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Tix Miðasala ehf vill gera athugasemd við 4. Grein, lið 3: „Að hámarki þrír launamenn störfuðu við 
rekstur hans 31. mars 2020."

Tix Miðasala leggur til að lið 3 í grein 4 verðir breytt í annan af tveimur möguleikum:

a. Að hámarki fjórir launamenn störfuðu við rekstur hans 31. mars 2020.
b. Að hámarki þrjár fullar launastöður störfuðu við rekstur hans 31. mars 2020.

Rökstuðningur:

Umsögn þessi er sett fram á grundvelli þess að frumvarpið var kynnt þannig að það ætti m.a. að 
styðja minni rekstraraðila sem starfa í menningar- og listgreinum.

Algengt að fyrirtæki í menningu séu með litla yfirbyggingu og fáa starfsmenn, oft á bilinu 4-5 og 
teljum við að með þessari breytingu náist til fleiri aðila sem virkilega þurfa á hjálp að halda.

Miðasala er mikilvægur hlekkur í framkvæmd listviðburða og að þeir geti farið fram. Ef rekstur 
miðasölu er ekki tryggður verður lítið til af listviðburðum. Listamenn og skipuleggjendur viðburða 
þeirra myndu lenda í gríðarlegum vandræðum ef seldir miðar og gögn þeim tengdum eru ekki tryggð. 
Ábyrgð miðasölu í því ferli sem fylgir list- og menningarviðburðum er mikil og miklir fjármunir í húfi.

Rekstur Tix Miðasölu fellur einmitt undir skilgreiningu aðila sem frumvarpið er ætlað að styðja við, í 
ljósi þess að reksturinn er beintengdur tónlistar- og menningarviðburðum og tekjur rekstursins 
byggjast alfarið á seldum aðgöngumiðum á viðburði sem haldnir eru.

Í ljósi aðstæðna hafa viðburðir verið haldnir í afar takmörkuðu lagi undanfarna mánuði en á sama 
tíma þarf Tix Miðasala að styðja við viðskiptavini sína, endurgreiða miða, tryggja upplýsingagjöf til 
viðskiptavina vegna frestaðra og aflýstra viðburða, standa undir kostnaði vegna hýsingar á 
hugbúnaðinum og hefur einnig þróað lausnir sem hjálpa viðskiptavinum að endurgreiða heila 
viðburði í einu sem og einnig gert þeim kleift að selja miða með ákveðið sætabil á milli ótengdra 
aðila.

Tekjufall Tix Miðasölu ehf frá mars til september 2020 samanborið við sömu mánuði árið 2019 er að 
meðaltali 61%.

Fyrir hönd Tix Miðasölu ehf, 
Hrefna Sif Jónsdóttir 
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