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Umsögn um 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) -  13. mál 145. löggjafarþings

Áfengis- og tóbaksverslun ríkisins (ÁTVR) hefur borist til umsagnar 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) 
-  13. mál 145. löggjafarþings. Málið er endurflutt með smávægilegum breytingum frá síðasta 
þingi, þá 17. mál 144. löggjafarþings. Breytingarnar lúta einkum að undanþágu sérverslana frá 
kröfum um afmörkun sterks áfengis frá annarri söluvöru, breytingum á refsiákvæðum gildandi 
áfengislaga auk þess sem endurskoðunarákvæði hefur verið bætt við lagafrumvarpið.

Vísað til fyrri umsagnar ÁTVR og ársskýrslu
Þann 10. nóvember 2014 sendi ÁTVR inn umfangsmikla umsögn frumvarpið eins og það lá 
fyrir á síðasta löggjafarþingi. Í umsögninni var vakin athygli á því að rannsóknir benda til þess 
að einkaleyfi ríkis á smásölu áfengis sé með árangursríkari leiðum til þess að draga úr 
skaðlegum áhrifum áfengisneyslu og einkavæðing smásölunnar sé í andstöðu við tilmæli 
alþjóðlegra heilbrigðisyfirvalda og opinbera stefnu íslenskra stjórnvalda í áfengis- og 
vímuvörnum. ÁTVR tekur hvorki nú né þá beina afstöðu til frumvarpsins og gerir ekki 
sérstaklega athugasemdir við einstök ákvæði þess eða lagatæknileg atriði, en bendir á að í 
innsendum umsögnum hvort tveggja nú og á síðasta þingi koma fram margvíslegar 
athugasemdir af því tagi, sem taka má undir, m.a. vangaveltur um það hvort frumvarpið í þeim 
búningi sem það er nú í samræmist skilyrðum Evrópuréttar. Hins vegar hefur ÁTVR talið 
nauðsynlegt að koma á framfæri við virðulega þingnefnd ýmsum upplýsingum um áfengismál 
og hlutverk og starfsemi stofnunarinnar og ítrekar því efni tilvitnaðrar umsagnar sinnar, en 
vefslóð hennar fylgir umsögn þessari. Þær breytingar sem gerðar hafa verið á efni frumvarpsins 
eru ekki þess eðlis að áhrif hafi á efni fyrri umsagnar, sem gildir fullum fetum nú sem fyrr. 
Vefslóð ársskýrslu ÁTVR fyrir árið 2014 fylgir einnig, en þar er m.a. að finna helstu tölulegar 
upplýsingar um starfsemi stofnunarinnar og margvíslegan fróðleik um áfengismál.

Í fyrri umsögn ÁTVR er fjallað um skaðleg áhrif áfengis á lýðheilsu og samfélag, alþjóðlega 
stefnumörkun á sviði áfengisforvarna og markaðssókn áfengisiðnaðarins, sem beinir athygli 
sinna einna helst að yngri aldurshópum til þess að tryggja nýliðun áfengisneytenda. Þá er farið 
yfir innlenda stefnumörkun á sviði áfengismála og hlutverk og starfsemi ÁTVR, sem gætir 
lögum samkvæmt ávallt að jafnvægi samfélagslegrar ábyrgðar og góðrar þjónustu við 
viðskiptavini um land allt. Í lokin er tekið saman yfirlit yfir líklegar afleiðingar þess ef frumvarp 
um einkavæðingu smásölu áfengis yrði að lögum; annars vegar fyrir neytendur og hins vegar 
lýðheilsu og samfélag. ÁTVR vísar til þessa yfirlits sem er á bls. 18-20 í tilvitnaðri umsögn.
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Þjónusta og forvarnir
Einkasala ríkisins á smásölu áfengis felur eðli máls samkvæmt í sér hömlur sem mikilvægt er 
að almenningur hafi skilning á. Fjöldi áfengisverslana og opnunartími er takmarkaður og 
verslunin stundar enga söluhvetjandi starfsemi, enda ekki rekin í gróðaskyni. Viðskiptavinum 
bjóðast þannig engin tilboð á áfengi, afslættir eða annað af því tagi sem er algengt í almennum 
rekstri þar sem markmiðið er að skila sem mestum hagnaði. Ríkiseinkasalan afnemur 
samkeppni í áfengissölu og því er selt minna áfengi en þegar almennar verslanir keppa um að 
selja sem mest. Áfengi er vara sem getur verið skaðleg, ekki aðeins fyrir þann sem þess neytir 
heldur líka t.d. fyrir þá sem honum tengjast og samfélagið í heild. Það fellur í verkahring ÁTVR 
að upplýsa viðskiptavini um mögulega skaðsemi vörunnar og sporna við því að óæskilegar 
vörur rati í hillur vínbúðanna.Verslunin á jafnframt að veita viðskiptavinum sínum góða og 
vandaða þjónustu sem byggist á fagmennsku og hlutleysi. Hlutleysis er með sama hætti gætt 
gagnvart áfengisbirgjum, sem eiga allir jafna möguleika á að koma vörum sínum í hillur 
vínbúðanna. Þetta skiptir framleiðendur og birgja miklu máli því bannað er að auglýsa áfengi á 
Íslandi.

Benda má á að frá því fyrri umsögn var veitt hefur vínbúðum fjölgað um tvær, önnur þeirra er 
í Spönginni í Reykjavík og hin á Kópaskeri. Verslanir ÁTVR eru því 50 talsins; 13 á 
höfuðborgarsvæðinu og 37 á landsbyggðinni. Þá hefur ÁTVR ráðist í endurbætur á vínbúðunum 
á Hvammstanga, Húsavík og Hólmavík og flutt verslanir sínar á Neskaupsstað, Blönduósi og í 
Vestmannaeyjum í nýtt og heppilegra húsnæði.

Það er ánægjulegt að rifja upp að ÁTVR skoraði fyrir árið 2015 þriðja árið í röð hæst allra 
fyrirtækja í Íslensku ánægjuvoginni. Það er því ljóst að viðskiptavinir verslunarinnar eru 
ánægðir með þjónustuna. Athygli er einnig vakin á að ÁTVR leggur mikið upp úr því að allir 
viðskiptavinir, jafnt fatlaðir sem ófatlaðir, hafi greiðan aðgang að þeirri þjónustu sem 
vínbúðirnar bjóða og hefur hlotið sérstakt hrós fyrir aðgengismál fatlaðra. Það er ekki síður 
ánægjulegt eða mikilvægt að benda á þann árangur sem innlendar og erlendar rannsóknir hafa 
leitt í ljós að hefur náðst í átt að því markmiði að draga úr skaðlegri neyslu áfengis. Þannig 
hefur tekist að draga verulega úr áfengisneyslu yngstu neytendanna og heildaráfengisneysla 
þjóðarinnar er undir meðaltali í Evrópu.

Upplýsingar um rekstarkostnað og -tekjur
Ástæða er til þess að leiðrétta sérstaklega rangfærslur um rekstrarkostnað og -tekjur ÁTVR 
sem hafa komið fram í umræðunni frá því fyrri umsögn var send inn.

Vegna vangaveltna um að rekstur ÁTVR skili ekki hagnaði og umfjöllunar um meintar 
takmarkaðar tekjur ríkissjóðs af rekstrinum skal tekið fram að allt frá því stofnuninni var komið 
á fót hefur verslunin verið rekin með hagnaði. Yfirleitt hefur hagnaðinum verið ráðstafað beint 
í ríkissjóð. Hér að neðan má sjá töflu yfir árlegan hagnað síðustu sex ár og tilsvarandi greiðslur 
í ríkissjóð.



Rekstrarhagnaður 
í millj. kr.

Arður í ríkissjóð í 
millj. kr.

1.200 áætlað 1.500
2014 1.288 1.400
2013 1.304 1.200
2012 1.340 1.050
2011 1.227 1.000
2010 1.334

:
1.000

Samtals 7.692 7.150

Á þessum sex árum hefur ÁTVR hagnast um 7,7 milljarða af rekstri sínum og greitt til ríkissjóðs 
um 7,1 milljarða. Nánast allur rekstrarhagnaður ÁTVR er því greiddur beint til ríkissjóðs.

Þá er rétt að gagnrýna sérstaklega skýrslu aðila að nafni Clever Data um rekstur ÁTVR, sem 
kom út og var kynnt opinberlega í maí 2015. A f umfjöllun um skýrsluna mátti jafnvel ráða að 
skýrslan hefði verið unnin fyrir eða í samstarfi við ÁTVR, sem er fjarri sanni. Höfundar 
skýrslunnar neita að upplýsa um hver bað um og greiddi fyrir gerð hennar. Ekki er ástæða til 
þess að fjalla sérstaklega um efni skýrslunnar hér eða niðurstöður kostnaðargreiningar, sem eiga 
sér litla stoð í raunveruleikanum. Hins vegar skal undirstrikað ÁTVR hafnar niðurstöðunum 
alfarið og tekið fram að verslunin hefur aldrei verið rekin með tapi frá því að áfengisgjöld og 
tóbaksgjöld voru aðskilin frá rekstrartekjum verslunarinnar.

Vegna umræðu um skýrsluna og fyrirspurnar þingmannsins Vilhjálms Árnasonar, sem er 
flutningsmaður smásölufrumvarpsins, um rekstrarkostnað og -tekjur ÁTVR, sem lögð var fram 
á þingskjali 442, 347. mál 144. löggjafarþings, er ástæða til að taka fram að ÁTVR er lögum 
samkvæmt rekin sem ein heild, þ.e.a.s. starfsemin að því er lýtur að smásölu áfengis annars 
vegar og heildsölu tóbaks hins vegar er ekki aðgreind í rekstri fyrirtækisins eða bókhaldi. Ljóst 
er að aðgreindur rekstur hefði í för með sér verulega óhagkvæmni, enda eru veigamiklir 
rekstrarliðir sameiginlegir báðum þáttum starfseminnar. Nægir hér til dæmis að nefna 
húsnæðiskostnað, kostnað við meðhöndlun vöru í vöruhúsi, rekstur tölvukerfa, 
vöruinnkaup, vörudreifingu og launakostnað. Í bókhaldi ÁTVR er ekki sundurgreint hvernig 
slíkur kostnaður deilist á milli áfengis- og tóbakshlutans og því eru engin gögn til um 
kostnaðarskiptingu. Kostnaður vegna vörunotkunar áfengis annars vegar og tóbaks hins vegar 
er hins vegar aðgreindur í rekstrinum og sundurliðaður í ársreikningi fyrirtækisins.

Rétt er að benda á að ÁTVR ræður ekki álagningu sinni á áfengi og tóbak. Smásöluálagning á 
áfengi og heildsöluálagning á tóbak hefur verið lögákveðin frá því síðla árs 2008, þegar lög nr. 
149/2008, um breyting á lögum um verslun með áfengi og tóbak, nr. 63/1969, með síðari 
breytingum tóku gildi. Það er því Alþingis að ákveða hver álagning ÁTVR á áfengi og tóbak 
skuli vera. Samkvæmt 2. mgr. 9. gr. núgildandi laga um verslun með áfengi og tóbak skal 
álagning ÁTVR á áfengi með 22% eða lægra hlutfall af vínanda að rúmmáli vera 18% en 
álagning áfengis með meira en 22% hlutfall af vínanda að rúmmáli skal vera 12%. Samkvæmt 
3. mgr. sama lagaákvæðis skal heildsöluálagning ÁTVR á tóbak vera 18%. Álagning ÁTVR á 
áfengi og tóbak leggst á verð vöru að viðbættum öllum gjöldum nema virðisaukaskatti, sbr. 4. 
mgr. tilvitnaðs lagaákvæðis.



Sjá má af ársreikningi ÁTVR að heildsala tóbaks skilar hlutfallslega meiri hagnaði en smásala 
áfengis. Munurinn ræðst fyrst og fremst af ákvörðun Alþingis um álagningu, sem áður er vísað 
til, og eins því að eðli máls samkvæmt kallar smásala áfengis á talsvert fleiri handtök og meira 
umstang en heildsala á tóbaki.

Umsagnir fagaðila á sviði lýðheilsu
Að lokum vill ÁTVR benda á að allar umsagnir fagaðila á sviði lýðheilsumála um frumvarpið 
um afnám einkasölu ríkisins á smásölu áfengis nú og á síðasta löggjafarþingi eru á sama veg; 
eindregið er lagst gegn því að frumvarpið verði að lögum og varhugur goldinn við því að slaka 
á þeirri aðhaldssömu áfengisstefnu sem íslensk stjórnvöld hafa markað og fylgt. Í umsögn 
embættis landlæknis1 segir þannig að verði frumvarpið að lögum sé það í beinni andstöðu við 
metnaðarfulla og mikilvæga stefnumótun ríkisstjórnarinnar um að efla lýðheilsu í landinu. Í 
umsögn Evrópuskrifstofu Alþjóðaheilbrigðisstofnunarinnar (WHO)2 er árangri Íslands í 
áfengisvörnum hrósað og tekið fram að mikil fylgni sé með einkasölu ríkisins, háu áfengisverði, 
háum áfengiskaupaaldri og framúrskarandi framkvæmd annars vegar og lítilli áfengisneyslu 
ungs fólks og þjóðarinnar í heild. WHO lýsir yfir áhyggjum vegna hugsanlegra afleiðinga þess 
að afnema einkasöluna og tekur fram að mjög líklegt sé að áfengisneysla muni aukast, einkum 
hjá ungu fólki, viðkvæmum hópum og drykkjufólki. Bent er á að í aðgerðaráætlun 
Evrópudeildar WHO til þess að draga úr skaðlegum áhrifum áfengisneyslu3 séu ríki Evrópu 
hvött til að varðveita einkasölu ríkisins á smásölu áfengis, þar sem hún er við lýði. Sé sveigt af 
þeirri leið sé ólíklegt að hægt verði að snúa aftur til fyrra fyrirkomulags.

Virðingarfyllst, f.h. ÁTVR,

Ívar J. Arndal 
forstj óri

Fylgiskjöl -  vefslóðir:
Umsögn ÁTVR um 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) -  17. mál 144. löggjafarþings, dags. 10. nóvember 2014. 
http://www.althingi.is/altext/erindi/144/ 144-497.pdf 
Ársskýrsla ÁTVR 2014.
http://www.vinbudin.is/portaldata71/resources/Matur og vin/baeklingar/Arsskyrsla 2014.pdf

1 Umsögn um 17. mál 144. löggjafarþings, dags. 31. október 2014.
2 Bréf Evrópuskrifstofu W H O  til embættis landlæknis, dags. 23. október 2014. Bréfið fylgdi umsögn embættisins um 
17. mál 144. löggjafarþings.
3 Action plan to reduce harmful use o f  alcohol 2012-2020.
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