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Efni: Umsögn um frumvarp til laga um tekjufallsstyrki (þingskjal 213 - 212. mál.)

I. Þrepaskipta ætti skilyrðum fyrir styrkveitingu, svo sanngirnis sé gætt og hvati til að halda
áfram starfsemi og starfsfólki. Styrkja líka aðila sem verða fyrir t.d. 20% tekjufalli og líka þá 
sem hafa fleiri stöðugildi t.d. allt að 50 manns. Þetta mætti útfæra með hlutfallslegum 
styrkjum, að styrkupphæð sé í hlutfalli við tekjufall.

A. Frumvarpið gerir ráð fyrir að ná aðeins til aðila með 3 launamenn eða færri. Ekki er rökstutt í
frumvarpinu af hverju fyrirtæki með fleira starfsfólk fær ekki styrk.
Rekstraraðilar með fleiri launamenn hafa einnig orðið fyrir miklum áföllum vegna 
sóttvarnaraðgerða stjórnvalda.

B. Fleiri þrep með hlutfallslegum styrkjum myndu búa til hvata fyrir fyrirtæki að halda starfsemi 
gangandi. Í núverandi mynd frumvarpsins er best að loka bara sem mest og fá þannig styrki.
Í frumvarpinu eru skilyrði um 50% tekjufall en ekki er rökstutt af hverju aðilar með t.d.
20-25% tekjufall fá ekki styrk. Þegar álagning er 5% af veltu þá getur 25% tekjufall þýtt meira 
tap en þegar álagning er 20% af veltu en tekjufall er 50%.

C. Það er ekki þjóðfélagslega hagkvæmt og meðalhófs er ekki gætt ef skilyrði um styrkveitingar 
stjórnvalda séu svo handahófskenndar að það sé heppni háð hvort aðilar fái aðstoð eða 
ekki.

II. Skilyrði um launamenn ætti að miðast við fjölda stöðugilda en ekki fjölda launamanna, sbr. 
skilyrði í II. kafla, 4. gr. og tölulið 3, t.d. ef sex launamenn eru í hálfu starfi þá væru það þrjú 
stöðugildi. Það mætti einnig skýra hvort hlutabætur hafi áhrif á útreikning stöðugilda.

III. Setja ætti fram frumvarp sem þetta á heildstæðari hátt. Þar sem öll úrræði eru kynnt á sama 
tíma, og með betri fyrirvara og með greiningu varðandi áhrif á smithættu og kostnað.

A. Það er erfitt að meta frumvarp nægjanlega vel þegar ekki liggur fvrir hvaða önnur úrræði um 
styrki verða kynnt á næstu vikum. Einnig liggur ekki fyrir hvort fasteignagjöld verða felld niður 
hjá fyrirtækjum sem hafa misst niður stóran hluta starfsemi sinnar vegna sóttvarnarreglna. 
Faraldurinn hefur staðið yfir í sjö mánuði og nægur tími var í sumar til að undirbúa frumvörp 
fyrir mismunandi sviðsmyndir í þróun faraldursins.

B. Ófyrirsiáanleiki í aðgerðum stiórnvalda og sífelldar breytingar á viðmiðum og reglum sem 
kynntar eru með engum fyrirvara veldur fyrirtækjum miklum kostnaði og dregur úr starfsemi 
ásamt því að setja aukið álag á starfsfólk. Betra væri að setja upp kerfi með mismunandi 
aðgerðum fyrir hvert hættustig eins og gert hefur verið erlendis. Yfirvöld tilkynna síðan bara 
hvert hættustigið verður með nægum fyrirvara og aðgerðirnar breytast sjálfkrafa eftir því.

C. Sóttvarnaraðgerðir hafa jafnan verið settar fram án greiningar og gagna sem rökstyðja þær. 
Sem dæmi má nefna lokun eftir kl. 21 þar sem smithækka á veitingahúsi ætti ekki að aukast 
neitt að kvöldi til. Hægt hefði verið að greina hve margir smitast á veitingahúsum og eftir tíma 
dags, og einnig skoða áhrif lokunar á sölu. Ákveða síðan hvort smithættan lækki nægjanlega 
mikið og bera saman við afleiðingar fyrir rekstraraðila.

Um okkur
Við rekum fjölskyldufyrirtæki í veitinga- og ferðaþjónustu. Við höfum haldið starfsemi gangandi til hagsbóta 
fyrir starfsfólk og birgja og viðskiptavini, þrátt fyrir að skuldir vaxi hvern mánuð. Það eru margar fjölskyldur 
sem selja vörur sínar og þjónustu til okkar.


