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Reykjavík, 29. apríl, 2020

Nefndasvið Alþingis
b.t. efnahags- og viðskiptanefndar
Austurstræti 8-10
101 Reykjavík
nefndasvid@althingi.is

Efni: Umsögn um frumvarp til laga um fjárstuðning til minni rekstraraðila vegna 
heimsfaraldurs kórónuveiru.

Hinn 21. apríl síðastliðinn lagði fjármála- og efnahagsráðherra fram á Alþingi frumvarp til laga 
um fjárstuðning til minni rekstraraðila vegna heimsfaraldurs kórónuveiru (þskj. 1254 í 725. 
máli). Frumvarpinu var vísað til efnahags- og viðskiptanefndar að 1. umræðu lokinni hinn 22. 
apríl. Með tölvupósti óskaði nefndin eftir umsögn SVÞ -  Samtaka verslunar og þjónustu um 
frumvarpið.

Frumvarpið er liður í aðgerðum ríkisstjórnarinnar til að draga úr tjóni vegna heimsfaraldurs 
kórónuveirunnar og skapa öfluga viðspyrnu í kjölfar hans. Þau úrræði sem þar eru lögð til eru 
einkum sniðin að smáum fyrirtækjum sem var gert að hætta tímabundið starfsemi vegna 
heimsfaraldurs COVID-19 og urðu að öðru leyti fyrir verulegu tekjufalli vegna 
sóttvarnaráðstafana. Úrræðin felast annars vegar í svokölluðum lokunarstyrk og hins vegar í 
fullri ríkisábyrgð á svokölluðum stuðningslánum. Er úrræðunum ætlað að styðja við 
efnahagsumsvif og atvinnustig með því að viðhalda greiðsluflæði í hagkerfinu í ljósi tekjufalls 
af völdum aðgerða stjórnvalda vegna heimsfaraldursins.

Í umsögn um frumvarp til fjáraukalaga (þskj. 1253 í 724. máli) bentu SVÞ á þau teldu afar 
jákvæð þau áform sem felast í lokunarstyrkjum til minni fyrirtækja og stuðningslánum. 
Jafnframt bentu samtökin á að það væri þó álitamál hvort umfang lokunarstyrkja væri í raun 
nægilegt, m.t.t. fjárhæðarhámarks og markmiðs og tilgangs úrræðanna. Af lestri umfjöllunar 
um Áhrif á efnahagslífið á bls. 10-11 í greinargerð þess frumvarps sem hér er veitt umsögn 
um virðist áhrifamatið háð töluverðri óvissu sem m.a. snýr að því að hvaða leyti rekstraraðilar 
hafa nýtt sér önnur úrræði. Þrátt fyrir að lokunarstyrkjum sé aðeins ætlað að bæta 
rekstraraðilum hluta þess tekjutaps sem þeir hafa orðið fyrir vegna tímabundinnar lokunar á 
starfsemi verður að ætla að styrkjunum sé í raun og veru ætlað að hafa jákvæð áhrif á 
rekstrarstöðu þessara aðila.

Fjárhæðir lokunarstyrks og stuðningsláns

Eins og áður segir mun fjárhæð lokunarstyrks m.a. takmarkast af 800 þús. kr. á hvern 
launamann og 2,4 millj. kr. almennu hámarki. Þar að auki mun fjárhæð lokunarstyrks 
takmarkast af hámarksfjárhæð stuðningsláns, 6 millj. kr. Er með þessu ætlast til þess að 
styrkurinn gagnast einkum svokölluðum smærri rekstraraðilum.

En hversu langt á að ganga við afmörkun þess hóps sem á að hafa raunverulegt gagn af 
úrræðunum? Hafa ber í huga að styrksfjárhæðin verður ávallt háð raunverulegum 
rekstrarkostnaði og því kemur ekki til greina að nokkur rekstraraðili muni hafa óvæntan 
ávinning af úrræðinu. Ætla verður að jafnaðarleiguverð hvers fermetra atvinnuhúsnæðis árið 
2020 nemi 2.500-3.500 kr. á mánuði en það er þó væntanlega mun hærra á verðmætum
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svæðum. Við leigukostnað bætast laun starfsmanna, hiti, rafmagn, þrif, öryggisvarsla o.fl. og 
ætla verður að kostnaður rekstraraðila, sem ekki teljast til örfélaga í skilningi ákvæða 
ársreikningalaga, hafi að jafnaði verið hærri en 2,4 millj. kr. á tímabilinu. Slíkur rekstraraðili 
situr því uppi með kostnað sem hann getur þó velt áfram með töku stuðningsláns. Hins vegar 
er fjárhæð stuðningslánsins miðuð við 60 millj. kr. árstekjur.

Með fyrirkomulagi úrræðanna eru búnar til aðstæður þar sem örfyrirtæki, framangreindum 
skilningi geta sligast um langa hríð undan kostnaði vegna tímabundinnar lokunar starfseminnar 
og það þrátt fyrir að geta þeirra til að vaxa og dafna hefði að öðru jöfnu verið mjög góð. Verði 
það niðurstaðan er hætt við að samkeppnisstaða slíkra fyrirtækja verði skert hlutfallslega og 
niðurstaðan verði í raun úr samræmi við markmið aðgerðarinnar um styðja við 
efnahagsumhverfið, atvinnustig, eftirspurn og draga úr hættu á greiðsluflæðisvanda með því 
að styðja við bak smærri rekstraraðila. Þá sendir úrræðið þau skilaboð að þeim sem ekki teljast 
örfélög í skilningi ársreikningalaga sé réttast að hemja rekstrarumfang, og jafnvel grípa til 
uppsagna, ef útlit verður fyrir að sagan endurtaki sig.

Að mati SVÞ eru viðmið hámarksfjárhæða lokunarstyrks og stuðningslána afmörkuð of þröngt 
og því er of skammt á veg gengið þegar að því kemur að rétta stöðu rekstraraðila vegna tjóns 
sem orðið hefur í ljósi auglýsingar nr. 243/2020.

Í ljó s i framangreinds leggja SVÞ til að hámarksfjárhæðir 2. málsl. 1. mgr. 5. gr. og 3. málsl. 1. 
mgr. 11. frumvarpsins verði hækkaðar þannig að tekið verði mið a f því að stuðningurinn megni 
að koma raunverulega til móts við tjón örfyrirtækja í skilningi ákvæða laga um fjárhagslegar 
tryggingarráðstafanir, þ.e. fyrirtækja sem eru með færri en 10 starfsmenn og árlega veltu 
og/eða efnahagsreikning undir 300 millj. kr.

Ákvörðun um lokunarstyrk

Í 7. gr. frumvarpsins er fjallað um ákvörðun um lokunarstyrk en eins og áður segir skal slík 
ákvörðun tekin eins fljótt og verða má en þó ekki síðar en tveimur mánuðum eftir að 
fullnægjandi umsókn berst. Í 2. mgr. 7. gr. er tekið fram að Skatturinn geti leitað umsagnar 
ráðherra sem fer með málefni sóttvarna um vafaatriði sem lúta að skilyrðum 1. tölul. 4. gr. 
frumvarpsins, nánar tiltekið um hvort umsækjandi teljist til þeirra rekstraraðila sem var gert 
skylt að loka samkomustað skv. 1. málsl. 1. mgr. 5. gr. auglýsingar um takmörkun á 
samkomum vegna farsóttar, nr. 243/2020, eða láta af starfsemi eða þjónustu skv. 2. mgr. sömu 
greinar á grundvelli 2. mgr. 12. gr. sóttvarnalaga, nr. 19/1997. Efnislega er kveðið á um 
sambærilegt í tilviki kærumála fyrir yfirskattanefnd skv. 8. gr. frumvarpsins.

Þarna er komin upp hætta á óskilvirkni og óþarfa kostnaði. Unnt verður að fá flest efnisatriði 
ákvörðunar um lokunarstyrk endurskoðuð af einu sjálfstæðu stjórnvaldi nema að því leyti sem 
hún snýr að sóttvarnaráðstöfunum en sá þáttur málsins mun sæta umsögn ráðherra sem fer 
með málefni sóttvarna.

Að mati SVÞ væri hægt að einfalda fyrirkomulagið í þeim tilvikum þegar deila snýr aðeins að 
sóttvarnaþætti málsins. Koma mætti því þannig fyrir að þann þátt væri unnt að kæra beint til 
ráðherra áður málið sætir í heild sinni kæru til yfirskattanefndar. Að sjálfsögðu yrði jafnframt 
að kveða á um að slík kæra rjúfi kærufrest skv. 5. gr. laga um yfirskattanefnd, nr. 30/1992, á 
meðan hún er til meðferðar hjá ráðherra, og einnig að ráðherra skuli úrskurða í málinu innan
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20-30 daga frá því að kæra berst. Strandi niðurstaða Skattsins á sóttvarnaþætti málsins en 
fyrir liggi jákvæður úrskurður sóttvarnaráðherra á kærustigi mætti ljúka málinu á einfaldan hátt 
með endurupptöku á fyrsta stjórnsýslustigi skv. 1. tölul. 1. mgr. 24. gr. stjórnsýslulaga, nr. 
37/1993, og draga þar með úr álagi og kostnaði vegna málsmeðferðar fyrir yfirskattanefnd.

Álag vegna ofgreiðslu lokunarstyrks

Í 9. gr. frumvarpsins er fjallað um meðferð ofgreidds lokunarstyrks og í 2. mgr. hennar er gert 
ráð fyrir að 50% álag verði fellt þá rekstraraðila sem hafa veitt rangar eða ófullnægjandi 
upplýsingar um rekstrarkostnað eða þegar upplýsingagjöf hans hefur að öðru leyti verið svo 
áfátt að áhrif hafi haft við ákvörðun um styrk. Samkvæmt 2. málsl. 2. mgr. skal fella álagið niður 
ef aðili færir rök fyrir því að óviðráðanleg atvik hafi hamlað því að hann veitti réttar upplýsingar 
eða kæmi leiðréttingu á framfæri við Skattinn.

Að mati SVÞ væri það til skýringar ef fyrir lægi hvað átt er við mið óviðráðanlegum atvikum 
sem leitt geta af sér niðurfellingu álags, á það t.d. einvörðungu við ef póstsamgöngur og 
netumferð liggur niðri eða mundu t.d. mistök endurskoðanda sem vinnur fyrir styrkþega 
réttlæta slíka niðurfellingu? Eðlilegt væri ef sett væru haldbær viðmið, t.d. í formi dæma.

Nýting stuðningslána og viðurlög

Í 14. gr. frumvarpsins er lagt til að sett verði það óundanþæga skilyrði að stuðningslán megi 
einvörðungu nýta til að standa undir rekstrarkostnaði lánþega og mun það varða refsingum að 
ef farið er í bága við það skilyrði.

Að mati SVÞ er hætt við að svo stíft nýtingarskilyrði geti skapað óvissu og flækjur. Til dæmis 
kann að skapast vafi um hvenær lánsféð hefur blandast svo öðrum rekstrarfjármunum á 
lánstímanum að ekki verði almennilega á milli greint. Fari svo kann að skapast vafi um það í 
huga lánveitanda hvort hann eigi rannsókn og ákæru yfir höfðu sér þrátt fyrir að undir 
hefðbundnum aðstæðum mundu slíkar ráðstafanir teljast fyllilega eðlilegar. Þá kunna 
ráðstafanir vegna árstíðabundinna sveiflna í rekstri að skapa enn meiri vafa. Er þá ekki síst 
horft til þess að gert er ráð fyrir því í 21. gr. frumvarpsins að stórfellt gáleysi verði nægilegt 
skilyrði þess að refsiábyrgð verði komið fram.

Í  ljósi framangreinds leggja SVÞ til að annað hvort verði 14. gr. frumvarpsins felld brott eða 
saknæmisskilyrði 21. gr. frumvarpsins verði einvörðungu bundið við ásetning.

Viðurlög

Í 21. gr. frumvarpsins er kveðið á viðurlög við brotum gegn ákvæðum frumvarpsins. Þar segir 
m.a.:

Einstaklingur eða lögaðili sem brýtur af ásetningi eða stórfelldu gáleysi gegn lögum 
þessum, svo sem með því að veita rangar eða ófullnægjandi upplýsingar í umsókn um 
lokunarstyrk eða stuðningslán eða með því að nýta stuðningslán á ólögmætan hátt [...].

Að mati SVÞ er uppfyllir verknaðarlýsing 21. gr. ekki nútímakröfur. Er í þessum efnum vísað 
nánar til umfjöllunar á bls. 42-43 í Handbók um undirbúning og frágang lagafrumvarpa.
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Virðingarfyllst, 
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Andrés Magnússon 
framkvæmdastjóri

Benedikt S. Benediktsson 
lögfræðingur
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