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Umsögn um frumvarp til laga um styrki til rekstraraðila veitingastaða sem hafa sætt 
takmörkunum á opnunartíma, 232. mál á 152. löggjafarþingi.

Við undirrituð erum rekstraraðilar veitingahúsa sem voru stofnuð árið 2020 og 2021. 
Við viljum með þessari umsögn gera athugasemdir við hvernig skilyrði til styrkja eru 
sett fram og benda á að leikreglur í þessu máli gætu verið sanngjarnari og skýrari. Þá 
viljum við vekja athygli nefndarinnar á þeirri skekkju sem hefur myndast í 
veitingageiranum - þar sem ný og nýleg veitingahús hafa ekki getað nýtt sér ríkisstyrki 
að sama marki og veitingahús sem hafa starfað í nokkur ár.

Áður en lengra er haldið við viljum þakka viðleitni fjármála- og efnahagsráðherra að leggja til 
stuðning við veitingarekstur á þessum erfiðum tímum veirufaraldurs. Ekki þarf að fjölyrða um 
hversu erfitt rekstrarumhverfi veitingahúsa hefur verið á umliðnum tveimur árum þar sem 
samkomutakmarkanir og skertur afgreiðslutími hafa hamlað rekstrinum svo um munar.
Óvissan hefur oft og tíðum verið mikil, stöðugt verið að breyta reglum og sóttvarnayfirvöld 
oftar en ekki með áróður gegn því að fólk sæki veitingahús.

Viðspyrnustyrkir hafa verið veittir rekstraraðilum í veitingarekstri fyrir tekjufall hvers 
almanaksmánaðar frá nóvember 2020 og hefur þá verið miðað við rekstur árið 2019. 
Veitingahús stofnuð árin 2020 og 2021 hafa eðli málsins samkvæmt ekki geta veifað veifað 
upplýsingum svo langt aftur. Þessi veitingahús hafa því ekki neinu marki notið 
viðspyrnustyrkja. Hér hefur samkeppnisumhverfið því verið skakkt; nágrannar nýrra og 
nýlegra veitingahúsa njóta styrkja en þeir sem eru nýir í greininni hafa þurft að stunda sinn 
rekstur að mestu án aðstoðar.

Í II kafla, 2. mlsgr. 4. gr. er rakið hvaða skilyrði þarf að uppfylla til að eiga rétt á styrk úr 
ríkissjóði. Þar er býsna skýrt hvað rekstraraðili sem getur horft aftur til 2019 þarf að gera til 
uppfylla skilyrði; hann þarf að sýna fram að meðaltekjur í almanaksmánuði séu að minnsta 
kosti 20% lægri en í sama mánuði 2019.

Víkur þá sögu að nýjum rekstraraðilum sem fullnægja ekki skilyrðum 1. mls. 2. tl. 4. gr. 2. 
mls. 2. tl. 4. gr. hljóðar svo:

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 íþeim almanaksmánuði sem umsókn varðar frá þeim degi 
sem hann fékk rekstrarleyfi til loka nóvember 2021. Við sérstakar aðstæður má 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 skalþá miðað við 
tekjur rekstraraðilans af veitingastöðunum í sama almanaksmánuði 2018.



Við gerum alvarlegar athugasemdir við þessa grein frumvarpsins enda teljum við að skilyrði 
þau sem er krafist að nýir rekstraraðilar uppfylli, gangi einfaldlega ekki upp.

Í tilfelli 27 mathúss & bars, sem tók til starfa þann 11. mars. 2020, ber við umsókn um 
viðspyrnustyrk að miða við meðaltekjur veitingastaðarins frá 11. mars 2020 til 30. nóvember 
2021. Um er að ræða 629 daga tímabil. Á því tímabili voru einungis 34 dagar þar sem engar 
sóttvarnarráðstafanir voru í gildi.

Yfir 53 daga tímabil voru 10 manna samkomutakmarkanir í gildi, á 21 degi, 15 manna, á 167 
dögum 20 manna og á 50 dögum voru í gildi 50 manna samkomutakmarkanir. Í heildina voru 
10-50 manna samkomutakmarkanir í gildi 291 dag sem er nánast um annan hvern dag frá því 
að veitingastaðurinn hóf rekstur. Enn fremur var skertur afgreiðslutími í 273 daga á umræddu 
tímabili.

Það er því í engu falli raunhæft eða sanngjarnt að hafa til viðmiðunar um tekjufall 
veitingastaðar tímabil þar sem harðar og hamlandi samkomutakmarkanir og skertur 
afgreiðslutími ríkti um það bil annan hvern dag tímabilsins.

Þessu má líkja við að setja saklausan mann í fangelsi og ætla síðar að borga honum bætur en 
miða þá við tekjurnar sem hann hafði í fangelsinu.

Við förum fram á að það við efnahags- og viðskiptanefnd breyti skilyrðum þannig að 
sanngirni sé gætt í samanburði mánaða hjá nýjum veitingahúsum. Við teljum að affarasælla 
væri að leyfa nýjum rekstraraðilum að sýna meðaltekjur á þeim tímabilum sem 
samkomutakmarkanir voru ekki við lýði eða ekki hamlandi í þessum geira. Þannig er 102 
daga tímabilið frá 28. ágúst 2021 til 8. desember 2021 sérstaklega vel til þess fallið. Á þessu 
tímabili miðuðust samkomutakmarkanir við 200-2000 manns í rými og afgreiðslutími var ekki 
skertur.

Í 3. málsgr. 2. máls. liðar 4. gr. frumvarpsdraga 232. máls 152. löggjafarþings segir að við 
sérstakar aðstæður megi 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 skuli þá 
miðað við tekjur rekstraraðilans af veitingastöðunum í sama almanaksmánuði 2018. Í 
greinargerð frumvarpsdraganna er tekið sem dæmi að hafi reksturinn legið niðri stóran hluta 
almenna viðmiðunartímabilisins kann það að gefa skakka mynd af tekjufalli rekstraraðila. Í 
greinargerðinni segir enn fremur að ef rekstraraðili notist við annað tímabil og sýni fram á það 
gefi betri mynd af tekjum hans alla jafna verði að gera nokkuð strangar kröfur til þess að 
rekstraraðili miði þá við tímabil sem endurspeglar tekjur hans alla jafna en að hann velji ekki 
úr tímabil þegar tekjur hans voru óvenju miklar. Þá segir enn fremur að almennt megi ætla að 
meðaltal tekna yfir löng tímabil gefi betri mynd af tekjum heldur en tekjur á stuttum 
tímabilum.

Ljóst er að þessi undanþága á skilyrðum 1. og 2. máls. 4. gr. er ekki til þess fallin að grípa 
veitingastaði sem hófu rekstur seint árið 2019 eða síðar. Það er auðséð að sæki rekstraraðili 
veitingastaðar sem stofnaður var t.d. í mars 2020 um viðspyrnustyrk muni hann rökstyðja að 
tímabil þar sem engar hamlandi sóttvarnaraðgerðir voru við gildi sé best til þess fallin að gefa 
rétta mynd af tekjum hans. Í samanburði við önnur tímabil frá upphafi reksturs mun það 
tímabil hins vegar gefa þá mynd að tekjur veitingastaðarins voru óvenju miklar. Þannig er 
loku fyrir það skotið, í frumvarpsdrögunum og greinargerðinni með þeim, að 



viðmiðunartímabil veitingastaða sem hófu rekstur á síðastliðnum tveimur árum sé ekki 
markað af hamlandi sóttvarnaraðgerðum.

Við tökum undir með því er segir í greinargerðinni með frumvarpsdrögunum að almennt megi 
ætla að meðaltal tekna yfir löng tímabil gefi betri mynd af tekjum heldur en tekjur á stuttum 
tímabilum. Alþingi hefur hingað til haft það sem meginreglu í löggjöf um viðspyrnustyrki að 
þeir séu veittir með samanburði á tveimur almanaksmánuðum. Það er ekki ýkja langt tímabil 
en hefur þó þótt gefa góða mynd af tekjufalli við styrkveitingar til rekstraraðila veitingastaða 
til þessa.

Til þess að sanngirni sé gætt teljum við því sanngjarnara og réttlátara að viðmiðunartímabil 
veitingastaða sem falla ekki undir 1. mls. 2. tl. 4. gr. frumvarpsdraganna miði við eina 
tímabilið þar sem samkomutakmarkanir hafa ekki verið sérstaklega hamlandi. Það er, 102 
daga tímabilið frá 28. ágúst 2021 til 8. desember 2021.

Við leggjum því til eftirfarandi breytingar á 2. mls. 2. tl. 4. gr. frumvarpsdraganna.:

2. mls. 2. tl.. 4. gr. orðist svo:

Hafi rekstraraðili fengið rekstrarleyfi vegna veitingastaðar eftir upphaf sama 
almanaksmánaðar árið 2019 skal miðað við meðaltekjur hans af veitingastaðnum á 
tímabilinu frá 28. ágúst 2021 til 8. desember 2021.

Enn fremur leggjum við til breytingu 2. mls. 3. tl. 4. gr. frumvarpsdraganna á sömu forsendum 
og hafa verið raknar hér fyrir ofan.

2. mls. 3. tl. 4. gr. orðist svo:

Hafi veitingastaður  fengið rekstrarleyfi eftir 1. janúar 2021 skal miðað við meðaltekjur hans 
af veitingastaðnum á tímabilinu frá 28. ágúst 2021 til 8. desember 2021.

Að lokum leggjum við til breytingu á 1. mls. 1. málsgr. 4. gr. frumvarpsdraganna. Í greininni 
segir að rekstraraðili sem uppfylli öll eftirtalin skilyrði eigi rétt á styrk úr ríkissjóði vegna 
hvers almanaksmánaðar frá desember 2021 til og með mars 2022. Við leggjum til að 
málsgreininni verði breytt með þeim hætti að rekstraraðilar eigi rétt á styrk frá janúar 2021 til 
og með mars 2022.

1. mls. 2. tl. 4. gr. orðist svo:

Rekstraraðili sem uppfyllir öll eftirtalin skilyrði á rétt á styrk úr ríkissjóði vegna hvers 
almanaksmánaðar frá janúar 2021 til og með mars 2022:

Ástæða þessa er að rekstraraðilar nýrra og nýlegra veitingastaða hafa hingað til að mestu leyti 
ekki átt rétt á viðspyrnustyrkjum. Frá 1. janúar 2021 til 25. maí voru látlaust í gildi strangar og 
hamlandi samkomutakmarkanir. Flesta daga máttu ekki fleiri en 20 koma saman, á tímabili 
aðeins tíu og á um mánaðartímabili máttu 50 manns koma saman. Samhliða þessu voru 
strangar takmarkanir á afgreiðslutímum veitingastaða. Um er að ræða fimm mánaða skeið í 
byrjun síðasta árs sem var markað af gríðarlega hamlandi sóttvarnaraðgerðum þar sem 
styrkveitingar ríkisins runnu að mestu leyti til rekstraraðila eldri veitingastaða.

Með því að opna fyrir styrkumsóknir á nýjan leik fyrir allt árið 2021 og skilyrða 
viðmiðunartímabilið við tímabilið 28. ágúst 2021 til 8. desember 2021 fyrir nýja og nýlega 



veitingastaði er undið ofan af þeirri mismunun sem hefur átt sér stað í veitingu ríkisstyrkja til 
rekstraraðila veitingastaða.

Að byggja upp rekstur og að fóta sig á tímum heimsfaraldurs eru erfiðar áskoranir. Það liggur 
fyrir hvaða vikur ársins 2021 voru án hamlandi samkomutakmarkana og að okkar mati væri 
sanngjarnt að miðað við meðaltekjur á þeim tímabilum - og mætti kannski tala um „eðlilega 
tíma“ í því sambandi.

Að lokum viljum við undirstrika mikilvægi þess að fyrirtækjum sé ekki mismunað. Skilyrði í 
lögum nr. 160/2020 um viðspyrnustyrki voru of ströng svo ný og nýleg veitingahús gætu nýtt 
sér styrkina. Rekstrarumhverfi veitingahúsa er alveg nógu erfitt þótt við sem ný erum í 
bransanum, þurfum ekki að keppa í verði og þjónustu við veitingahús sem njóta ríkra 
ríkisstyrkja. Enda segir eftirfarandi í greinargerð með frumvarpinu:

Samningurinn um Evrópska efnahagssvæðið bannar að meginreglu til ríkisaðstoð sem 
raskar eða er tilþess fallin að raska samkeppni með því að ívilna ákveðnum 
fyrirtækjum eða framleiðslu ákveðinnar vöru að því leyti sem hún hefur áhrif á 
viðskipti milli samningsaðila.

Fyrir hönd:

27 Mathús & Bar

Brút

Finnsson Bistro

Hnoss Restaurant

Héðinn Restaurant

Kársness Brasserí

Mikki Refur

Ó-le

Þorgeir Helgason

24. janúar, Reykjavík.

Undirritaður er tilbúinn að fylgja eftir afhugasemdum sínum á fundi nefndarinnar sé þess 
óskað.



Fylgiskjal I

SAMKOMUTAKMARKANIR

2021

Reglugerð 
tekur gildi

Hámarksfjöldi Gestir inn 
kl

Gestir út 
kl

14. janúar 2022 20 21 22
11. janúar 2022 20 21 22
23. desember 20 21 22
8. desember 50
10. nóvember 500 23 00
20. október 2000 23 00
15. september 500 23 00
28. ágúst 200 23 00
10. ágúst 100 23 00
25. júlí 100 23 00
26. júní FRJÁLST FRJÁLST FRJÁLST
25. maí 150 23 00
25. mars 20 22 22
24. febrúar 50 22 23
8. febrúar 20 21 22
13. janúar 20 21 22

10 21 22

2020

10. desember 15 21 22
18. nóvember 10 21
30. október 10 21
18. október 20 22 23
6. október 20 21
25. ágúst 100 22
12. ágúst 100 23
4. ágúst 100 23
30. júlí 100 23
28. júlí 500 23
21. júlí 500 23
3. júlí 500 23
15. júní 500 23
25. maí 200 23
4. maí 50 22 23
22. mars 20
16. mars 100


