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Umsögn um frumvarp til laga um tekjufallsstyrki

Gaflaraleikhúsið fagnar þessu frumvarpi sem er ætlað að draga úr tjóni vegna 
heimsfaraldurs kórónuveirunnar. Það mun gagnast vel fjölda einstaklinga og litlum 
rekstraraðilum sem starfa í sviðslistum og tónlist. Það er ljóst að stjórnvöld gera sér 
vel grein fyrir að tekjufall þessara aðila frá þvi í mars síðastliðnum hefur verið 
gríðarlegt.

Þótt að þetta frumvarp og aðstoð stjórnvalda með lokunarstyrkjum og hlutabótaleið 
gagnist vel flestum þeirra sem starfa í listum og menningu er ljóst að 1. gr 
frumvarpsins útilokar að óhagnaðardrifin félög, sem starfa að menningarmálum en eru 
með launaða starfsmenn og mikla starfsemi, fái styrk vegna tekjufalls. Þar má t.a.m. 
nefna Gaflaraleikhúsið, Tjarnarbíó, Leikhópinn Lottu og fleirri aðila innan sjálfstæða 
sviðslistageirans. Sama var uppi á teningnum þegar stjórnvöld buðu uppá 
lokunarstyrki og hlutabótaleið.

Það er öllum ljóst að sóttvarnaráðstafanir stjórnvalda hafa valdið þessum sjálfstæðu 
sviðslistahópum og leikhúsum miklu tjóni eins og öðrum. Sýningarstaðir hafa verið 
lokaðir frá því í mars og sýningum hefur þurft að fresta eða þeim hætt. Það er því 
óhætt að segja að tekjur þessara hópa og leikhúsa hafi verið nær engar á tímabilinu. 
Það má heldur ekki gleyma því að þessir hópar eru ekki reknir fyrir almannafé, þótt 
þeir njóti opinberra styrkja að einhveiju leyti. Mest af þeirra tekjum kemur af sölu 
aðgöngumiða eða í tilefelli sýningarstaðanna frá útleigu.

Í ljósi jafnræðis og réttlætis leggjum við til að óhagnaðardrifnum félögum verði einnig 
gert kleyft að sækja um tekjufallsstyrki og að 1 grein laganna hljóði svo:

1. gr.
Gildissvið.

Lög þessi gilda um einstaklinga og lögaðila sem stunda tekjuskattsskyldan 
atvinnurekstur eða sjálfstæða starfsemi, hófu starfsemina fyrir 1. apríl 2020 og bera 
ótakmarkaða skattskyldu hér á landi skv. 1. eða 2. gr. laga um tekjuskatt, nr. 90/2003. 
Þau gilda einnig um óhagnaðardrifin félög sem eru skráð á launagreiðendaskrá, 
svo og á virðisaukaskattskrá e f við á. Lögin gilda ekki um stofnanir, byggðasamlög 
eða fyrirtæki í eigu ríkis eða sveitarfélaga.

Lárus Vilhjálmsson 
F ramkvæmdastj óri 
Gaflaraleikhússins

22 október 2020

https://www.althingi.is/lagas/150c/2003090.html

