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Reykjavík, 22. október 2020.

Umsögn HHB&W ehf. um „frumvarp til laga breytingu á lögum um fjárstuðning til minni 
rekstraraðila vegna heimsfaraldurs kórónuveiru, nr. 38/2020 (framhald á lokunarstyrkjum)", á 
þingskjali 202 - 201. mál.

Undirritaðir framkvæmdastjóri og stjórnarformaður HHB&W ehf., félags sem var nú í annað sinn gert 
að stöðva starfsemi á árinu 2020 vegna heimsfaraldurs kórónuveiru, vilja leggja til breytingu á 
lagafrumvarpinu svo hafið sé yfir vafa að félagið og sambærilegir aðilar eigi rétt á lokunarstyrk frá því 
í vor.

Skilgreina þarf, hvað átt sé við með hugtakinu „upphaf starfsemi" í lögunum, sbr. m.a. 2. og 3.tl. 1. 
mgr. 3.gr. laganna. Réttast væri að skilgreina upphaf starfsemi annað hvort við skráningu á 
launagreiðendaskrá eða á þeim degi sem fyrstu tekjur berast félagi vegna þeirrar starfsemi sem félagi 
er gert að stöðva. Telja undirritaðir að slíkt sé í samræmi við vilja löggjafans, en ólík túlkun hefur komið 
upp í framkvæmd. Því er lagt er til að eftirfarandi skilgreiningu verði bætt í 9.tl. 1. mgr. 3. gr. laganna:

„9.tL Upphaf starfsemi: Með upphaf starfsemi er átt við skráningu á launagreiðendaskrá eða 
þann dag þegar tekjur berastfyrst, vegna þeirrar starfsemi sem var gert að loka."

Framangreind tillaga um lagabreytingu er tilkomin þar sem Skatturinn hefur skilgreint upphaf 
starfsemi við skráningu á virðisaukaskattskrá. Ljóst er að ný félög byrja sjaldan að á þeirri starfsemi 
sem þeim er gert skylt að loka við skráningu á virðisaukaskrá. í flestum tilvikum tengist skráning á 
virðisaukaskrá við undirbúning að upphafi rekstrar, s.s. vegna innkaupa og uppbyggingar, en ekki 
vegna eiginlegrar stöðvunarskyldrar starfsemi. Sú starfsemi sem nýjum félögum er gert að loka hefst 
því sjaldnast við skráningu á virðisaukaskattskrá, auk þess sem sum félög eru ekki skráð á 
virðisaukaskattskrá, s.s. félög sem veita heilbrigðisþjónustu og líkamsræktarstöðvar. Undirritaðir telja 
mikilvægt að gætt sé jafnræðis og að miðað sé við skráningu á launagreiðendaskrá eða þann dag sem 
fyrstu tekjur berast vegna þeirrar starfsemi sem félagi er gert að stöðva.

í okkar tilfelli hófst sú stafsemi sem okkur var gert að loka þann 1. nóvember 2019 þó svo að félagið 
hafi verið skráð á virðisaukaskattskrá íjú lí 2019. Það tók rúmlega 3 mánuði fyrir verktaka að undirbúa 
upphaf rekstrar, s.s. við að endurskipuleggja húsnæði félagsins, innkaup á búnaði o.fl., en skráning á 
launagreiðendaskrá ogfyrstu tekjur félagsins voru þann 1. nóvember 2019.

Mikilvægt er því að skilgreina upphaf starfsemi með sérstökum og réttum hætti í Ijósi túlkunar 
Skattsins. Félag okkar hefur þurft að kosta miklu til í málinu til að eiga samskipti við Skattinn þar sem 
óskað var eftir endurupptöku og við höfum eytt gríðarlegum tíma í málið. Skatturinn hefur skilað 
fyrrgreindri niðurstöðu sinni og að óbreyttu þarf þetta unga og litla félag að leita til Yfirskattanefndar 
-  sem er ótækt m.v. vilja löggjafans og þær fjárhæðir sem um ræðir.
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Með því að skilgreina upphaf starfsemi við skráningu á launagreiðendaskrá eða fyrstu tekjur, ætti 
Skatturinn loksins að geta afgreitt erindi okkar fljótt og vel. Sama hlýtur að eiga við um fleiri ung félög 
(þ.m.t. mörg sprotafyrirtæki) og önnur félög sem eru ekki með skráð virðisaukaskattsnúmer.

Virðingarfyllst, f.h. HHB&W ehf.


