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í finmvarpi til laga um breytingu á lögum um ráðstafanir gegn umhverfismengun af völdum 
einnota umbúða fyrir drykkjarvörur, nr. 52/1989, með síðari breytingum eru lagðar til 
breytingar á grunni skilagjalds og umsýlsuþóknunar af einnota drykkj arvöruumbúðum 
samhliða lækkun virðisaukaskatts á matvæli. Ekki er verið að breyta upphæð skilagjaldsins og 
lögð er áhersla að það verði áfram 10 kr. á hveija umbúðaeiningu og því er gerð tillaga um að 
það sem á vantar að sem nemur lækkun virðisaukaskattsins verði bætt upp með hækkaðri 
grunnupphæð í 9,35 kr. (9,35 x 1,07 = 10.00 kr.). Þetta er í anda þess sem hefiir verið frá 
upphafi í starfi Endurvinnslunnar hf., þ.e. að skilagjaldið samanstendur af grunngjaldi og 
virðisaukaskatti. Eins og fram hefur komið hefur virðisaukaskattur ekki lækka á áfengi. í 
núverandi kerfi er ekki mögulegt að gera greinamun á því hvort að umbúð (td. áldós) fari 
undir áfengan drykk eða óáfengan því er það illframkvæmanlegt að setja mismunandi gjald á 
vöru eflir því hvort umbúðimar bera 7% virðisaukaskatt eða 24,5% (þ.e. hvort um sé að ræða 
gos eða bjór). Því verður ekki komist hjá því að halda sig við eitt gjald og þessvegna er lagt til 
að sama gjald verði lagt á allar drykkjavöruumbúðir og að Endurvinnslan hf. fái alltaf 7% af
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virðisaukaskattinum en í þeim tilvikum sem hann sé í raun 24,5% þá fari afgangurinn í 
ríkissjóð. Það sem myndi koma aukalega í ríkissjóð af 1.200.000.000 kr. veltu er 16-24 millj. 
kr. á ársgrundvelli miðað við að umbúðir undir áfenga drykki séu á milli 10 til 15% af heild. 
Þannig gæti það mest orðið 1,5 til 2% af heildarveltu sem rynni í ríkissjóð.
Ef ekki yrði af þessari aðlögun verður Endurvinnsluna hf. af 1,31 kr. á umbúð (sem er 
mismunurinn á 9,35 og 8,04) sem miðað við að lágmarki 100.000.000 (eitt hundrað milljónir) 
umbúða á ári gerir um 130 millj. kr. tekjutap á ársgrundvelli. Til samanburðar má geta þess að 
heildarrekstrarhagnaður Endurvinnslunnar hf. á árunum 1996 til 2004 nam um 88 millj. kr. 
Endurvinnslan hefur í gegnum tíðina verið rekið sem þjónustufyrirtæki án áherslu á hagnað en 
í 2. ml. 4. gr. laga nr. 52/1989 um lög um ráðstafanir gegn umhverfismengun af völdum 
einnota umbúða fyrir drykkjarvörur er kveðið á að við það skuli miðað að félagið geti staðið 
undir kostnaði við starfsemina og skilað hluthöfum hóflegum arði af hlutafé.

í frumvarpi til laga um breytingu á lögum um ráðstafanir gegn umhverfismengun af völdum 
einnota umbúða fyrir drykkjarvörur, nr. 52/1989, með síðari breytingum eru lagðar til 
breytingar á grunni skilagjalds og umsýlsuþóknunar af einnota drykkjarvöruumbúðum 
samhliða lækkun virðisaukaskatts á matvæli. Ekki er verið að breyta upphæð skilagjaldsins og 
lögð er áhersla að það verði áfram 10 kr. á hverja umbúðaeiningu og því er gerð tillaga um að 
það sem á vantar að sem nemur lækkun virðisaukaskattsins verði bætt upp með hækkaðri 
grunnupphæð í 9,35 kr. (9,35 x 1,07 = 10.00 kr.). Þetta er í anda þess sem hefur verið frá 
upphafi í starfi Endurvinnslunnar hf., þ.e. að skilagjaldið samanstendur af grunngjaldi og 
virðisaukaskatti. Eins og fram hefur komið hefur virðisaukaskattur ekki lækka á áfengi. í 
núverandi kerfi er ekki mögulegt að gera greinamun á því hvort að umbúð (t.d. áldós) fari 
undir áfengan drykk eða óáfengan því er það illframkvæmanlegt að setja mismunandi gjald á 
vöru eftir því hvort umbúðimar bera 7% virðisaukaskatt eða 24,5% (þ.e. hvort um sé að ræða 
gos eða bjór). Því verður ekki komist hjá því að halda sig við eitt gjald og þessvegna er lagt til 
að sama gjald verði lagt á allar drykkjavöruumbúðir og að Endurvinnslan hf. fái alltaf 7% af 
virðisaukaskattinum en í þeim tilvikum sem hann sé í raun 24,5% þá fari afgangurinn í 
ríkissjóð. Það sem myndi koma aukalega í ríkissjóð af 1.200.000.000 kr. veltu er 16-24 millj. 
kr. á ársgrundvelli miðað við að umbúðir undir áfenga drykki séu á milli 10 til 15% af heild. 
Þannig gæti það mest orðið 1,5 til 2% af heildarveltu sem rynni í ríkissjóð.
Ef ekki yrði af þessari aðlögun verður Endurvinnsluna hf. af 1,31 kr. á umbúð (sem er 
mismunurinn á 9,35 og 8,04) sem miðað við að lágmarki 100.000.000 (eitt hundrað milljónir) 
umbúða á ári gerir um 130 millj. kr. tekjutap á ársgrundvelli. Til samanburðar má geta þess að 
heildarrekstrarhagnaður Endurvinnslunnar hf. á árunum 1996 til 2004 nam um 88 millj. kr. 
Endurvinnslan hefur í gegnum tíðina verið rekið sem þjónustufyrirtæki án áherslu á hagnað en 
í 2. ml. 4. gr. laga nr. 52/1989 um lög um ráðstafanir gegn umhverfismengun af völdum 
einnota umbúða fyrir drykkjarvörur er kveðið á að við það skuli miðað að félagið geti staðið 
undir kostnaði við starfsemina og skilað hluthöfum hóflegum arði af hlutafé.


