
Nefndarsvið Alþingis
b.t. allsherjar- og menntamálanefndar
nefndarsvid@althingi.is

Reykjavík, 30. mars 2021

Efni: Umsögn um frumvarp um breytingu á ýmsum lögum vegna stuðnings við smærri 
innlenda áfengisframleiðendur (áfengisgjald, sala áfengis á framleiðslustað.), 495. mál.

Samtök iðnaðarins (hér eftir „SI eða samtökin") fengu frumvarp um stuðning við smærri 
innlenda áfengisframleiðendur, 495. mál, til umsagnar. Í frumvarpinu eru lagðar til breytingar á 
ýmsum lögum til stuðnings við smærri, innlenda áfengisframleiðendur sem framleiða innan við 
milljón lítra af áfengisvökva á almanaksári. Helstu breytingar sem lagðar eru til í frumvarpinu 
eru heimild til að veita smærri áfengisframleiðendum afslátt af áfengisgjaldi og heimild smærri 
innlendra áfengisframleiðenda til smásölu áfengis sem framleitt er á framleiðslustað þeirra. 
Samtökin fagna frumvarpinu en vilja koma eftirfarandi athugasemdum á framfæri.

Áfengisgjald á Íslandi er það hæsta í Evrópu og hefur gjaldið mikil áhrif á rekstrarumhverfi 
íslenskra áfengisframleiðenda en gjöldin geta numið allt að 80% af framleiðslukostnaði. 
Samtökin fagna þeirri fyrirætlan frumvarpsins að styðja við smærri áfengisframleiðendur á 
sama hátt og gert er í nágrannalöndum Íslands og að jafnræðis sé gætt á grundvelli 
framleiðsluvara, það er að frumvarpið nái yfir aðrar tegundir áfengis en bjórs.

Í 5. gr. frumvarpsins er fjallað um heimildir til sölu áfengis á framleiðslustað. Þeirri heimild er 
veitt áfengisframleiðanda sem framleiðir innan við milljón lítra af áfengi á almanaksári. Þar eru 
einnig settar fram þrepaskiptar takmarkanir á sölu til einstaklinga eftir magni hreins vínanda í 
hverju sölueintaki fyrir sig. Til að mynda er einungis heimilt að selja sex eintök af allt að 500 
ml. áfengisvökva sem í eru að rúmmáli 2,25 -  6% af hreinum vínanda í hverju eintaki. Þrjú 
eintök þar sem áfengisvökvi er á milli 6-13%. SI veltir þeirri spurningu upp með hvaða hætti 
framkvæma eigi slíkar þrepaskiptar takmarkanir og með hvaða hætti eftirliti með slíkum 
takmörkunum verði viðhaft og hvort slíkar þrepatakmarkanir og takmarkanir yfir höfuð séu 
óþarfar.

Eins og að ofan greinir fagna samtökin frumvarpinu og vísa í umsögn sína um frumvarp til laga 
um áfengislög (sala á framleiðslustað), 504. mál, sem Alþingi hefur til meðferðar.
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