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Málefni: Umsögn um mál 697, um virðisaukaskatt o.fi. af vetnisbifreiðum.

Skeljungur hf. hefur fengið til umsagnar framangreint mál og vill setja fram 
eftirfarandi sjónarmið.

Þátttaka í tilraunum um vetnisvæðingu íslensks samfélags er afar kostnaðarsamt 
verkefni og mörg ár, jafnvel áratugir munu líða þar til það skilar sér í ávinningi fyrir 
íslenskt samfélag. Skeljungur hf. tók þá samfélagslegu ákvörðun að leggja sitt af 
mörkum til að stuðla að því verkefni sem verið hefur í gangi frá árinu 2003 og lýtur 
að framleiðslu og afgreiðslu vetnis á þrjá strætisvagna Strætó bs. Frá upphafi 
verkefnisins hefur Skeljungur hf. lagt af mörkum yfír 100.000.000,- króna en tekjur af 
vetnissölu félagsins nema aðeins tæpum 5 milljónum á sama tíma. Sá kostnaður sem 
félagið hefur lagt í umfram tekjur verður því að líta á sem framlag Skeljungs til 
orkurannsókna á íslandi og nýtingu endumýjanlegra orkugjafa til stuðla að sjálfbæru 
vetnissamfélagi á íslandi i framtiðinni. Mikilvægt er því að sá kostnaður sem þegar 
hefur verið lagður í vetnissamfélagið nýtist í áframhaldandi verkefhum, en það er 
eingöngu gert með veglegum stuðningi hins opinbera til slíkra verkefiia.

Skv. 2. gr. er veitt heimild til endurgreiðslu 2/3 hluta virðisaukaskatts af 
vetnisbifreiðum, svo og af sérhæfðum varahlutum í þær, séu þær fluttar inn í 
rannsóknarskyni. Það hlýtur að teljast eðlileg og sanngjöm krafa þeirra sem leggja 
rannsóknarstarfi lið að aðföng vegna þeirra séu algerlega undanskilin opinberum 
gjöldum. Skattheimta þótt takmörkuð sé lýsir ekki þeim vilja og metnaði sem 
stjómvöld eiga og vilja sýna til þróunar í þágu vetnisvæðingar íslensks samfélags.

Stjómvöld hafa lagt áherslu á að skapa hér skilyrði til þess að ísland geti orðið 
vettvangur alþjóðlegra rannsókna á sviði vetnis. Takmarmaður virðisaukaskattur sem 
lagður yrði á fáar bifreiðar, sem að öllum líkundum yrðu fjármagnaðar af erlendum 
framleiðendum geta orðið táknræn hindmn í að laða erlent fjármagn til rannsókna hér 
á landi. Jafnframt myndi virðisaukaskattur skapa mismunun á milli fyrirtækja og 
stofnana sem í dag geta dregið greiddan virðisaukaskatt frá innheimtum skatti og 
þeirra sem ekki geta það, sbr. fyrirtæki í póstdreifíngu, fólksflutningum og opinber 
fyrirtæki. Þvi er eindregið lagt til að Alþingi heimili fulla endurgreiðslu 
virðisaukaskatts en ekki aðeins 2/3 hluta hans sbr. 2. gr.

Sé frekari upplýsinga óskað vinsamlega hafíð samband við undirritaðan.
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