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Reykjavík, 15. maí 2020

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

Efni: Umsögn um frumvarp til laga um breytingu á tollalögum, nr. 88/2005, með síðari 
breytingum (rafræn afgreiðsla o.fl.).

Hinn 2. mars sl. lagði fjármála- og efnahagsráðherra fram á Alþingi frumvarp til laga um 
breytingu á tollalögum, nr. 88/2005, með síðari breytingum (þskj. 1028 í 609. máli). Frumvarpið 
gekk til efnahags- og viðskiptanefndar að fyrstu umræðu lokinni hinn 4. mars sl. og hinn 6. 
mars var það sett í umsagnarferli. Beðist er velvirðingar á að umsögn þessi berst að 
umsagnarfresti afloknum.

Efnisákvæði 8. gr. frumvarpsins eru svohljóðandi:

Þegar áfengi er boðið til sölu í tollfrjálsri verslun af aðila sem er í meirihlutaeigu ríkis, 
sveitarfélaga eða fyrirtækja í þeirra eigu skal gæta jafnræðis við innkaup á áfengi til 
endursölu. Við val á áfengri vöru til endursölu skal m.a. taka mið af eftirspurn, framlegð, 
fjölbreytni í vöruúrvali, sérstöðu fríhafnarverslana og framboði í öðrum fríhafnarverslunum. 
Ráðherra setur nánari reglur sem miða að því að tryggja jafnræði og gagnsæi við vöruval 
og innkaup á áfengi í tollfrjálsri verslun. Í reglunum er heimilt að kveða á um gjaldtöku 
vegna kostnaðar sem leiðir af umsýslu við vöruval. Skal gjaldið eingöngu standa straum af 
þeim kostnaði sem til fellur vegna skráningar, könnunar og nauðsynlegra ráðstafana af 
hálfu tollfrjálsrar verslunar við að bjóða áfenga vöru til sölu. Ákvarðanir um val á vöru til 
sölu í tollfrjálsri verslun eru kæranlegar til ráðherra.

Nokkuð ítarlega er gerð grein fyrir forsendum ákvæðanna í kafla 3.2 og sérstökum 
athugasemdum við 8. gr. í greinargerð frumvarpsins og m.a. vísað til áminningarbréfs ESA1. Í 
því bréfi er því slegið föstu að íslensk stjórnvöld hafi farið í bága við 16. gr. EES-samningsins, 
um ríkiseinkasölur, með því að tryggja ekki varnir gegn mismunun við innkaup áfengis af hálfu 
Fríhafnarinnar. Í þessu samhengi er rétt að taka fram að ástæða þessa er sú að Fríhöfnin er 
þátttakandi í efnahagslegri starfsemi, lýtur yfirráðum hins opinbera og nýtur sérstakra réttinda 
til smásölu áfengis í Leifsstöð sem öðrum standa ekki til boða. Í því ljósi má líta þannig á að 
Fríhöfnin búi yfir fádæma kaupendastyrk og ekkert komi í veg fyrir að honum verði beitt með 
þeim ómálefnalega hætti að söluaðilum verði mismunað.

Við matið lítur ESA m.a. til þess að smásala Fríhafnarinnar á áfengi á sér stað samhliða 
einkarétti ÁTVR til smásölu áfengis á Íslandi. Það verður að teljast verulega áhugavert í ljósi

1 Sjá https://www.eftasurv.int/cms/sites/default/files/documents/gopro/5331 -Reasoned%20opinion%20-
%20Frih%c3%b6fnin%c2%b4s%20operation%20of%20retail%20sale%20of%20alcoholic%20beverages%20at
%20Keflavik%20airport%20contrary%20to%20Arti.pdf
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þess að Fríhöfninni virðist í orði kveðnu einvörðungu ætlað að leggja hagnaðarsjónarmið til 
grundvallar í rekstri á meðan ÁTVR er lögum samkvæmt gert að veita sjónarmiðum um 
samfélagslega ábyrgð ríkt rekstrarvægi. Bæði rekstrarmarkmið og rekstrarform eru þannig ólík 
en allt að einu telur ESA að í raun grundvallist starf Fríhafnarinnar og ÁTVR á sameiginlegum 
þræði, þ.e. opinberum áhrifum.

Af bréfi ESA má a.m.k. draga tvær ályktanir, annars vegar að íslenska ríkið hafi ekki gætt að 
því að tryggja eðlilega umgjörð um verslunarrekstur sem það sjálft stendur fyrir þrátt fyrir að 
hann hafi ytri einkenni einkarekstrar og hins vegar að einkaréttur ÁTVR og Fríhafnarinnar til 
smásölu áfengis komi með víðtækari hætti niður á verslunarfrelsi en menn hafa gert sér grein 
fyrir. Að mati SVÞ er því ekki einvörðungu eðlilegt að Fríhöfninni verði gert að haga innkaupum 
með málefnalegum og gagnsæjum hætti heldur er það afar brýnt. Í ljósi lokaorða 
áminningarbréfs ESA er einnig mikilvægt að það gerist við fyrsta tækifæri.

Rétt er að benda á að í lokamálslið 8. gr. frumvarpsins er gert ráð fyrir að ákvarðanir 
Fríhafnarinnar um val á vöru til sölu í tollfrjálsri verslun verði kæranlegar til ráðherra. Þar sem 
Fríhöfnin er einkahlutafélag skapast sú óvanalega staða að viðskiptalegar ákvarðanir aðila, 
sem a.m.k. að forminu til er einkaréttarlegur, verði felldar hefðbundinn feril stjórnsýslumáls. Nú 
liggur m.a. fyrir í áminningarbréfi ESA að stofnunin lítur svo á að einkaréttur fyrirtækisins sé 
opinbers eðlis og virðist ástæðan m.a. sú að Fríhöfninni var komið á fót með lögum. Þar með 
kunna að skapast álitamál um hvort og þá að hvaða leyti reglur stjórnsýsluréttar munu taka til 
ákvarðana Fríhafnarinnar, þ. á m. hvar einkaréttarlegu eðli Fríhafnarinnar sleppir og hið 
opinbera tekur við. Hér verður ekki gerð tilraun til að greina slík álitamál eða reynt að draga 
einhver mörk en óhjákvæmilega vaknar sú spurning hvort slíkur opinber rekstur í formi 
einkahlutafélags geti í raun talist heppilegur í lagalegu samhengi. Segja má að framangreindar 
hugleiðingar eigi nokkurn samhljóm með umfjöllun ESA sem gefur til kynna að tilvist 
einkahlutafélagsformsins hafi með einum eða öðrum hætti valdið því að framan af hafi 
stjórnvöldum hið minnsta þótt óljóst hvernig meðhöndla bæri málið í ljósi 16. gr. EES- 
samningsins.

Eins og SVÞ hafa margoft komið á framfæri telja þau rétt að afnema einkarétt hins opinbera til 
smásölu áfengis. Hafa samtökin að undanförnu lagt til að það verði gert í áföngum. Efni 
áminningarbréfs ESA er enn ein áminningin um hve tímabært það er orðið að taka fyrstu 
skrefin.

Virðingarfyllst, 

f.h. SVÞ -  Samtaka verslunar og þjónustu

Benedikt S. Benediktsson 
lögfræðingur
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