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Umsögn ríkisskattstjóra um frumvarp til laga um breytingu á lögum um fjárstuðning til 
minni rekstraraðila vegna heimsfaraldurs kórónuveiru, nr. 38/2020 (framhald á 
lokunarstyrkjum) -  201. mál, þskj. 202

Ríkisskattstjóri hefur þann 20. október sl. móttekið tölvupóst þar sem embættinu var gefínn 
kostur á að veita umsögn um framangreint þingmál. Telur embættið tilefni til eftirfarandi 
athugasemda:

1. gr.

Skilja verður 1. gr. frumvarpsins á þann hátt að starfsemi sem sætir lokun vegna 
sóttvamaraðgerða eflir 17. september 2020 þurfi að hafa hafist a.m.k. einum almanaksmánuði 
áður en lokunartímabil hefst, sbr, athugasemdir með frumvarpinu. Skilyrðíð í 1. mgr. 1. gr. laga 
nr. 38/2020 um að starfsemi hafí hafíst fyrir 1. febrúar 2020 eigi því ekki við þegar fjallað er 
um lokun eftir 17. september 2020.

3. gr.

í c-lið 3. gr. frumvarpsins segir:

„ Við 3. tölul. bœtist nýr málsliður, svohljóðandi: ítilv ik i rekstraraðila sem fellur undir 
3. málsl. 1. tölul. er heimilt að miðavið að tekjurséua.m.k. 350þús. kr. ámánuði miðað 
við nœsta heila almanaksmánuð á undan þar sem ekki kom til lokunar eða stöðvunar 
starfsemi eða þjónustu. "

Til að taka af allan vafa um tekjuviðmið í þessu sambandi færi betur á því að orða ákvæðið 
þannig að skýrt komi fram að átt sé við þá rekstraraðila sem hófú starfsemi frá og með 1. mars 
2020 :

/  tilviki rekstraraðila sem h ó f starfsemi 1. mars 2020 eða síðar ogfellur imdir 3. málsl. 
1. tölul. er heimilt að miða við að tekjur miðað við ncesta heila almanaksmánuð á undan 
þar sem ekki kom til lokunar eða stöðvunar starfsemi eða þjónustu, enda hafi þœr náð 
a.m.k. 350þús.kr. “
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4. gr.

I 2, málsl. 1. mgr. 4. gr, frumvarpsins segir:

„ Lokunarstyrkur á grundvelli 3. málsl. 1. tölul. 4. gr. geturþó ekki orðið hœrri en 600 
þús. kr. á hvern launamann sem starfaði hjá rekstraraðila á lokunartímabilinu jyrir  
hverja 30 daga lokun ..."

Almennt Hggja fyrir hjá Skattinum í gegnum staðgreiðsluskil upplýsingar um þann fjölda
launamantia í hverjum mánuði sem skilað hefur verið fyrir. Þar sem lokunartímabil getur farið
yfir mánaðamót væri heppilegra til að taka afailan vafa um við hvaða tímamark miða skal við
ákvörðun á fjölda starfsmanna. sem skiptir verulegu máli við ákvörðun á fjárhæð styrks. Því er
lagt 1,1 að gerðar verði smávægilegar orðalagsbreytingar á greindu ákvæði með svofelldum 
hætti:

„Lokunarstyrkur á grundvelli 3. málsl. 1. tölul. 4. gr. getur þó ekki orðið hœrri en 600 
þús. kr. á hvern launamann sem starfaði hjá rekstraraðila i  upphafl lokunartimabiis 
fyrir hverja 30 daga lokun ..."

Benda má á að við útreikning á sfyrkfjárhæð skiptir starfshlutfall ekki máli, en samkvæmt 
frumvarpinu skal þó f öllum tilvikum míða við heildarrekstrarkostnað eða að hámarki 600.000 
kr. á hvern launamann sem starfaði hjá rekstraraðila á tilteknu tímabili. Spuming er því hvort 
eðhlegra hefði verið að miða við 600.000 kr. á hvert stöðugildi (100% starf) hjá rekstraraðila.

í 2. mgr. 4. gr. frumvarpsins er kveðið á um hámark styrkja. Þar segir að e f fyrirtæki taldist í 
rekstrarerfíðleikum 31. desember 2019 geti hcildarfjárhæð styrks numið að hámarki 30 millj. 
kr. nema um sé að ræða lítil fyrirtæki. í skýringum með 4. gr. er vísað til reglugerðar (ESB) nr. 
651/2014 að því er virðist bæði um það hvenær fyrirtæki telst vera í erfiðleikum og hvaða 
fyrirtæki er lítið í þessum skilningi. Ríkisskattstjóri telur að ákveðin hætta sé á því að til 
ágreinings geti komið um það hvenær rekstraraðili telst hafa verið í erfiðleikum og heppilegra 
væri að það væru settir ákveðnir hlutlægir mælikvarðar inn í íagaákvæðið, eða í reglugerð, en 
heunild er fyrir hendi í lögum nr. 38/2020 til að setja reglugerð um framkvæmd þeirra. Myndi 
þetta auka skýrleika þessa úrræðis og auðvelda framkvæmdina.

5. gr.

Ríkisskattstjóri bendir á að ef 5. og 7. gr. frumvarpsins eru lesnar saman þá getur komið til þess 
að þriggja mánaða msóknarífestur skarist á við lok réttindatímabilsins þann 3. júní 2021 og nái 
ekki ekki þremur mánuðum, þ.e. e f lokunartímabil hefst 1. apríl 2021 eða síðar. Hugsanlega 
væri því skýrara að bæta við a. lið greinarinnar þannig að ákvæðið hljóðaði svo:

„ Umsókn um lokunarstyrk á grundvelli 3. málsl. 1. tölul. 4. gr. skal beint til Skattsins 
eigi síðar enþremur mánuðum eftir aó lokunartímabili lýkur, þó eigi síðar en 30. jún í

Tdefin er til að benda á að meginatriði varðandi rétt til lokunarstyrks eru ákvarðanir 
heilbngðisráðherra á grundvelli 2. mgr. 12. gr. sóttvamarlaga, nr. 19/1997. Á undanfómum
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dögum hafa komið fram dæmi sem sýna glögglega að skilningur á sóttvamarreglum og birtum 
ákvörðunum ráðherra og viðbrögð við þeim geta verið mjög misjöfn. Heiiir m.a. komið í Ijós 
að heimílað er að halda gangandi tilteknum afmörkuðum rekstrarhluta á sama tíma og 
rekstaraðila er gert að stöðva stærri hluta viðkomandi starfsemi. Við þessar aðstæður vakna 
spurningar að því er varðar rétt til eða heimildar til ákvörðunar á lokunarstyrkjum. Væntanlega 
verður þá að líta til þess sem ti'am kom í umfjöllun um margþœtta starfsemi í nefndarálit meiri 
hluta efnahags- og viðskiptanefndar á þskj. 1380 vegna afgreiðslu á máli nr. 725 á 150. 
lóggjafarþingi undir kaflanum „Skilyrði fyrir lokunarstyrk". í>á geta mismunandi lokunarreglur 
eftir landssvæðum flækt útreikninga á lokunarstyrkjum, m.a. af þeirri ástæðu að 
heimilisskráning rekstraraðila þarf ekki að fara saman við það hvar raunveruleg starfsemi fer 
fram.

Með vfsan til framanritaðs verður að telja æskilegt að tekið verði á umræddum álitaefnum í 
umíjöllun nefhdarinnar um frumvarpið fremur en að leysa verði úr mögulegum ágreiningi án 
viðhlítandi stuðnings af ætlun löggjafans.

Jafnframt telur ríkisskattstjóri rétt að benda á að töluverður kostnaður mun falla til vegna þeirra 
breytinga á lokunarstyrkjum sem gert er ráð fyrir samkvæmt írumvarpinu.

Virðingarfyllst, 
f.h. ríkisskattstjóra
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