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Reykjavík 23. október 2020
Efni: Umsögn um frumvarp til laga um tekjufallsstyrki, mál 212
Hinn 20. október sl. barst Samtökum ferðaþjónustunnar SAF beiðni um umsögn um
frumvarp til tekjufallsstyrki. Frumvarpið hefur verið yfirfarið á vettvangi SAF og vilja
samtökin byrja á því að taka undir umsögn SA um frumvarpið.
SAF fagna markmiði frumvarpsins og telja það gefa góð fyrirheit um frekari boðaðar
aðgerðir stjórnvalda sem kynntar voru 29. september sl. en um var að ræða átta
aðgerða
pakka
sem
ætlað
væri
að
stuðla
að
félagslegum
og efnahagslegum stöðugleika í tengslum við Lífskjarasamninginn. Mikilvægt er að
aðgerðir stjórnvalda nái til fleiri en færri aðila.
SAF vilja koma eftirfarandi athugasemdum á framfæri um mál 212.
Óþarflega óskýrt gildissvið.
Markmið laganna er að viðhalda atvinnustigi og efnahagsumsvifum með því að styðja
við litla rekstraraðila. Er um að ræða rekstraraðila með að hámarki þrjá launamenn sem
störfuðu við rekstur hans 31. mars 2020.
Fjárhæð rekstrarstyrks fyrir rekstrarkostnaði rekstraraðila skal að hámarki vera 400 þús.
kr. fyrir hvert stöðugildi á mánuði á tímabilinu 1. apríl til 30. september 2020. Í
greinargerðinni er málið einfaldað með þeim hætti að hámarkið er tekið fram, eitt
stöðugildi 2,4 m.kr., tvö 4,8 m.kr. og þrjú stöðugildi 7,2 m.kr. En í framhaldinu er svo
málið flækt með að taka dæmi um sjálfstætt starfandi aðila sem reiknar sér endurgjald
og svo maka og nákominna ættingja. Líkt og styrkirnir séu eingöngu fyrir einyrkja og
þeirra rekstur. SAF telja því nauðsynlegt að skýra betur gildissvið laganna.
Stækka úrræðið
SAF tekur undir ábendingu Samtaka atvinnulífsins um að mikilvægt sé að þetta úrræði
taki til lítilla fyrirtækja eins og þau eru skilgreind í lögum um ársreikninga, nr. 3/2006.
Þannig myndi úrræðið takmarkast við hámark 9 launamenn og taka á vanda fleiri
rekstraraðila sem sannanlega þurfa aðstoð. Frumvarpið myndi þannig ná betur utan
um rekstraraðila með lítinn rekstur sem hafa orðið rekstrarvanda en falla ekki undir
þann rekstur sem gert var að loka með aðgerðum stjórnvalda. Nú gildir fyrir
stjórnvöld að gera meira heldur en minna þegar kemur að veita rekstraraðilum aðstoð.

Aðgerðum stjórnvalda er ágætlega lýst í 2. og 3. mgr. 5. gr. frumvarpsins. Þar kemur
fram að hafi rekstraraðili fengið atvinnuleysisbætur eða lokunarstyrk frá stjórnvöldum
þá skal sá styrkur dragast frá tekjufallsstyrknum. Nær væri að tala um hámark og miða
það við minniháttaraðstoðina. Í greinargerðinni kemur fram að það sé ekki ætlunin að
tvíbæta sama tekjutapið.
SAF benda einnig á að það sé sérstakt að styrkurinn skuli vera miðaður við 400 þúsund
kr. en ekki við t.d. 600 þúsund líkt og í lokunarstyrkjunum. SAF benda á að skynsamlegt
sé að samræmi ríki í aðgerðum stjórnvalda hvað þetta varðar.
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