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EFNI: Frumvarp til laga um breytingu á lögum um verslun með áfengi og tóbak, 
lögum um aukatekjur ríkissjóðs, áfengislögum og lögum um gjald af áfengi og 
tóbaki, með síðari breytingum (smásala áfengis).

1. Samantekt.

Einkasala ÁTVR á áfengi í smásölu hefur farið fram í skjóli 16. gr. EES samningsins 
um ríkiseinkasölur og hefur verið talin samræmast 11. gr. EES en telja verður að 
útfærsla þess frumvarps sem nú er til meðferðar á Alþingi að smásala á áfengi verði að 
„ákveðnu marki frjáls" brjóti gegn ákvæðinu og bitni á viðskiptaaðilum á markaði og 
neytendum. Fákeppni á íslenskum matvörumarkaði er gríðarleg þar sem þrír stórir 
aðilar hafa tæplega 90% markaðshlutdeild samkvæmt upplýsingum 
Samkeppniseftirlitsins. Í tengslum við skoðun á EES réttar álitaefnum vegna 
frumvarpsins er útaf fyrir sig vert að skoða hvort einkasalan sé í raun færð frá ÁTVR 
til hinna öflugu verslanakeðja í skilningi 2. mgr. 16. gr. EES samningsins sem fjallar 
um það þegar ríkið felur öðrum einkasölu. Í greinargerð með frumvarpinu segir að 
heimild til netverslunar verði skýrari en áður þótt frumvarpið minnist hvergi á póst- 
eða netverslun með áfengi. Það þarfnast nánari skoðunar á grundvelli 11. gr. EES 
samningsins að gera það að skilyrði fyrir póst- eða netverslun með áfengi að 
viðkomandi aðili sé jafnframt handhafi smásöluleyfis. Virðist frumvarpið gera ráð 
fyrir því að matvöruverslun með smásöluleyfi verði nýr milliliður í kaupum 
almennings á áfengi og verður neytandinn því háður versluninni um það hvort tiltekin 
vara fáist pöntuð. Hlýtur það að þarfnast nánari skoðunar útfrá ákvæði 11. gr. EES 
samningsins. Bann 21. gr. frumvarpsins við sölu áfengis undir kostnaðarverði bitnar 
verr á innfluttum vörum en innlendri framleiðslu og fellur því undir gildissvið 11. gr. 
EES. Í 22. gr. frumvarpsins er sveitarstjórnum falið að setja tiltekin skilyrði fyrir 
veitingu smásöluleyfis, t.d. um heimild til áfengisverslunar í sveitarfélaginu, 
staðsetningu hennar, aðgengi, merkingar og opnunartíma en heimildirnar virðast þó 
háðar geðþótta sveitarstjórna. Bann við veitingu smásöluleyfis til söluturna og 
færanlegra veitingavagna byggist á veikum rökum um að þar safnist saman ungmenni, 
en fyrir liggur að stórmarkaðir laða til sín ungmenni með auglýsingum, t.a.m. um 
sælgæti. Þá er í athugasemdum með frumvarpinu gert ráð fyrir að innlendri framleiðslu 
sé hyglað en slíkt er augljóst brot á 11. gr. EES, sbr. t.d. dóm Evrópudómstólsins í máli 
nr. 249/81 um svokallaða „Buy Irish“ herferð sem taldist hafa samsvarandi áhrif og 
magntakmörkun í skilningi 11. gr. EES. Endurskoða þarf hið algera auglýsingabann
20. gr. áfengislaga nr. 75/1998, verði frumvarpið að lögum, enda breytist einkum 
aðgengi erlendra aðila að markaðnum með nýju kerfi og óljóst hvernig framleiðendur
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og dreifingaraðilar áfengra drykkja geta komið vöru á framfæri. Evrópudómstóllinn 
hefur m.a. talið að algert auglýsingabann geti takmarkað aðgang vöru frá öðrum EES 
ríkjum umfram innlenda framleiðslu sem neytendur þekkja betur. Þá mun hækkun 
áfengisgjalds um 20% þann 1. janúar nk. hafa neikvæð áhrif og fela í sér aukna áhættu 
og fjármagnskostnað fyrir framleiðendur og innflytjendur. Ekki verður jafnræði milli 
heildsala og innflytjenda annars vegar og verslanakeðja hins vegar sem sjá sjálfar um 
innflutning og nota eigið sjóðsstreymi til greiðslu áfengisgjalds. Slíkt getur orsakað 
aukin gjaldþrot, minni tekjur ríkissjóðs, samkeppnishömlur og heft aðgengi nýrrar 
vöru að markaðnum, auk þess sem ofurskattlagning áfengis getur ein og sér talist brot 
gegn 14. gr. EES samningsins. Skoða þarf vandlega hvort nýtt fyrirkomulag feli í raun 
í sér ólögmæta viðskiptahindrun og brot gegn 11. gr. EES. Þá þarf að endurskoða 2. 
mgr. 1. gr. reglugerðar nr. 982/2012 um breytingu á reglugerð nr. 1100/2006 um 
heimild tollstjóra til að falla frá kröfu um framlagningu fjártryggingar vegna 
áfengisgjalda við innflutning áfengis, enda íþyngjandi byrðar á innfluttar vörur 
umfram innlendar. Nánari umfjöllun er um öll þessi atirði hér á eftir.

2. Aðdragandi og tilurð erindisins.

Aðdragandi þess að erindi þetta er ritað er að til mín hafa leitað aðilar sem telja rétt að 
vekja athygli Eftirlitsstofnunar EFTA (ESA) á nokkrum atriðum í frumvarpi til laga 
sem nú er til meðferðar Alþingis um breytingu á lögum nr. 86/2011, um verslun með 
áfengi og tóbak, og fleiri lögum. Þessir aðilar sem verða í erindi þessu nefndir „umbj. 
mínir“ telja jafnframt rétt að senda Samkeppniseftirlitinu afrit af erindinu enda eru í 
lagafrumvarpinu ákvæði sem eru samkeppnishamlandi og hljóta þess vegna að vekja 
athygli samkeppnisyfirvalda. Umbj. mínir hafa af því áhyggjur að í frumvarpinu eins 
og það liggur fyrir Alþingi séu ákvæði sem brjóta gegn ákvæðum EES samningsins 
auk þess að fela í sér röskun á samkeppni, enda felur frumvarpið í sér veruleg höft á 
innflutningi og sölu áfengis. Tilgangur erindis þessa er fyrst og fremst að vekja athygli 
á þeim EES réttarlegu álitaefnum sem skoðunar þurfa við þó í því komi jafnframt fram 
umfjöllun um nokkur önnur álitaefni.Tilgangurinn er ekki að komast að endanlegri 
niðurstöðu um einstök lögfræðileg álitaefni.

Þar sem afrit af erindi þessu mun verða sent til allra þingmanna á Alþingi auk 
nokkurra ráðuneyta er það ritað á íslensku. Erindið hefur fyrst og fremst að geyma 
umfjöllun um samþýðanleik nýs kerfis á smásölu áfengis samkvæmt frumvarpinu við 
reglur EES samningsins um frjálsa vöruflutninga. Þannig verður hér á eftir vakin 
athygli á dómaframkvæmd Evrópudómstólsins og EFTA dómstólsins sem skoða þarf 
með tilliti til fyrirhugaðra breytinga samkvæmt frumvarpinu. Verði frumvarpið að 
lögum í þeirri mynd sem það nú er, gera umbj. mínir ráð fyrir því að senda þegar í stað 
formlega kvörtun til ESA.

Til þessa hefur ÁTVR farið með einkasölu áfengis í smásölu á Íslandi og hefur 
einkasalan ítrekað komið til skoðunar með hliðsjón af ákvæðum EES samningsins; 
einkum 11. og 16. gr. Eftirlitsstofnun EFTA hefur í gegnum árin gert ýmsar 
athugasemdir við regluverkið og hefur ÁTVR tekið athugasemdunum þannig að úr 
hefur verið bætt, og telst regluverkið í dag samrýmast ákvæðum EES samningsins.
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Ótvírætt er að útfærsla frumvarpsins á því að áfengissala verði að „ákveðnu marki 
frjáls" eins og frumvarpið gerir ráð fyrir, þarfnist skoðunar á þeim grundvelli hvort 
það brjóti í bága við 11. gr. EES samningsins og eftir atvikum önnur ákvæði 
samningsins.

3. Ákvæði EES samningsins um ríkiseinkasölur.

Í 16. gr. EES samningsins er sérstakt ákvæði um ríkiseinkasölur. Einkasala ÁTVR í 
smásölu á áfengi hefur í rúma tvo áratugi verið rekin undir ströngum skilyrðum ESA. 
Í 2. mgr. 16. gr. segir að ákvæði 16. gr. gildi einnig um einkasölur sem ríki hefur 
fengið öðrum í hendur.

Þá er vakin á því athygli að á íslenskum matvörumarkaði ríkir alger fákeppni þar sem 
þrír aðilar stjórna tæplega 90% af smásölumarkaðnum; þ.e. eftirtaldir aðilar 
(upplýsingarnar eru frá Samkeppniseftirlitinu):

- Bónus og Hagkaup 48 - 49% (Hagar hf.)
- Krónan 19 - 20% (Kaupás hf.)
- Nettó og Samkaup 15 - 16% (Samkaup hf.)

M arkaðshlutdeild vcrslana á Islandi árið 2014

10-11 3-4% 
Tcetftnd 2-3%

Samkítup - 15-16%

Samkaup-L/Tval 3 - ÍK
S*mUup Sirjix 2-3% 
KaskéQ-1%

K a u p a s - 1
K rönan IS-K  
HOrtAji 
Kjaffval 1-2%

*Aðrar vc tslan ir inctJ m inna cn 1% hlutdeild cru  t.d . Knstur. .Vlci*budin. M iöbudin.
S k u s f i r ð in g a  o g  S t c in g r  i rn » fu n 3 u r

Þó að stefnt sé að afnámi ríkissmásöluverslunar með áfengi með frumvarpinu og að 
„smásala áfengis verði að ákveðnu marki frjáls“ eins og segir í frumvarpinu þá telja 
umbj. mínir rétt að skoða málið út frá því sjónarhorni hvort í raun sé verið að færa 
einkasöluna í skilningi 2. mgr. 16. gr. frá ÁTVR í hendur þriggja verslunarkeðja á 
Íslandi vegna þess hve sláandi háa hlutdeild þessar verslanakeðjur hafa á markaði og í 
ljósi þess hverskonar réttindi þeim eru færð með frumvarpinu.
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Umbj. mínir telja sjálfsagt að þetta sé skoðað sérstaklega samhliða skoðun á 
samkeppnishömlum þótt það sé skoðun þeirra að fyrst og fremst þurfi að skoða hið 
fyrirhugaða fyrirkomulag með tilliti til 11. sbr. 13. gr. EES samningsins.

4. Net- og póstverslun.

Í upphafi greinargerðar með frumvarpinu segir eftirfarandi orðrétt: „Nái frumvarpið 
fram að ganga verður heimild til netverslunar skýrari en áður en áhöld eru um það nú 
hvort hún er lögleg þar sem stjórnvöld reka tvær slíkar og erlendir aðilar geta selt 
áfengi í smásölu í gegnum netið og það er keyrt heim að dyrum “ Þessi orð í 
athugasemdunum eru óskiljanleg þar sem í frumvarpinu er að öðru leyti ekki minnst 
einu orði á póstverslun eða netverslun með áfengi í smásölu.

Eins og frumvarpið er sett fram er torvelt að sjá að einstaklingar eða fyrirtæki geti 
stundað póstverslun með áfengi nema e.t.v. að opna jafnframt verslun sem einhver 
sveitarstjórn hér á landi samþykkir að selji áfengi. Nánar tiltekið er gert ráð fyrir því að
21. gr. lagafrumvarpsins verði svohljóðandi: „Handhafa smásöluleyfis er heimilt að 
selja eða afhenda áfengi til neytenda eldri en 20 ára. Sala getur aðeins farið fram e f  
kaupandinn sýnir með skilríkjum að hann sé orðinn 20 ára.”1 Það þarfnast klárlega 
nánari skoðunar á grundvelli 11. gr. EES samningsins að gera það að skilyrði fyrir 
póst- eða netverslun með áfengi að viðkomandi aðili sé jafnframt handhafi 
smásöluleyfis .

5. Nýr milliliður.

Verði frumvarpið að lögum er áfram ráð fyrir því gert að áfengisheildsali eða 
áfengisframleiðandi megi einungis selja þeim sem hafa leyfi til smásölu áfengis. Í 
núverandi fyrirkomulagi pantar ÁTVR fyrir einstaklinga og fyrirtæki af 
heildverslunum, fáist vörurnar á annað borð, og viðskiptakjör eru skilgreind í lögum 
um einkasöluna.

Neytandi sem hefur hug á því að kaupa einhverja sérstaka áfengistegund sem 
heildverslun með áfengar drykkjarvörur á í sínum birgðum eða sem heildverslunin 
getur pantað frá erlendum birgi yrði algerlega háður því að einhver matvöruverslun 
með smásöluleyfi samþykki að taka vöruna í sölu. Neytandinn sem vill kaupa þessa 
tilteknu vöru verður þannig að leita til verslunar með smásöluleyfi og fá hana til að 
kaupa fyrir sig umrædda vöru, þar sem hana má ekki selja úr heildverslun til 
almennings. Það er því undir millilið komið, sem að auki kann að hafa fjárhagslega 
hagsmuni af vöruframboði á markaðnum, hvort varan fáist pöntuð og þessi milliliður 
hefur það í hendi sér hvaða álagningu hann ákveður að taka til sín. Verði frumvarpið 
að lögum fæst ekki séð að neytandi geti lengur keypt áfengi beint af framleiðanda. 
Virðist fyrirkomulagið brjóta gegn 11. gr. EES samningsins.

1 Þrátt fyrir orðalag 1. ml. virðist mega ráða af orðalagi 2. ml. að ekki standi til að hækka áfengiskaupaaldurinn 
úr 20 árum eins og nú er.
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6. Bann við sölu undir kostnaðarverði.

Í 21. gr. frumvarpsins er ráð fyrir því gert að óheimilt sé að selja áfengi undir 
kostnaðarverði. Bannið er til þess fallið að bitna á innfluttum vörum umfram innlenda 
framleiðslu. Heildsölulager af vöru getur þannig orðið óseljanlegur ef keppinautur 
kemst yfir vöruna á hagstæðara verði, en líkur fyrir slíkri aðstöðu eru augljóslega 
miklu meiri þegar um innflutta framleiðsluvöru er að ræða en innlenda. Þótt bann við 
sölu vöru undir kostnaðarverði feli í sér „ákveðið sölufyrirkomulag" sem samkvæmt 
dómaframkvæmd Evrópudómstólsins (sjá upphaflega sameinuð mál nr. C-267/91 og 
C-268/91 Keck og Mithouard) fellur utan gildissviðs 11. gr. EES samningsins, þá 
fellur það innan gildissviðsins ef bannið bitnar verr á innfluttri framleiðsluvöru en 
innlendri.

7. Ákvörðunarvald sveitarstjórna.

Samkvæmt 22. gr. frumvarpsins er ráð fyrir því gert að sveitarstjórnir landsins skuli 
setja tiltekin skilyrði fyrir veitingu smásöluleyfis.

Þessar heimildir virðast vera þannig að geðþótta einstakra sveitarstjórna eru í raun lítil 
takmörk sett við meðferð valds síns; þ.á m. um

- Hvort verslun með áfengi sé heimil í sveitarfélaginu
- Hvar staðsetning(ar) slíkrar verslunar eða verslana sé
- Aðgengi að versluninni
- Merkingar verslunarinnar
- Opnunartími, hvaða tíma dags er heimilt að selja áfengi í sveitarfélaginu (miðað 

við heimild í lögum (verði frumvarpið óbreytt að lögum))

Því frelsi sem boðað er í frumvarpinu fylgja þannig allnokkrar hömlur sem nauðsyn 
ber til að skoða hvort standist ákvæði EES samningsins. Nauðsyn ber til að skoða allar 
reglur sem takmarka verslun, opnunartíma og aðgengi. Áratugalöng dómafrakvæmd 
Evrópudómstólsins fjallar um takmarkanir á verslunarfrelsi, þ.á m. opnunartíma 
verslana.

Þá er ráð fyrir því gert í 22. gr. frumvarpsins að sveitarstjórn sé óheimilt að veita 
tilteknum fyrirtækjum smásöluleyfi, s.s. söluturnum og færanlegum veitingavögnum. 
Engin rök eru færð fyrir nauðsyn á þessu önnur en að þar safnist ungmenni oft saman. 
Staðreyndin er hins vegar sú að ungmenni venja komur sínar líklega hvergi jafnmikið 
hér á landi og í stórmarkaði. Taka má sem dæmi að nánast allir stórmarkaðir á Íslandi 
bjóða helmingsafslátt af sælgæti á laugardögum. Á þessum dögum má fyllilega gera 
ráð fyrir því að fleiri ungmenni venji komur sínar í stórmarkaði en söluturna. Raunar 
gera þessar auglýsingar og þessi verðstefna það að verkum að ekki verði önnur ályktun 
dregin en að þessi fyrirtæki séu beinlínis að höfða til ungmenna. Með þessum sömu
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rökum ætti því í raun að gera þá kröfu að áfengi væri eingöngu selt í sérverslunum 
með áfengi.

8. „Tækifæri litlu brugghúsanna.“

Frumvarpið ber það með sér að höfundar þess sjái tækifæri í hinum breyttu reglum til 
að hygla innlendri áfengisframleiðslu enda er sérstakur kafli í athugasemdum með 
frumvarpinu sem ber yfirskriftina „Tækifæri litlu brugghúsanna". Svo virðist sem 
frumvarpshöfundar álíti að innlend framleiðsla eigi í vök að verjast í núverandi 
fyrirkomulagi, sem reyndar er alls ekki raunin, og því sé réttast að breyta 
fyrirkomulaginu. Það gerist væntanlega ekki nema á kostnað innflutts áfengis því að 
ekki fæst séð að meiningin sé að markaðurinn stækki með hinum nýju reglum.

Um er að ræða augljóst brot á 11. gr. EES samningsins sbr. t.d. dóm 
Evrópudómstólsins frá 24. nóvember 1982 í máli nr. 249/81 Framkvæmdastjórnin 
gegn Írlandi. Málið snérist um svokallaða „Buy Irish“ herferð sem ýtt var af stað af 
írsku ríkisstjórninni en framkvæmd af „the Irish Goods Council“ . Jafnvel þó að það 
apparat væri í formi félags á sviði einkaréttar (private company) hafði það verið sett á 
fót af írsku ríkisstjórninni og var fyrst og fremst fjármagnað af írska ríkinu. 
Evrópudómstóllinn var ekki í vafa um að herferðin hefði verið sett á fót af írsku 
ríkisstjórninni og framkvæmd með aðstoð hennar. Dómstóllinn var heldur ekki í vafa 
um að um væri að ræða ráðstöfun sem hefði samsvarandi áhrif og magntakmörkun í 
skilningi 11. gr. EES samningsins.

9. Bann við auglýsingum á áfengi.

Bæði Evrópudómstóllinn og EFTA dómstóllinn hafa fjallað um áfengisauglýsingabann 
norrænnar löggjafar. Sjá t.d. dóm Evrópudómstólsins frá 8. mars 2001 í máli Gourmet 
International Products AB um sænsku reglurnar og dóm EFTA dómstólsins frá 25. 
febrúar 2005 í máli Pedicel AS um norsku reglurnar. Við svo viðamikla breytingu á 
löggjöf um smásölu á áfengi er augljóst að ESA þarf að taka til skoðunar 
samþýðanleik nýs fyrirkomulags við reglur EES réttar um áfengisauglýsingar. Það sem 
sérstaklega þarf að skoða er hið algera auglýsingabann 20. gr. áfengislaga nr. 75/1998. 
Liggur í augum uppi að aðgengi aðila að markaðnum verður með allt öðrum hætti en 
áður var verði frumvarpið að lögum, og augljóslega miklu handahófskenndara en það 
er við núverandi kerfi. Sú spurning vaknar hvernig framleiðendur og dreifingaraðilar 
áfengra drykkja eigi að koma vöru sinni á framfæri við almenning þegar einhverri 
smásölukeðjunni hefur þóknast að taka vöruna í sölu. Gefur auga leið að réttlæting 
fyrir banni við áfengisauglýsingum helgast m.a. af ströngum reglum um jafnræði 
birgja gagnvart ríkiseinkasölunni. Þær reglur geta ekki átt við með breyttu 
fyrirkomulagi á smásölunni, sbr. neðangreint.

Bann við áfengisauglýsingum takmarkar augljóslega aðgengi nýrrar vöru að 
markaðnum. Mismunandi áfengistegundir hafa mjög mismunandi aðgengi að augum



7

neytenda. Þannig eru líkur fyrir því að innlend brugghús t.a.m. muni reyna að notfæra 
sér bæði fjölmiðla, internetið og eftir atvikum samskiptamiðla til að kynna vöru sína 
undir því yfirskini að um fréttaflutning eða annarskonar kynningu en auglýsingu sé að 
ræða eða með því að klæða skilaboðin í einhvern annan búning. Evrópudómstóllinn 
hefur litið svo á í nokkrum málum (sjá t.d. dóm í máli nr. C-322/01 Deutsche 
Apothekerverband) að algert bann við því að auglýsa tiltekna vöru geti takmarkað 
aðgang vöru frá öðrum EES ríkjum umfram innlenda framleiðslu sem neytendur 
þekkja betur til. Auglýsingabannið, sem kom til skoðunar hjá ESA vegna núverandi 
fyrirkomulags hlýtur að þurfa endurskoðunar við með breyttu kerfi enda gerbreytast 
markaðsaðstæður verði frumvarpið að lögum. Óhjákvæmilegt er að endurskoða hið 
algera bann við auglýsingum á áfengi í 20. gr. áfengislaga nr. 75/1998. 
Réttlætingarástæður 13. gr. EES samningsins fyrir hömlum á viðskiptum milli 
samningsaðila eiga ekki við á sama hátt við gerbreyttar markaðsaðstæður þegar ríkið 
sleppir taki sínu af smásölu á áfengi. Þá verður einnig að endurskoða auglýsingabannið 
með tilliti til ákvæða 3. kafla EES samningsins um frjáls þjónustuviðskipti.

10. Mun ofurskattlagning á áfengi fela í sér brot á 11. gr. EES samningsins?

Skattlagning á áfengi er, eftir því sem umbj. mínir best vita, hvergi í heiminum hærri 
en á Íslandi. Skattlagning á áfengi á Íslandi er þannig hamlandi á viðskipti milli aðila. 
Með núverandi fyrirkomulagi greiðir ÁTVR fyrir vörukaup á gjalddögum 
áfengisgjalda þannig að innflytjendur þurfa ekki að fjármagna áfengisgjöldin.

Eftir hækkun áfengisgjalds þann 1. janúar n.k. um 20% (breyting á lögum samhliða 
fjárlagafrumvarpi 2016) má leiða líkum að því að um 65% af kostnaðarverði bjórs 
verði skattur í formi áfengisgjalds. Að sama skapi mun um 92% af kostnaðarverði 70 
cl vodkaflösku vera áfengisgjald. Um 75% af kostnaðarverði léttvíns með 13,5% 
áfengisstyrk verður áfengisgjald. (Með kostnaðarverði er átt við innflutningsverð 
vörunnar ásamt aðflutningsgjöldum, skilagjaldi á umbúðir og 
áfengisgjaldi. Virðisaukaskattur er ekki í kostnaðarverði). Á þeim markaði sem gera 
má ráð fyrir að muni myndast með nýju fyrirkomulagi þurfa heildsalar og 
framleiðendur að leggja út fyrir áfengisgjaldi til ríkisins og gangast í ábyrgð gagnvart 
ríkissjóði fyrir gríðarlegum fjárhæðum sem geta numið margföldu eigin fé sumra 
framleiðenda og innflytjenda. Að auki þurfa heildsalar og framleiðendur að lána 
smásalanum vöruna, bjóða úttektarmánuð og allt að 30 daga að auki, sem mun auka 
fjármagnskostnað og áhættu í þessum viðskiptum. Við þær aðstæður verður tæplega 
séð að heildsalar og innflytjendur sitji við sama borð og verslunarkeðjur sem munu 
standa að eigin innflutningi að auki og nota eigið sjóðstreymi til að standa skil á 
áfengisgjaldi. Heildsali verður þannig búinn að greiða áfengisgjald tvisvar sinnum 
áður en hann fær fyrsta hluta greiddan frá smásalanum í þessu dæmi. Lagabreytingin 
mun væntanlega hafa þau áhrif að mikill þrýstingur verður á stjórnvöld að lengja 
greiðslufresti á áfengisgjaldi til að lækka fjárbindingu heildsala og flytja hluta af 
fjármagnskostnaði þeirra yfir á ríkissjóð. Einnig má velta fyrir sér hvort ekki sé hætt 
við því að heildverslanir hafi ekki fjárhagslega burði til að standa undir greiðslu 
áfengisgjalda sem gæti þá leitt til gjaldþrots viðkomandi félaga sem myndi hafa í för
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með sér tap fyrir ríkissjóð þar sem leiða má líkum að því að áfengisgjöld myndu ekki 
innheimtast að fullu við gjaldþrot fyrirtækja.

Í núverandi fyrirkomulagi við greiðslu áfengisgjalds er ekki gert ráð fyrir að heildsölur 
fái endurgreitt áfengisgjald sem ekki innheimtist hjá viðskiptavinum. Ekki er ólíklegt 
að fram komi krafa um breytingu á þessum reglum ef boðaðar breytingar verða að 
lögum þar sem fjöldi viðskiptavina mun væntanlega aukast með samsvarandi áhættu. Í 
þessu sambandi má benda á að slík ákvæði um endurgreiðslu vegna tapaðra 
viðskiptakrafna er að finna í lögum um virðisaukaskatt. Breytingar sem þessar kunna 
að hafa þau áhrif að tekjur ríkissjóðs af áfengisgjöldum lækki.

Áfengisgjaldið getur orðið svo íþyngjandi að það hamlar samkeppni og þá um leið 
aðgengi nýrrar vöru að markaðnum. Það má þannig gera ráð fyrir að af nýju 
fyrirkomulagi frumvarpsins leiði brottfall ýmissa vörutegunda sem nú eru á 
markaðnum. Þannig má gera ráð fyrir að fyrirkomulagið feli í sér ráðstöfun sem hefur 
samsvarandi áhrif og magntakmarkanir í skilningi 11. gr. EES samningsins ef sýnt 
þykir að nýtt fyrirkomulag hamli samkeppni og hindri aðgengi og nýliðun og muni 
leiða til brottfalls vörutegunda af markaðnum. Þá getur ofurskattlagning af 
framangreindu tagi falið í sér brot á 14. gr. EES samningsins.

Til viðbótar framangreindu er óhjákvæmilegt að endurskoða ákvæði 2. mgr. 1. gr. 
reglugerðar 982/2012 um breytingu á reglugerð 1100/2006 sem felur það í sér að 
tollstjóra sé heimilt undir vissum kringumstæðum að falla frá kröfu um framlagningu 
fjártryggingar vegna áfengisgjalda við innflutning áfengis. Reglugerðarákvæðið 
þarfnast reyndar skoðunar alveg óháð því hvort fyrirhuguð breyting á smásölu á áfengi 
muni eiga sér stað eða ekki, enda felur ákvæðið í sér íþyngjandi byrðar á innfluttar 
framleiðsluvörur umfram innlendar.

Í þessu sambandi vilja umbj. mínir t.d. nefna dóm Evrópudómstólsins frá 17. júní 2003 
í máli nr. C-383/01, Samtök bifreiðainnflytjenda í Danmörku. Lög um skráningargjöld 
við innflutning á bifreiðum til Danmerkur kváðu á um 105 -  180% gjald sem lagðist 
ofan á innkaupsverð nýrra bifreiða. Aðaltilgangurinn með þessum háu gjöldum var að 
afla tekna fyrir ríkissjóð. Gjaldið var líka lagt á innflutning á notuðum bifreiðum. 
Samtök bifreiðainnflytjenda í Danmörku grundvölluðu hins vegar málssókn sína til 
endurheimtu álagðra skráningargjalda á því að þau fælu í sér magntakmörkun eða 
ráðstafanir sem hefðu sambærileg áhrif og magntakmarkanir. Töldu þeir m.a. að hin 
gríðarlega háu skráningargjöld sem lögð voru á innflutning bifreiða til Danmerkur 
gerðu það að verkum að ómögulegt væri að flytja bifreiðar inn til Danmerkur á 
hefðbundnum viðskiptaforsendum. Þótt dómstóllinn hafi ekki talið skattlagninguna 
nægilega háa til að falla undir það að vera viðskiptahindrun í þessu máli, þá er engan 
veginn útilokað að sú aukna ofurskattlagning á áfengi á Íslandi sem ákveðin hefur 
verið frá og með 1. janúar 2016 feli í sér ólögmæta viðskiptahindrun enda um að ræða 
margfalt hærri skattlagningu en á bifreiðum í Danmörku.
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Virðingarfyllst,

Stefán Geir Þórisson 
hæstaréttarlögmaður


