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Efni: Umsögn um frumvarp til laga um tekjufallsstyrki

Leiðsögn -  Stéttarfélag leiðsögumanna, fagnar því að reynt sé að koma til móts við einyrkja og 
örfyrirtæki sem hafa orðið fyrir miklum skakkaföllum vegna COVID-19. Þetta er hópur sem hefur 
fallið milli skips og bryggju í ýmsum fyrri aðgerðum

En við höfum nokkrar athugasemdir við frumvarpið.

1. Í fyrsta lagi teljum við að viðmiðunartímabilið sé of þröngt. Það eru miklar sveiflur í tekjum 
leiðsögumanna milli ára en einnig á milli ársfjórðunga. Það eru ekki allir í há-önn á sama tíma og fyrir 
suma er veturinn aðal innkomutímabilið, þó að fyrir flesta sé það sumarið. Svo hafa 
tilviljunarkenndar ytri ástæður mikil áhrif, t.d. Ólympíuleikar, Heimsmeistaramót, hvar páskarnir 
lenda þetta árið og svo fleira. Teljum við því betra að líta lengra aftur og nota til viðmiðunar tekjur 
síðustu 2-3 ára. Eða hafa valkost um að nota skilgreind tímabil, t.d. skattárið 2019, eða tvo valda 
ársfjórðunga þess árs.

2. Nú er fyrirséð að þetta ástand mun vara áfram en ekki ljúka 30.sept 2020 og því teljum við eðlilegt 
að hægt sé að framlengja þessa styrki meðan þetta ástand varir.

3. Ekki er alveg skýrt hvað átt er við með fjölda starfmanna. Er verið að tala um einstaklinga eða 
stöðugildi? Algengt er að margir komi að þessu litlu fyrirtækjum í hlutastarfi, oft í lágum 
stöðugildum, til dæmis 25% eða jafnvel í tilfallandi tímavinnu efir verkefnum. Hér þarf að skýra málið 
og beinast liggur við að tilgreina samtölu stöðugilda. Eða notast við skilgreiningu laga um örfyrirtæki 
og miða við 9 launamenn.

4. Varðandi hámarks fjárhæð tekjufallsstyrksins teljum að eðlilegt sé að miða við uppsagnarstyrk til 
fyrirtækja sem er kr. 633.000,- (og þar að auki kr. 85.000,- í lífeyrissjóð) eða lokunarstyrkinn sem var 
kr. 800.000,-

5. Við teljum að 50% tekjufall séu of þröng viðmið og ætti að víkka það í um 30%.

6. Stéttarfélög og ýmis félagsmálasamtök hafa orðið fyrir miklu tekjufalli vegna COVID-19, en falla 
ekki undir þessi lög vegna ákvæða um tekjuskattsskyldu. Sérstaklega á þetta við um stéttarfélög eins 
og Leiðsögn sem reiða sig næstum eingöngu á iðgjöld leiðsögumanna sem þjónusta erlenda 
ferðamenn, en einnig veit ég til þess að fleiri stéttarfélög hafa orðið fyrir tekjufalli. Við höfum ýmsar 
skyldur við okkar félagsmenn og í þessu árferði fjölgar málum og útgjöld aukast og þurfum tekjur á 
móti. Leiðsögn er lítið Stéttarfélag með litla yfirbyggingu, 2-3 starfsmenn í hlutastarfi og 500-800 
félagsmenn. Nú eru næstum allir leiðsögumenn atvinnulausir og mikil samdráttur í tekjum félagsins.
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