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Efni: Umsögn um frumvarp til laga um tekjufallsstyrki, mál 212, 151. löggjafarþing

Samráðshópur tónlistariðnaðarins, sem samanstendur af Félagi Hljómplötuframleiðenda (FHF), 
Félagi íslenskra hljómlistamanna (FÍH), Samtaka flytjenda- og hljómplötuframleiðenda, STEFi, 
Tónlistarborgarinnar Reykjavíkur og Útflutningsskrifstofu íslenskrar tónlistar (ÚTÓN) senda hér inn 
umsögn sína um frumvarp til laga um tekjufallsstyrki.

“Markmið laga þessarn er að viðhalda atvinnustigi og efnahagsumsvifum með því að styðja við 
litla rekstraraðila sem hafa orðið fyrir tímabundnu tekjufalli vegna heimsfaraldurs kórónuveiru og 
aðgerða stjórnvalda til að verjast útbreiðslu hennar.”

Samráðshópurinn fagnar þessu markmiði og frumvarpinu sem slíku en gerir eftirfarandi 
athugasemdir við frumvarpið:

1. Skilgreining á hugtakinu launamaður:

Frumvarpið vísar til 4.gr laga 45/1987 um staðgreiðslu opinberra gjalda um skilgreiningu á 
launamanni. Í því ákvæði er hvergi tekið fram starfshlutfall. Það má því leiða að því líkum 
að þegar talað er um að hámarki þrjá launamenn þá getur það átt við rekstur sem er með 
þrjá starfsmenn sem eru sumir eða allir í hlutastarfi. Algengt er að fyrirtæki í tónlistariðnaði, 
til dæmis tónleikastaðir, séu með meirihluta starfsmanna í hlutastarfi sem þó teljast til mun 
færri heilla stöðugilda. Lagt er til að miðað verði við stöðugildi í frumvarpinu í stað fjölda 
launamanna.

2. Skilyrði, 4. gr. frumvarpsins um tekjusamdrátt:

Í frumvarpinu er eitt af skilyrðum styrks að tekjusamdráttur nái 50%. Kannanir 
framkvæmdar af BHM hafa sýnt að fjölmargir sjálfstætt starfandi og lítil fyrirtæki innan 
menninga og lista eru að verða fyrir miklu tekjufalli en ná rétt tæplega 50% hlutfallinu. 
Samráðshópurinn telur að með því að fara nær hinni svokölluðu "dönsku leið” , sem bætir 
tekjutap þegar tekjusamdrátturinn er 30% eða meiri á milli ára, þá myndi frumvarpið grípa 
fleiri af þeim litlu rekstraraðilum sem frumvarpið hefur að markmiði að styðja við.

3. Skilyrði, 4. gr. frumvarpsins um viðmiðunartímabil:
Viðmiðunartímabil tekna er sama tímabil árið á undan, þ.e. árið 2019. Tekjur í 
tónlistariðnaðinum eru að eðlisfari mjög sveiflukenndar, bæði eftir mánuðum og eftir árum. 
Með því að taka meðaltal af tveimur árum á undan eða meðaltal af heila árinu á undan
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mætti komast nær sanngjarnara viðmiði á tekjum. Vert er að taka fram að desember er 
mikilvægasti mánuður ársins fyrir lifandi tónlistarflutning og nú þegar líður að þeim mánuði 
og lítil bjartsýni er fyrir að samkomutakmarkanir verði horfnar á braut á þeim tíma þá er 
mikilvægt að huga að því hvort þetta úrræði verði þá endurtekið fyrir síðari tímabil eða 
hvernig verði tekið á þessum vanda sem ljóst er að takmarkast ekki við þetta sex mánaða 
viðmiðunartímabil á árinu 2020.

4. Skilyrði, 4. gr. frumvarpsins um fjölda launamanna:

Lítil tónlistartengd fyrirtæki eru grundvöllurinn fyrir því að hér á landi þrífist blómlegur 
tónlistariðnaður. Tónlistariðnaðurinn á Íslandi er atvinnugrein í uppbyggingu en hún er á 
viðkvæmum stað í þróuninni og mikilvægt er að hlúð sé að henni sem slíkri. Enginn vafi er 
um að íslensk tónlist er frjór akur hvers orðspor nær langt út fyrir landsteinana. Það eru því 
gríðarlega mikil tækifæri til staðar fyrir uppbyggingu á öflugum tónlistariðnaði hér á landi. 
Með því að víkka út skilyrðið í frumvarpinu þannig að það nái til smárra fyrirtækja, til 
dæmis mætti hér styðjast við skilgreininguna á örfyrirtæki, þ.e. fyrirtæki með færri en 10 
starfsmenn, mætti styðja betur við þessi litlu tónlistartengdu fyrirtæki og þar með 
tónlistariðnaðinn. Við leggjum til að miðað verði við 5-10 starfsmenn.

5. Ákvörðun um greiðslu styrkja, 7. gr.

Samráðshópurinn telur að með því að hafa hámarks afgreiðslutíma umsókna 2 mánuði þá 
er hætta á því að sömu aðstæður skapist hjá umsækjendum í tónlistariðnaðinum og í vor, 
þar sem athugasemdir við umsóknir komu oft mjög seint og lokaniðurstaða barst vel eftir 
að umsækjendur voru komnir í fjárhagsvandræði. Lagt er til að afgreiðslutími verði styttur 
niður í einn mánuð.
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