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Efni: Umsögn BHM um frumvarp til laga um tekjufallsstyrki mál nr. 212/2020

Bandalag háskólamanna (BHM) hefur fengið til umsagnar frumvarp fjármála- og efnahagsráðherra um 
tekjufallsstyrki, þar sem lagt er til að greiddir séu út styrkir til minni rekstraraðila sem hafa orðið fyrir 
tímabundnu tekjufalli vegna heimsfaraldurs kórónuveiru. BHM fagnar þeirri viðleitni stjórnvalda að 
koma til móts við minni rekstraraðila sem upplifað hafa mikinn tekjusamdrátt á undanförnum 
misserum og búa við verulega skert afkomuöryggi og óvissu um framtíðartekjur. Telur bandalagið þetta 
stórt og metnaðarfullt skref af hálfu stjórnvalda og þarfa viðbót við COVID-19 úrræði ríkisstjórnarinnar. 
Vill BHM þó koma eftirfarandi sjónarmiðum á framfæri er varðar markmið laganna um stuðning við 
minni rekstraraðila á tímum COVID-19.

Endurskoða þarf viðmið um tekjusamdrátt
Í lögunum er valið að takmarka mengi umsækjenda við þá sem hafa upplifað meira en 50% 
tekjusamdrátt samanborið við gefið viðmiðunartímabil. Ekki er ljóst hvernig þessi tala er valin m.t.t. 
þess að tryggja hag minni rekstraraðila eins og best verður á kosið. Hafa ber í huga að tekjudreifing 
rekstraraðila og áhrif tekjusamdráttar er einkar mismunandi eftir atvinnugreinum. Má í því sambandi 
nefna að í nýlegri könnun BHM og BÍL meðal sjálfstætt starfandi listamanna kom fram að um 90% hafi 
upplifað tekjusamdrátt milli áranna 2019 og 2020. Helmingur þess mengis sagði tekjusamdráttinn vera 
undir 50% og fellur því ekki undir úrræði laganna (sjá mynd til vinstri). Niðurstöðurnar benda þá 
jafnframt til þess að fjárhagsstaða hópsins sé almennt slæm en sjá má dreifingu útborgaðra tekna 
hópsins á árinu 2020 skv. könnun á mynd til hægri.
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Í ljósi þessa segir meirihluti sjálfstætt starfandi ekki munu geta staðið undir fjárhagslegum 
skuldbindingum á næstunni. Tengist þetta m.a. því að stór hluti tekjuöflunar sjálfstætt starfandi 
listamanna, sem fellur alla jafna til á fjórða ársfjórðungi, hefur fallið niður.
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BHM telur mikilvægt að stjórnvöld kanni forsendur og áhrif þess að tekjusamdráttarmörkin séu færð 
niður í 40% t.d. ef sýnt þykir að tekjur umsækjanda á árinu 2020 séu undir framfærsluviðmiði. Leiði 
þetta til breytingar í 1. tl. 4. gr. laganna:

„Tekjur hans á tímabilinu 1. apríl til 30. september 2020 voru a.m.k. 40% lægri en á sama tímabili 2019 og tekjufallið má 
rekja til heimsfaraldurs kórónuveiru eða ráðstafana stjórnvalda til að verjast útbreiðslu hennar."

Í þessu sambandi má nefna að í úrræði dönsku ríkisstjórnarinnar „Midlertidig kompensation for 
selvstændige som f0lge af coronavirus" eru tekjusamdráttarmörkin sett 30%.

Endurskoða ætti viðmiðunartímabilið m.t.t. þeirra greina sem búa við miklar tekjusveiflur
Í lögunum er fjárhæð tekjufallsstyrks ákvörðuð með eftirfarandi hætti:

„Fjárhæð tekjufallsstyrks skal vera jafnhá rekstrarkostnaði rekstraraðila tímabilið 1. apríl til 30. september 2020... Ístað  
þess að telja til rekstrarkostnaðar reiknað endurgjald fyrir tímabilið 1. apríl til 30. september 2020 er rekstraraðila heimilt að 
reikna til rekstrarkostnaðar á því tímabili sömu fjárhæð og hann gjaldfærði vegna reiknaðs endurgjalds á tímabilinu 1. apríl

til 30. september 2019..."

BHM vill benda á að viðmiðunartímabil rekstrarkostnaðar og tekjufallsstyrks í lögunum gefur oft skakka 
mynd af tekjuöflun þeirra sjálfstætt starfandi sem búa við miklar tekjusveiflur í meðalári. Á þetta m.a. 
við meðal sjálfstætt starfandi listamanna. BHM hvetur stjórnvöld til þess að umsækjendum, sem búa 
við miklar tekjusveiflur í meðalári, sé veitt heimild til að reikna til rekstrarkostnaðar sömu fjárhæð og 
rekstraraðili gjaldfærði vegna reiknaðs endurgjalds að meðaltali á árunum 2018-2019 og myndi það 
grundvöll fyrir útreikning tekjufallsstyrks. Á þann hátt er betur komið til móts við þá sem búa við miklar 
tekjusveiflur, eru í lág- og millitekjuhópum og búa við mikla óvissu hvað varðar tekjuöflun framtíðar og 
tekjuöryggi á tímum COVID-19.

Fyrir hönd BHM

Vilhjálmur Hilmarsson 
hagfræðingur BHM.
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