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Efnahags- og viðskiptanefnd Alþingis 

b/t Óla Björns Kárasonar, formanns.

Reykjavík, 26. maí 2020.

Efni: Athugasemdir við minnisblað Fjármála- og efnahagsráðuneytis -  frumvarp um 
breytingar á tollalögum, þingskjal 1028 -  609. mál.

Vísað er til umsagnar Distu ehf. um ofangreint frumvarp, dags. 20. mars 2020. Jafnframt er 
vísað til minnisblaðs Fjármála- og efnhagsráðuneytisins (Fjr), dags. 22. maí 2020, um 
ofangreinda umsögn.

Með bréfi þessu vill umbjóðandi minn, Dista ehf., setja fram stuttar athugasemdir við 
minnisblað Fjr, án þess að um tæmandi umfjöllun sé að ræða.

1. Sérstaða fríhafnarverslana — sjónarmið um eftirspurn

Af minnisblaði Fjr má ráða að mikilvægt sé að tiltaka „sérstöðu fríhafnaverslana“ í lagatexta, í 
því skyni að Fríhöfnin hafi svigrúm til að líta framhjá lýðheilsusjónarmiðum og starfa eingöngu 
á grundvelli arðsemissjónarmiða. Að mati umbjóðanda míns virðist hér sleginn nýr tónn í 
stefnumörkun varðandi smásölu áfengis á Íslandi, sem eðlilegt hefði verið að kæmi fram í 
greinargerð. Telur umbjóðandi minn, að það hljóti að vekja spurningar um áfengisstefnu 
almennt, ef töluverður hluti smásölu íslenska ríkisins á áfengi þurfi ekki að taka tillit til 
lýðheilsusjónarmiða.

Varðandi viðmið um eftirspurn, þá áréttar umbjóðandi minn mikilvægi þess að gerð sé krafa 
um að horft sé til slíks hlutlægs mælikvarða í vöruvalsreglum. Verður ekki séð að hópur 
viðskiptavina eða ætluð starfsemi á alþjóðlegum markaði breyti neinu um slíkt viðmið. Þá telur 
umbjóðandi minn eðlilegt að horft verði til aðgengilegra sölutalna ÁTVR varðandi eftirspurn, 
enda ljóst að stór hópur viðskiptavina Fríhafnarinnar lætur einnig í ljós viðhorf sitt til 
áfengistegunda með viðskiptum við ÁTVR.

2. Framlegð

Í minnisblaði Fjr er ekki rökstutt sérstaklega af hverju ráðuneytið telur mikilvægt að Fríhöfnin 
hafi opnar heimildir til að meta framlegð vöru, en einungis haldið fram að álit umboðsmanns 
Alþingis sem getið var í neðanmálsgrein miðist við sérstöðu ÁTVR.



Umbjóðandi minn telur engin rök standa til þess að ríkisfyrirtækið Fríhöfnin eigi að geta 
mismunað vörum innan sama vöruflokks með framlegðarkröfum sínum eða geti horft til tekna 
af sölu á hilluplási og auglýsingum við mat á framlegð, sbr. nánari umfjöllun í umsögninni. 
Tilvísun til álits umboðsmanns, að breyttum breytanda, varðaði m.a. mikilvægi þess að um 
slíkar einkasölur giltu fastmótaðar reglur.

3. Sala á hilluplássi, rökstuðningur ákvarðana og markaðs- og auglýsingastarfsemi

Í minnisblaði Fjr er ekki tekin nein afstaða til sölu á hilluplássi en sagt að slíkt eigi heima í 
vöruvalsreglum. Að mati umbjóðanda míns, þá er hér um viðskiptaháttsemi að ræða sem 
mikilvægt er að löggjafinn taki afstöðu til. Þá telur umbjóðandi minn að kaup á hilluplássi 
gagnist einkum stærri fyrirtækjum og skekki samkeppni byggða á raunverulegri eftirspurn vara.

Í minnisblaði Fjr kemur fram að ekki þurfi að kveða á um skyldu Fríhafnar til rökstuðnings, 
enda séu ákvarðanir fyrirtækisins kæranlegar. Varðandi þetta er rétt að benda á að Fríhöfnin er 
einkahlutafélag og rekið í tekjuöflunarskyni. Á einkahlutafélögum hvílir almennt ekki 
lagaskylda til rökstuðnings, sem er ólíkt því sem gildir í stjórnsýslunni þar sem a.m.k. er hægt 
að krefjast eftirfarandi rökstuðnings, sbr. 1. mgr. 21. gr. stjórnsýslulaga nr. 37/1993. Þessu til 
viðbótar leiðir það af EES samningnum að einkasölu er skylt að rökstyðja ákvarðanir sínar, sbr. 
athugasemdir ESA. Að mati umbjóðanda míns er því rétt og eðlilegt að ákvæði um rökstuðning 
sé að finna í því lagaákvæði sem myndar ramma um vöruvalsreglur ÁTVR og kæranleika 
ákvarðana.

Varðandi markaðs- og kynningarstarfsemi telur umbjóðandi minn mikilvægt að lög kveði 
skýrlega á um skyldu Fríhafnarinnar til að gæta hlutlægni og jafnræðis við slíka starfsemi, sem 
er töluverð að umfangi. Þá ber að tryggja slíkt vegna skuldbindinga Íslands skv. EES, sbr. 
athugasemdir ESA.

4. Opinberar sölutölur

Umbjóðandi minn fær ekki séð hvernig ríkiseinkasala getur skaðast af gagnsæi. Sölutölur um 
magn einstakra tegunda fyrir liðinn tíma getur varla verið meira leyndarmál fyrir Fríhöfnina en 
ÁTVR. Jafnframt efast hann um að „keppinautar“ s.s. á Kastrup eða Heathrow muni geta nýtt 
sér slíkar upplýsingar til skaða fyrir viðskipti Fríhafnarinnar.

Umbjóðandi minn ítrekar fyrri sjónarmið og tillögu sína að breytingum á 8. gr. frumvarpsins. 
Jafnframt er hann reiðubúinn til að veita frekari upplýsingar ef þess er óskað.

Virðingarfyllst, 

f.h. Distu ehf.

Jónas Fr. Jónsson, lögmaður 

með málflutningsréttindi fyrir Hæstarétti


