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Umsögn ríkisskattstjóra um frumvarp til laga um breytingu á áfengislögum (sala á 
framleiðslustað) - 504. mál, þskj. 850.

Ríkiskattstjóri móttók þann 22. febrúar sl. tölvupóst þar sem óskað er eftir umsögn um 
ofangreint þingmál. Telur embættið tilefni til eftirfarandi ábendinga:

Með frumvarpinu er gerð tillaga um undanþágu frá einkaleyfi Áfengis- og tóbaksverslunar 
ríkisins á smásölu áfengis til endanlegra neytenda. Undanþágan felur það í sér að smærri 
brugghúsum, sem framleiða minna magn en 500.000 lítra af áfengi á almanaksárinu, yrði gert 
kleift að selja áfengt öl í smásölu beint til neytenda að ákveðnum skilyrðum uppfylltum. Að 
veittu framleiðslusöluleyfi sýslumanns megi þeir stunda á framleiðslustað, svo sem skilgreint 
er, framleiðslusölu, þ.e. smásölu á eigin framleiðslu til neytenda.

Alls sættu 28 framleiðendur áfengs öls álagningu áfengisgjalds á árinu 2020 og nam álagning 
samtals um 5,2 milljörðum króna. Þar af hefðu 25 framleiðendur uppfyllt forsendur 
frumvarpsins um að vera undir tilgreindu framleiðslumagni, þ.e. undir 500.000 lítrum. Hlutur 
þessara 25 framleiðenda í álagningu 2020 nam um 4% af heildarfjárhæð. Smærri 
framleiðendum hefur farið fjölgandi undanfarin ár og búast má við því að sú þróun haldi áfram.

Samkvæmt 1. og 2. mgr. 3. gr. áfengislaga nr. 75/1998 þarf leyfi til framleiðslu á áfengi og fer 
um leyfisveitingar samkvæmt lögum nr. 85/2007, um veitingastaði, gististaði og 
skemmtanahald. Leyfisveiting er m.a. bundin því skilyrði að um starfsemina hafi verið tilkynnt 
til ríkisskattstjóra og viðkomandi aðili skráður í fyrirtækjaskrá og á virðisaukaskattskrá, sbr. 1. 
mgr. 5. gr. fyrrnefndu laganna. Þá kemur fram í 4. mgr. 4. gr. að lögregla, tollgæsla og 
skattyfirvöld annist eftirlit með þeim sem hafa leyfi til atvinnustarfsemi samkvæmt lögum 
þessum. Þá eru í gildi m.a. reglugerð um áfengisgjald nr. 505/1998, með síðari breytingum, og 
reglur ríkisskattstjóra nr. 118/2008, um skyldur áfengisframleiðanda við framleiðslu, geymslu, 
flutning, förgun, sölu eða afhendingu á áfengi.

Samkvæmt frumvarpinu er framleiðslusöluleyfi bundið við að framleiðsla áfengis fari samtals 
ekki fram úr 500.000 lítrum á almanaksárinu. Ríkisskattstjóri bendir á nauðsyn þess að skýrt sé 
tekið á því hvernig þau viðmið horfi við á gildistökuári laganna, hvort heldur starfsemi er þegar 
hafin eða hefst eftir gildistöku þessara breytinga. Einnig er nauðsynlegt að skýrt komi fram 
hvernig fari almennt með tilvik þar sem aðili hefur framleiðslusölu eftir upphaf almanaksárs. Í 
þessu sambandi er einnig vert að vekja athygli á að liggja þarf ljóst fyrir hver viðbrögð skuli 
verða ef farið er fram úr því hámarki framleiðslu áfengis á almanaksárinu sem undanþágan 
miðast við. Þessu tengt er þörf á því að kveða á um upplýsingagjöf frá eftirlitsaðila til þess
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sýslumannsembættis sem annast veitingu leyfis til framleiðslusölu, í tilvikum þar sem 
framangreint hefur átt sér stað.

Ríkisskattstjóri vekur ennfremur athygli á að ekki kemur fram í frumvarpi þessu hver skuli fara 
með eftirlit með því að viðmið um framleiðslumagn séu uppfyllt. Ætla má að við það verkefni 
gagnist helst áfengisgjaldsskýrslur sem skilað er til ríkisskattstjóra ásamt áfengisgjaldi eigi síðar 
en á gjalddaga, þ.e. annan virkan dag eftir lok uppgjörstímabils, sbr. 6. gr. reglna nr. 118/2008. 
Ekki virðist unnt að leiða af þeim reglum, eða reglugerð nr. 505/1998, þá ályktun að eftirlit með 
viðmiðum frumvarpsins um framleiðslumagn falli að óbreyttu undir verksvið ríkisskattstjóra.

Áréttað skal að eftirlit ríkisskattstjóra með framleiðslu á áfengi byggir á afstemmingu ýmissa 
þátta frá framleiðslu til átöppunar og loks til afhendingar og sölu. Ljóst er að þegar enn einn 
afhendingarmáti áfengis, þ.e. framleiðslusala, bætist við þá mun flækjustig og umfang eftirlits 
með áfengisframleiðendum aukast og því er óhjákvæmilegt að gera verði ráð fyrir auknum 
kostnaði við eftirlitsverkefni embættisins.

Að lokum bendir ríkisskattstjóri á að þrátt fyrir að ljóst sé að undir smásölu á eigin framleiðslu 
til neytenda hljóti að falla sala á áfengu öli að ákveðnum styrkleika á flöskum og dósum, þá 
liggur ekki eins ljóst fyrir að afhending eða sala öls á kútum fengi talist til slíkrar smásölu. Rétt 
væri að löggjafinn tæki af allan vafa þar að lútandi.

Virðingarfyllst, 
f.h. ríkisskattstjóra

Helga Valborg Steinarsdóttir Ingvar J. Rögnvaldsson
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