
sþ. 167. Tillaga til þingsályktunar [132. mál]
um niðurfellingu söluskatts af seldri raforku.

Flm.: Þórður Skúlason, Hjörleifur Guttormsson, Skúli Alexandersson,
Steingrímur Sigfússon.

Alþingi ályktar að fela ríkisstjórninni að hlutast til um að felldur verði niður söluskattur
af seldri raforku.

Greinargerð.
Goðsögnin um lágt raforkuverð á Íslandi er nú hætt að vera trúverðug, enda

staðreyndirnar allt aðrar. Svo er a. m. k. um þá raforku sem ekki er seld til stóriðju en
landsmenn sjálfir þurfa að kaupa til atvinnurekstrar og heimilisnota. Allir virðast sammála
um að raforkuverðið sé óeðlilega hátt, en um orsakirnar greinir menn frekar á, enda verður
ekki farið í að tíunda þær hér. ÞÓverður ekki hjá því komist að minna á það sem leitt hefur
verið í ljós með glöggum dæmum undanfarið að mismunur á raforkuverði, til stóriðju og til
annarra nota, er miklum mun meiri hér á landi en í nálægum löndum. Ein leiðin til lækkunar
á raforkuverði til almennings er því sú að minnka þennan mun með endurskoðun samninga
eða einhliða ákvörðun um stórhækkun á raforkuverði til Ísal, eins og bent hefur verið á. því
miður hafa stjórnvöld ekki borið gæfu til að standa saman um slíka aðgerð og því ekki útlit
fyrir að í fljótheitum dragi svo saman með orkuverði til stóriðju annars vegar og almennra
nota hins vegar sem nauðsyn er á.

Við samanburð á raforkuverði hérlendis og í nálægum löndum kemur í ljós að víðast
hvar erlendis er raforka til almennings ódýrari en hér á landi, þrátt fyrir að talið sé að
skilyrði til raforkuframleiðslu hér séu hagstæð. Í þeim samanburði vekur einnig athygli að
opinberar álögur á raforkuverðið eru mun hærri hér á landi en erlendis.

Miklar hækkanir raforkuverðs hafa m. a. leitt til þess, að einstakir notendur, einkum
þeir, sem nota mikið af orku, telja áhöld um hvort ekki borgi sig betur að framleiða raforku
með dísilstöðvum á álagstoppum frekar en kaupa raforku frá samveitum. Má þar nefna
veitingahúsaeigendur í Reykjavík sem farnir eru að nota gas til eldunar. Þá hefur nýleg
athugun á kostnaði við upphitun skipa í höfnum leitt í ljós að ódýrara er talið að keyra
dísilstöðvar um borð í skipunum en tengja þau við raforkukerfi í landi.

Fiskiðnaður, almennur iðnaður og aðrir innlendir atvinnuvegir búa nú við mun hærra
raforkuverð en erlend samkeppnisfyrirtæki. Raforkukostnaður verður sífellt hærra hlutfall
af rekstrarkostnaði sveitarfélaga, hitaveitna og annarra stofnana og fyrirtækja í landinu.
Alvarlegasti hluturinn í sambandi við hið háa raforkuverð er samt sá, hve það er að verða
stór hluti af rekstrarútgjöldum heimilanna. A svokölluðum köldum svæðum, þar sem
raforka er notuð til upphitunar húsa, auk annars, er raforkukostnaðurinn að verða
gjörsamlega óbærilegur. Algeng dæmi eru t. d. um að bændur greiði 7-9 þús. krónur á
mánuði fyrir raforku, sem þá er einnig notuð til upphitunar. Orkukostnaður meðalheimila í
þéttbýli hefur hækkað um sem svarar a. m. k. 10 þús. kr. á ári síðustu 6 mánuði. Hár
raforkukostnaður er því augljóslega stór þáttur í þeirri búseturöskun sem nú á sér stað á
landsbyggðinni.
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Gífurleg hækkun á raforkuverði að undanförnu, langt umfram almennar verðlagshækk-
anir, að ekki sé talað um hækkun kaupgjalds á sama tíma, leiðir til þess að nú þegar verður
að grípa til samræmdra aðgerða til að draga úr þeim óhóflega kostnaði sem er að sliga
raforkunotendur .

Þegar raforkuverðið á Íslandi er orðið hærra en í flestum nálægum löndum; þegar áhöld
eru um hvort erlendir orkugjafar eins og olía eru ekki hagkvæmari í vissum tilvikum; þegar
raforkuverðið er víða orðið ofviða heimilisrekstri og atvinnuvegum og farið að leiða til
búseturöskunar, þá er að dómi flutningsmanna þessarar þingsályktunartillögu óhæfa að
spenna það enn hærra með því að leggja á það söluskatt til ríkissjóðs. Hafa ber jafnframt í
huga að söluskatturinn, sem reiknaður er í prósentum, eykur enn á þá mismunun sem er á
gjaldskrám orkuveitna.

því er hér með þessari þingsályktunartillögu lagt til að söluskattur verði felldur niður af
seldri raforku. Það er einföld leið sem kemur þeim helst til góða er búa við hæst orkuverð og
kaupa mesta orku, en auðvitað njóta allir raforkunotendur þeirrar lækkunar er af
niðurfellingu söluskattsins leiðir. Mesta áherslu leggja flutningsmenn á að felldur verði
niður söluskattur af raforku til heimilisnota (heimilistaxta) svo og raforkusölu til búrekstrar
(marktaxta).

Í nútímaþjóðfélagi er raforka til heimilisnota jafnsjálfsögð og nauðsynleg og matvara til
framfærslu. Niðurfelling söluskatts af raforku er þess vegna hliðstæð aðgerð og staðið var að
fyrir nokkrum árum er söluskattur var felldur niður af landbúnaðarvörum og kemur verst
settu fjölskyldunum og þeim lægst launuðu í þjóðfélaginu fyrst og fremst til góða. Auk þess
er lækkun raforkuverðs til framleiðslufyrirtækja raunhæf aðgerð til að efla innlendan iðnað
og innlenda framleiðslu í samkeppni við erlenda. Lækkun raforkuverðs ætti einnig að geta
leitt til lækkunar á verði annarrar orku, t. d. er rafcirkukostnaður vegna dælingar á vatni stór
hluti af rekstrarkostnaði hitaveitna sem margar hverjar berjast í bökkum fjárhagslega.

Álagning söluskatts á raforku hefur vafalítið verið nauðsynleg og viðunandi ráðstöfun á
sínum tíma þegar raforkuverðið var lægra og söluskatturinn einnig. En eins og nú er háttað
verðlagningu á raforku í landinu er þessi skattheimta óeðlileg og skaðleg.

Ástæða er til að minna á yfirlýsingar stjórnvalda um lækkun skatta. Þessi leið til
skattalækkunar er auðveld í framkvæmd og kemur efnaminna fólki ekki síst til góða, um leið
og hún minnkar verulega rekstrarkostnað framleiðslu- og þjónustufyrirtækja.

Komist ríkissjóður hins vegar ekki af án þessarar skattheimtu verður að afla honum
tekna með öðrum hætti. því eru flutningsmenn þessarar tillögu reiðubúnir að standa að
breytingu á skattheimtu, þannig að ríkissjóður verði ekki fyrir verulegu tekjutapi við
niðurfellingu söluskatts af raforku, enda er tilgangurinn með niðurfellingunni fyrst og fremst
sá að létta álögum af raforkunotendum. Í því sambandi mætti m. a. athuga hækkun á
almennum söluskatti eða öðrum sköttum sem ekki leggjast á brýnustu nauðsynjavörur.

Flutningsmönnum er ljóst að þessi aðgerð til lækkunar raforkuverðs er aðeins fyrsta
spor í rétta átt, og áfram verður að leita allra leiða til að lækka raforkuverðið, ekki síst til
heimilisnota.

Skrá yfir fylgiskjöl:
Fylgiskjal I: Yfirlit yfir heildsöluverð á rafmagni janúar-nóvember 1983. (Orkustofnun).
Fylgiskjal 2: Raforkunotkun og meðalverð árið 1982. (Orkustofnun).
Fylgiskjal 3: Dæmi um raforkuverð samkvæmt gjaldskrá RARIK frá 4. ágúst.
Fylgiskjal 4: Söluskattur á raforku 1982-1984. (Hugmynd um tekjuöflun).
Fylgiskjal 5: Tekjur raforkufyrirtækja af raforkusölu 1982.
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Fylgiskjal 1.

Orkustofnun:
Yfirlit yfir heildarsöluverð á rafmagni janúar-nóvember 1983.

Einingarverð 1')63 Me ð e l v e r ö 1983
Mil5atl við 5.000 st. nýt. t[m~

Vi r k jar. i r
1/1-31/1 1/Z·9/5 lOIS-VS I 3/6.31/7 1/8. 1/l.31 /l 1/2·9/5 10/5·2/6 3/6·31/7 1/8.

kr/kW kr/kWh kr/kW kr/kW kr/kW kr/kWh! kr/kW kr/kWh kr/kW kr/kWh kr/kWh kr/kWh kr/kWh kr/kWh kr/kWh

1. ALMENN SALA 1)

ILandsvirkj~

Aflgjald 1310,05 1689.97 1858,96 ZZll,17 aB97,95 0,57 0.73 0, SO 0,96 1, as, o~k.ugjaldl'
nyt ing a r tirru Z500 lit. 0,418 0,539 0.593 0,105 0, ~23

2500-4000 0,244 0.315 0,346 0,411 0,538
4000 0,113 0,147 0,162 0,193 0,2.53

AndakÍlsárvi~

Aflgjald 1310,05 1689.97 1858,96 ZZlZ..17 2897,95 0,57 0,73 0,80 0,96 1,25
••. orkugjald

nýUngart[mi 2.500 et , 0,418 0,539 0,593 0,705 0,705
2500-4000 • 0.244 0,315 0,346 0,411 0,411

4000 •. 0,113 0,147 0.162 0,193 0,193

1,095
0,62.7
0,319

Aflgjald
+ orkugjald

2075,94 2677,97 2945,76 3305,47 Landavirkjun
0,153 0,197 0,216 0,257 frá l.júl{1983

0,800,57 0,73

Rafmagnsveitur r{kiains

AIlgjald
+ orkugjald

nýtingart{mi 2500 st.
2500-4000 _

4000 -

1544,45 1992,33 2191,37 2.607,97 3416,44 0,67 0,86 0,95

0,495
0,284
0,144

0,702
0,402
0,205

0,8315
0,479
0,2.44

0,638
0,365
0,186

1) Heilsöluverð Landsvirkjunar til rafveitna er hér miðað :við a.fhendingu rafrnaQns undir 132 kV málapennu.
En það verð er 7% hær r a en við málspennu 132 kV, en ef málapenna er ZZO kV lækkar VljrtSið um 5"70 frá 13Z kv vorði.

Verð Laxárvirkjunar miðast hér við afhendingu rafmagns undir 60 kV máhpennu. En það er 7% hærra en verð miðað við
60 kV málspennu.

Verð Rafmagnsveitna r{kisins miðalt hór viti afhendingu rafmagns undir 33 kV málapennu. En þati er 5"/0 hærra an verð
mitiati við 33 og 60 kV málspennu.

Land svi r-xjcn, Andakflsárvirkjun og Rafmagnsveitur r{kisina reikna angj~d á meðaltal fjögurra hæetu mánatiilrtoppa árlinll,
rrræId r a sem 30 m{n. metsalálag á afhendingarstats.

Landsvirkjun miðar gjaldskrá erna vi15, a15 meðalfa.sviksluðull hvora mánaðar hjá kaupanda .é ekki lægri en 0,83, en hjá
Rafmagnsveitum rfkisins er miðað við meðalfa-eviksstuðul 0,8.

1,48

0,96

1,13
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Fylgiskjal 2.
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Á myndinni hér að ofan hefur orkusölu rafveitna árið 1982 verið skipt í nokkra flokka og
sést þar orkunotkun og meðalorkuverð hvers flokks það ár. Kostnaði almenningsveitna við
kaup á raforku frá framleiðendum hefur á myndinni verið jafnað niður á flokkana í hlutfalli
við tekjur rafveitnanna af orkusölu að frádregnum söluskatti og verðjöfnunargjaldi. Á
myndinni sést t. d. að hæsta orkuverðið er um 16 sinnum hærra en það lægsta. Hvort slíkur
munur er eðlilegur eða æskilegur skal ósagt látið, en munurinn er vissulega mikill. í flestum
tilvikum er heppilegt að gjaldskrár séu sem réttast ar , þannig að hver notandi borgi
raunverulegan kostnað þeirrar þjónustu sem hann fær.
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Fylgiskjal 3.

Dæmi um raforkuverð samkvæmt gjaldskrá RARIK frá 1. ágúst 1983.

Ársnotkun:
Notandi í kaupstað. Notandi í sveit.

Almenn notkun.
4000 Kwst.
Krónur 17 270

Marktaxti.
10 Kw.
Krónur 38 020

Þar af söluskattur
Krónur 2 820

Þar af söluskattur
Krónur 6 268

Fylgiskjal 4.

Söluskattur á raforku 1982-1984.
1982 .
1983 .
1984 .

153 m.kr.
325 m.kr. (áætlað)
417 m.kr. (áætlað)

Hugmyndir um tekjuöflun.
Allur söluskattur samkv. frumvarpi til fjárlaga 1984 er áætlaðar 6880 m.kr.
Hækkun söluskatts um 1,0 stig gæfi .
Önnur tekjuöflun eða skattalækkun .------

293 m.kr.
124 m.kr.

417 m.kr.

Áætluð áhrif á vísitölu:
Niðurfelling söluskatts af raforku hefði í för með sér lækkun um 0,43%.
Hækkun söluskatts um 1,0 stig hefði í för með sér hækkun vísitölu um 0,43%.
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Fylgiskjal 5.

Orkustofnun: Tekjur raforkufyrirtækja af raforkusölu 1982.

Verq :;,11<1 Sö l usk a t tur \erðjöfn.gj. Sa l a an sk.i t t a

-1J!";~~:;50 II ~JIJ s . kr. _ 'tL
__
Þ
_
Ú

_
S

_'_k_r_._---+I I_ll.J-.:::.-.~...:..~....:..~....:..;..::.')..::.o

535.13(, I 535.136
IS.':'5'! I IS.897
53.40:' , 53.406
41.711 i '+1.711

I . "7 (0 •~L _...1..::.5..::.3..::.. ...:..1.1:.:...9__ -+-_-.:1:..::2...::3....:...-=6..::.9..::.7--1-.:9:.,:5':.,:9-.:..~~3:.::0:.::0

411 . 17 G I 64.510
47.725, 6.776*

2.470 370
13.162 1.978
25.632 3.830

R<1forkllfyrlrtækl

~rkj d~iJ.~
Ldnds\irkjun
"Indc\k í I sLlrv i rkj III

LdX,1l'\ i r k jun
k r iif l u . i r k j un

Hafveit'lr

fkykjd\ ik
Ha I'n.r r f jÖl'llur
\dtnsl C\ S,I

Iljarðav'ík
keflavík
CJrour
Sanc1gerð.i
Ce indav ik
Eyrar!Jdkki
Stokkseyri
Selfoss
Hveragerði
ve s tm.mnaeyj a r
-vk r ane s
Gorqarnes
Ork~bú Vestfjarða
SauðéÍrkrókur
Siglufjörclur
Akureyri
Húsavík
Reyðarfjörður
Rafmagnsveitur ríkisins

Smásala
Onnu r ska t t sk y l d sala
Önnur sala

SM1TALS

5.404
7.768

11.397
3.140
Z.599

17.687
5.796

25'.963
32.628

9.287
77.625
10.664
13.174
61.ó35
12.225

5.673
474.283

315.539
11.634

147.110

814
1.187
1.7')6

460
3%

?b74
956

4.202
4.70')
1 • 429
9.022
1.735
1. 611
8.030
1.677

438
34.423

52.0')0
5.437,

300
1.599
3.0%

6(,1
926

1.419*
380
31Z

2.322
773

3.394
3.803
1.155
7.294
1.402
1.303
6.484
1.356

364
27.867

294.61G
30.)62

1. son
::'.585

18.706
3.929
5.655
El. 222 •
2.300
1.901

12.491
4.067

22.367
24.120

6.703
61.309

7.527
10.260
47.121

9.195
4.871

411.993

26.316
1.551

256.718
8.165

147.110

1.925.266

32.505
1.918

123.697 1.648.450153.119
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