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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)

Að beiðni allsherjar- og menntamálanefndar Alþingis hefur fjármála- og efnahagsráðuneytið tekið 
saman eftirfarandi afstöðu til þeirra tillagna og athugasemda sem borist hafa um skattaþátt 106. máls 
um frumvarp til laga um breytingu á lögum um verslun með áfengi og tóbak o.fl. (áfengisfrumvarpið), 
sbr. umsagnir Félags atvinnurekenda (FA) og Samtaka iðnaðarins (SI).

I. Tillögur og athugasemdir FA og SI

í umsögn FA er gerð athugasemd þess efnis að í frumvarpinu sé ekki lögð til breyting á núgildandi 
fyrirkomulagi uppgjörstímabils áfengisgjalds, sem er einn mánuður. Obreytt fyrirkomulag myndi 
leiða til þess að heildsalar og/eða framleiðendur þurfi að standa skil á áfengisgjaldinu mánaðarlega 
við afhendingu vörunnar en veita jafnframt smásöluverslunum gjaldfrest upp á allt að tvo mánuði, 
eins og algengt er í öðrum viðskiptum. Jafnframt er bent á að sökum þess hversu hátt áfengisgjaldið 
er af hlutfallslegu heildsöluverði vörunnar myndi óbreytt fyrirkomulag hafa sérstaklega neikvæð áhrif 
á sjóðstreymi og rekstrarhæfi smærri fyrirtækja, rekstraráhætta heildsala myndi aukast ef 
smásöluverslanir færu í gjaldþrot og fyrirkomulagið myndi hafa neikvæðar afleiðingamar fyrir 
samkeppnismarkaðinn. Þá leggur FA til að bætt verði við frumvarpið ákvæðum sem breyta innheimtu 
áfengisgjaldsins á þann veg að innheimta áfengisgjaldsins verði á smásölustigi eða innheimtunni 
verði breytt á þann veg að hún verði líkari innheimtu virðisaukaskatts.

í umsögn SI er að finna samskonar athugasemd og hjá FA varðandi greiðslufyrirkomulag 
áfengisgjaldsins og lagt er til að gjaldskyldan verði færð til smásöluleyfíshafa, enda er fjártjónshætta 
framleiðenda og innflytjenda umtalsvert meiri í viðskiptum við einkaaðila en opinbera aðila þar sem 
áfengisgjaldið fæst ekki endurgreitt frá ríkisjóði fari viðskiptavinir framleiðanda í gjaldþrot. Þá 
bendir SI á það að núverandi greiðslufyrirkomulag komi sér illa fyrir innlenda áfengisframleiðendur 
sem útvista framleiðslu sinni til annarra aðila, en áfengisframleiðendumir þurfi þá að leggja út fyrir 
áfengisgjaldinu til útvistunaraðilanna strax við afhendingu vömnnar án þess að eiga möguleika á að 
sækja um greiðslufrest. SI tekur fram að þessu síðara atriði þurfi að breyta hvort sem frumvarpið 
verði samþykkt eður ei.

II. Afstaða ráðuneytisins

Samkvæmt 1. gr. laga nr. 96/1995, um gjald af áfengi og tóbaki, skal greiða til ríkissjóðs áfengisgjald 
og gjaldskyldir em þeir sem flytja inn eða framleiða áfengi til sölu eða vinnslu. Samkvæmt ákvæðum 
1. og 2. mgr. 5. gr. sömu laga skal greiða gjald af innfluttu áfengi við tollafgreiðslu þess, en gjald af 
áfengi sem framleitt er innanlands til sölu reiknast gjaldið við sölu eða afhendingu vömnnar frá 
verksmiðju eða framleiðanda til kaupanda. Á gmndvelli heimildar í 4. mgr. lagagreinarinnar hefur



ráðherra veitt eins mánaðar greiðslufrest á áfengisgjaldi. Hvert uppgjörstímabil vegna greiðslufrests á 
áfengisgjaldi við innflutning er frá 1. hvers mánaðar til loka hans. Gjalddagi er annar virkur dagur 
eftir lok uppgjörstímabils. Innflytjandi skal eigi síðar en á gjalddaga hvers uppgjörstímabils 
ótilkvaddur greiða tollstjóra áfengisgjald vegna tollafgreiðslna á því tímabili. Hvert uppgjörstímabil 
vegna innlendrar framleiðslu er frá 1. hvers mánaðar til loka hans. Framleiðandi skal eftir lok hvers 
uppgjörstímabils ótilkvaddur greiða innheimtumanni ríkissjóðs, í umdæmi því þar sem hann er 
heimilisfastur, áfengisgjald sem honum ber að standa skil á. Áfengisgjaldi af innlendri framleiðslu, 
ásamt áfengisgjaldsskýrslu í því formi sem ríkisskattstjóri ákveður, skal skila eigi síðar en á 
gjalddaga. Gjalddagi er annar virkur dagur eftir lok uppgjörstímabils.

I fyrirliggjandi frumvarpi til laga um breytingu á lögum um verslun með áfengi og tóbak o.fl. eru ekki 
lagðar til breytingar á núgildandi fyrirkomulagi um innheimtu áfengisgjalds. Gjaldtímabil 
áfengisgjalds er eins og framan greinir einn mánuður, en til samanburðar má nefna að gjaldtímabil 
virðisaukaskatts er tveir mánuðir og gjalddagar sex á ári. Að baki örari skilum áfengisgjalds en 
virðisaukaskatts eru öryggissjónarmið í ljósi þess hversu háar íjárhæðir kann að vera um að tefla, 
bæði í tilviki innflytjenda og innlendra framleiðenda og minnkar fyrirkomulagið hættuna á því að 
ríkið verði af tekjum vegna áfengisgjaldsins. Fyrirkomulagið tryggir jafnframt að áfengisgjaldið fáist 
innheimt þrátt fyrir að smásöluaðilar fari í gjaldþrot, en eðlilegt verður að teljast að smásöluaðilar 
beri sjálfir þessa rekstraráhættu á sínum herðum. Að þessu virtu telur ráðuneytið mjög varhugavert að 
núverandi greiðslufyrirkomulagi áfengisgjalds verði breytt. Ráðuneytið telur jafnframt ekki þörf á 
lagabreytingu til að bregðast við athugasemd SI um greiðslufyrirkomulag áfengisgjalds milli 
innlendra framleiðenda og útvistunaraðila þar sem slíkum aðilum er í lófa lagið að semja um hvemig 
fyrirkomulagi greiðsluflæðis þeirra á milli er háttað.


