
Sendi þetta erindi fyrir hönd rekstraraðila á veitingamarkaði sem fengið hafa synjun frá Skattinum 
vegna umsóknar um Veitingastyrk.
Í þessari viku og rétt fyrir helgi nálguðust 4 veitingamenn mig (reka samtals 15 staði) og allir hafa þeir 
fengið synjun á Veitingastyrk.

Sótt var um styrk sem byggði ekki tekjufalli m.v. sama mánuði árið 2019 (þar sem það tímabil gefur 
engan veginn rétta mynd af tapi t.d. vegna vísitölu neysluverðs-og launa) heldur sóttu þeir um styrk 
sem byggir á örðu tímabili.

Eins og frumvarpið var látið standa átti það að vera opið fyrir umsóknir um annað viðmiðunartímabil 
en sama mánuð 2019, fyrir alla rekstraraðila, gamla og nýja (vegna umtalsverðra kostnaðarlækkana 
frá 2019 til 2021).

Þrátt fyrir áhyggjur og athugasemdir SVEIT var frumvarpinu ekki breytt með þeim hætti að Skatturinn 
myndi vísitölu reika tap sama mánaðar 2019. Aðal ástæða þess varð að efnahags- og fjárlaganefnd 
treysti hreinlega Skattinum ekki í slíkan reikning vegna langs viðbragðstíma stofnunarinnar. Þess í 
stað var frumvarið samþykkt og orðað á þann hátt (og í þeim tilgangi) að rekstraraðilar ættu að geta 
sótt um annað tímabil ef það væri lýsandi fyrir tap og rök færð fyrir að það tímabil gæfi réttari mynd 
rekstrartjóni. Það virðist ekki vera raunin

Þessi niðurstaða Skattsins er einmitt það sem SVEIT óttaðist mest og gerði athugasemdir í 
breytingartillögum fumvarp veitingastyrks. Þessar áhyggjur ræddum við bæði við einstaka aðila og 
fyrir efnahags- og viðskiptanefnd. Okkur var talið trú um að í frumvarpinu eins og það var samþykkt 
væri öllum rekstraraðilum fært að sækja um styrk byggðan á öðru tímabili en sami mánuður 2019 ef 
það gæfi réttari mynd af tapi.

Þessi afstaða Skattsins gætir ekki á neinn hátt samræmis eða sanngirnis. Hér er í raun hrópandi 
ósanngirni liðin þar sem staðir opnaðir fyrir 2020 geri ekki notað annað viðmiðunartímabil sem gefur 
betri og réttari mynd af tjóni sem beinlínis er hægt að rekja til þeirrar ákvörðunar ríkisstjórnar að 
ganga á stjórnskrárvarinn réttindi okkar félagsmanna með hörðum sóttvarnar aðgerðum á borð við 
fjöldatakmarkanir og samkomubönn

Auk þess langar mig að benda á að staðir sem opna eftir 2020 þurfa að sýna september, október og 
nóvember 2021 sem samanburðartímabil m.a. ef sótt er um fyrir nóvember 2021. Þannig að 
nóvember er bærði viðmiðunar- og umsóttur mánuður. Það getur heldur ekki staðist.

Þessi niðurstaða Skattsins eru gríðarleg vonbrigði og ekki í samræmi við tilgang fumvarpsins, enn og 
aftur virðist greininni vera vísað á dyr, grein sem fór hvað verst út úr heimsfaraldri og afleiðingum 
sóttvarnaraðgerða sem hreinlega voru miðaðar að eðli veitingareksturs.

Það var mín upplifun af fundi og samræðum við efnahags- og viðskiptanefnd að styrkurinn ætti að 
vera opinn fyrir túlkun, gæta sanngirnis og vera þannig úr garði gerður að greiðfært og auðvelt værir 
fyrir rekstraraðila að sækja þá aðstoð sem sannarlega er þörf á.
Mér er þá spurt, hvað er hægt að gera í þessu máli svo rekstraraðilar fái allavega einhverja aðstoð? 
það getur ekki verið löglegt að þeir taki persónulega það þunga högg sem aðgerðir stjórnvalda höfðu 
í för með sér. Slík aðför að grein sem hafði skapaði 12.000 störf í 900 fyrirtækjum árið 2019 og velti 
um 100 milljörðum getur ekki verið lýðræðisríki til sóma.

Hjálagt er ákvörðun Skattsins vegna Brew Dog Reykjavík til að gefa ykkur betri mynd af með hvaða 
hætti umsóknum er hafnað.



Bestu kveðjur, 
Aðalgeir Ásvaldsson 
Framkvæmdastjóri SVEIT 
S:8396282
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Efni: Ákvörðun skv. 96. gr. laga nr. 90/2003, um tekjuskatt, og laga nr. 8/2022, um styrki til 
rekstraraðila veitingastaða sem hafa sætt takmörkunum á opnunartíma.

Meó vísan til 1. og 3. mgr. 96. gr. laga nr. 90/2003, sbr. 7. gr. laga nr. 8/2022 og tölvupósts félagsins 
dags. 12. apríl sl. við fyrirspurn ríkisskattstjóra dags. 1. apríl sl., er eftirfarandi ákvörðun tilkynnt vegna 
umsókna um veitingastyrki fyrir nóvember og desember 2021 og janúar og febrúar 2022:

í fyrirspurnarbréfi ríkisskattstjóra dags. 1. apríl sl. var óskað nánari skýringa á því viðmiðunartímabili 
sem valið var í umsóknum en í öllum umsóknunum varoktóber2021 notaðursem viðmiðunarmánuður 
við útreikning á tekjufalli. í bréfinu kom fram orðrétt varðandi útreikning á tekjufalli: „Samkvæmt 1. 
málsl. 2. tölul. 4. gr. laga nr. 8/2022 kemurfram sú regla að rekstraraðili geti átt rétt á styrk úr ríkissjóði 
ef tekjur hans af veitingastað eða veitingastöðum sem sættu takmörkun skv. 1. tölul. 4. gr. í þeim 
almanaksmánuði sem umsókn varðar voru a.m.k. 20% lægri en í sama almanaksmánuði árið 2019 og 
tekjufallið megi rekja til takmörkunar á opnunartíma skv. 1. tölul. Hafi rekstraraðili fengið rekstrarleyfi 
vegna veitingastaðar eftir upphafsama almanaksmánaðar árið 2019 skal miðað við meðaltekjur hans 
af veitingastaðnum á jafn mörgum dögum og eru í þeim almanaksmánuði sem umsókn varðar á 
tímabilinu 1. september til 30. nóvember 2021, eða frá þeim degi sem hann fékk rekstrarleyfi til 30. 
nóvember 2021 ef hann fékk rekstrarleyfi eftir 31. ágúst 2021.
Þá er heimilt skv. 3. málsl., við sérstakar aðstæður, að nota annað viðmiðunartímabil, sýni rekstraraðili 

fram á að það gefi betri mynd af tekjufalli hans en viðmiðunartímabil skv. 1-2. málsl. Að jafnaði skal 
þá, skv. 4. málsl., miðað við tekjur rekstraraðilans af veitingastöðunum í sama almanaksmánuði 2018. 
ífrumvarpiþvíer varð að lögum nr. 8/2022, sbr. þingskjal 332-232. mál, kemurfram i umsögn um 2. 
tölul. 4. gr. laganna að tekjufall vegna reksturs veitingastaða skuli að jafnaði metið út frá sama 
almanaksmánuði 2019, sem telja verður meginreglu fyrir viðmiðunartímabil í þessu sambandi. Sé það 
ekki unnt þarsem rekstur hafi legið niðri t.d. stóran hluta almenna viðmiðunartímabilsins og tekjurnar 
því verið mun lægri en þær væru alla jafna og rekstraraðili sýnirfram á að almenna viðmiðunartímabHið 
gefi mjög skakka mynd af tekjum hans alla jafna, þá má nota annað viðmiðunartímabilisem aðjafnaði 
ætti að vera sami almanaksmánuður 2018.
Hafi rekstraraðili hins vegar ekki hafið starfsemi I upphafi viðkomandi almanaksmánaðar 2018 eða sá 
mánuður gefur einnig mjög skakka mynd aftekjum má nota annað tímabil, ef umsækjandi sýnirfram 
á að slíkt tímabil gefi betri mynd af tekjum hans alla jafna. Einnig kemur fram að gera verði strangar 
kröfur til þess að rekstraraðili miði við tímabil sem endurspeglar tekjur hans alla jafna og ekki sé valið 
úr tímabil þegar tekjur voru óvenju miklar.
Af þessu má Ijóst vera að heimild 3. málsl. 2. tölul. 4. gr. er undantekning frá þeirri meginreglu að miða 
við sama almanaksmánuð 2019 (og eftir atvikum sama almanaksmánuð 2018)."

Einnig var óskað eftir að sundurliðaðar heildartekjur af veitingastaðnum Í nóvember og desember 2021 
og janúar og febrúar 2022 og vegna sömu mánaða 2019 yrðu lagðar fram ásamt hreyfingarlista vegna 
tekna sömu tímabila.
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í svari sem barst með tölvupósti þann 12. apríl sl. kom m.a. fram sömu skýringar og í umsóknum 
félagsins þ.e. að staðurinn var nýr 2019 og að október 2021 væri næstur í tíma og því bæði sanngjarnt 
og eðlilegt að nota hann til viðmiðunar þar sem hann ætti að gefa besta vísbendingu um hvaða 
tekjum hefði verið hægt að ná ef ekki hefði komið til afar harðra takmarkana í byrjun nóvember 
2021. Fram kemur að nóvember 2019 gefi engar vísbendingar um nóvember 2021.

Meðfylgjandi voru hreyfingarlistar vegna tekna umbeðna mánuði.

Niðurstaða:
Samkvæmt 1. málsl. 2. tölul. 4. gr. laga nr. 8/2022 kemur fram sú regla að rekstraraðili geti átt rétt á 
veitingastyrk úr ríkissjóði ef tekjur hans af veitingastað eða veitingastöðum sem sættu takmörkun skv. 
1. tölul. i þeim almanaksmánuði sem umsókn varðar voru a.m.k. 20% lægri en í sama almanaksmánuði 
árið 2019 og tekjufallið má rekja til takmörkunar á opnunartíma skv. 1. tölul.
Hafi rekstraraðilinn fengið rekstrarleyfi vegna veitingastaðar eftir upphaf sama almanaksmánaðar árið 
2019 skal miðað við meðaltekjur hans af veitingastaðnum á jafn mörgum dögum og eru í þeim 
almanaksmánuði sem umsókn varðar á tímabilinu 1. september til 30. nóvember 2021, eða frá þeim 
degi sem hann fékk rekstrarleyfi til 30. nóvember 2021 ef hann fékk rekstrarleyfi eftir 31. ágúst 2021 
sbr. 2. málsl. Þá er heimilt skv. 3. málsl., við sérstakar aðstæður, að nota annað tímabil til viðmiðunar 
sýni rekstraraðili fram á að það gefi betri mynd af tekjufalli hans en viðmiðunartímabil skv. 1. og 2. 
málsl. Að jafnaði skal þá, skv 4. málsl., miðað við tekjur rekstraraðilans af veitingastöðunum í sama 
almanaksmánuði 2018.

í frumvarpi því er varð að lögum nr. 8/2022, sbr. þingskjal 332-232. mál, kemur fram i umsögn um 2. 
tölul. 4. gr. laganna að tekjufall vegna reksturs veitingastaða skuli að jafnaði metið út frá sama 
almanaksmánuði 2019, sem telja verður meginreglu fyrir viðmiðunartímabil í þessu sambandi.
í umsögn um 2. tölul. 4. gr. laganna í frumvarpinu kemur jafnframt fram að í sérstökum tilvikum kunni 
almennt viðmiðunartímabil skv. 1. og 2. málsl. 2. tölul. 4. gr. að gefa mjög skakka mynd af tekjufalli 
rekstraraðila. Það geti t.d. áttvið hafi reksturinn legið niðri stóran hluta almenna viðmiðunartímabilsins 
og tekjurnar því verið mun lægri en þær væru alla jafna. Við þær aðstæður megi, ef rekstraraðili óskar 
eftir því og sýnir fram á að almenna viðmiðunartímabilið gefi mjög skakka mynd af tekjum hans alla 
jafna, notast við annað viðmiðunartímabil. Að jafnaði skal þá miðað viö sama almanaksmánuð 
2018. Fram kemur að gera verði nokkuð strangar kröfur til þess að rekstraraðili miði þá við tímabil 
sem endurspegli tekjur hans alla jafna en að hann velji ekki úr tímabil þegar tekjur voru óvenju miklar. 
Einnig kemur fram að Skatturinn geti farið fram á að rekstraraðili tilgreini nýtt tímabil telji hann 
rekstraraðila hafa valið tímabil þegartekjur voru óvenju miklar.

Að mati ríkisskattstjóra er Ijóst af framanrituðu að heimild 3. og 4. málsl. 2. tölul. 4. gr. er undantekning 
frá þeirri meginreglu að miða við sama almanaksmánuð 2019.

Félagið BDR ehf. var stofnað á árinu 2018 og var virðisaukanúmer opnað 1. mars 2018 og fyrstu 
virðisaukaskattsskil á tímabili 40/2018 (okt/nóv 2018). Atvinnugreinanúmer er 56.10.0, Veitingastaðir. 
Samkvæmt skattframtölum 2019, 2020 og 2021 og virðisaukaskattskilum fyrir 2018, 2019,2020 og 
2021 hefur félagið verið í samfelldri starfsemi frá stofnun þess.

Eins og að framan greinir skal við útreikning tekjufalls miða tekjur umsóknarmánaðar við tekjur sama 
mánaðar árið 2019. Einungis við sérstakar aðstæður má miða við annað tímabil til viðmiðunar og skal 
þá að jafnaði miða við sama almanaksmánuð 2018.
Með vísan til framanritaðs er ekki fallist á að útskýringar félagsins þ.e. að staðurinn var nýr 2019 og að 
október 2021 væri næstur í tíma og því bæði sanngjarnt og eðlilegt að nota hann til viðmiðunar þar 
sem hann ætti að gefa besta vísbendingu um hvaða tekjum hefði verið hægt að ná ef ekki hefði komið 
til afar harðra takmarkana í byrjun nóvember 2021, falli undir þær sérstöku aðstæður sem vísað er til 
í 3. málsl. 2. tölul. 4. gr. laganna, né er fallist á að félaginu, sem hefur verið starfandi síðan t ársbyrjun 
2018, sé heimilt að miða útreikning tekjufalls í öllum umsóknum sínum við október mánuð 2021.
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Samkvæmt umsóknum félagsins og innsendum gögnum reiknast tekjufall miðað við sömu mánuði 
ársins 2019, eftirfarandi:

Umsókn Tekjur 
2019

1 Tekjur 2021/2022 Tekjufall Upphæð

Nóvember 2021 22.145.067 17.783.826 19,7% 4.361.241
Desember 2021 22.304.595 18.162.928 18,5% 4.141.667
Janúar 2022 17.132.932 14.289.109 16,6% 2.843.823
Febrúar 2022 19.596.470 18.541.779 5,3% 1.054.691

Með hliðsjón af ofangreindu uppfyllir félagið ekki skilyrði 2. tölul. 4. gr. laganna um a.m.k. 20% tekjufall 
umsóknarmánuðina nóvember og desember 2021 og janúar og febrúar 2022.

Umsóknum um veítingastyrki fyrir nóvember og desember 2021 og janúar og febrúar 2022 er því 
synjað.

Kærufrestur til yfirskattanefndar, Borgartúni 21, 105 Reykjavik, er3 mánuðirfrá dagsetningu þessarar 
ákvörðunar. Kæran skal vera skrifleg og frumrit eða afrit þessarar ákvörðunar fylgja henni. Kæruatriði 
þurfa að koma fram og rökstuðningur fyrir þeim auk þess sem kærunni þurfa að fylgja þau gögn sem 
ætluð eru til stuðnings henni.

Virðingarfyllst, 
f. h. ríkisskattstjóra

Guðlaug Guðjónsdóttir Ágústa Ólafsdóttir


