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Reykjavík 26. apríl 2012,

Efni; Umsögn Samtaka álframleidenda um mát 6S3 -  Skattar oe vmis glöld

í frumvarpi ríkisstjörnarinnar til laga um breytingar á ýmsum lagaákvæðum um skatta og gjöld er í 10. 
grein lagt til að sólarlagsákvæði laga 129/2009 um umhverfis- og auðlindaskatta verði fellt brott, en 
lögin áttu að falla úr gtldr í ársíok 2012. Lögin fela sem kunnugt er í sér skattlagningu á raforku auk 
skattlagningar á eldsneyti í fljótandi formi.

Samtök álframleiðenda á íslandi mótmæla þessum áformum harðlega og ítreka með bréfi þessu fyrri 
afstöðu sína til þessa máls,

Framlenging raforkuskatts er skýrt brot á samkomulagi er gert var við stjórnvöld í desember 2009. 
Samkomulag þetta fól í sér að álfyrirtækin þrjú sem starfa hér á landi auk Elkem á Grundartanga, 
féllust á fyrirframgreiðslu tekjuskatts á árunum 2010-2012 gegn því að álagning raforkuskatts yrði 
tímabundin til þriggja ára. f fyrrnefndu samkomulagi segir að fyrirframgreiðsla fyrirtækjanna á 
tekjuskatti, „ásamt sköttum á raforku og kolefnislosun vegna fljótandi eldsneytis, sem lagðir verða á 
með sérstökum lögum, mun standa f þrjú ár frá árinu 2010 að telja. Skattarnir eru tímabundnir og 
falla niður í lok árs 2012/'

Fyrirtækin hafa staðið að fullu við sinn hluta þessa samkomulags með fyrirframgreiðslu tekjuskatts, 
samtals að fjárhæð 2.236 milljónir króna. Jafnframt má benda á að skatttekjur ríkissjóðs hafa aukist 
umtalsvert af starfsemi þessara fyrirtækja á sama tíma og ekki horfur á öðru en að sú verði raunin á 
næstu árum vegna umfangsmikilla framkvæmda og aukinna umsvifa í rekstri. íslenskur áliðnaður 
leggur því mikið af mörkum til að styrkja afkomu ríkissjóðs á komandi árum.

Þá telja samtökin það Ijóst að fyrrgreind áform brjóti einnig í bága við ákvæði fjárfestingasamninga 
félaganna við íslensk stjórnvöld.

Á undanförnum árum hafa íslensk stjórnvöld lagt mikla áherslu á að laða hingað til lands aukna 
erienda fjárfestingu. Ekki þarf að fjölyrða um mikilvægi þess hægt sé að treysta samningum íslenskra 
stjórnvalda í þessu samhengi. Á það ekki síður við um þá fjárfesta sem þegar starfa hér á iandi en nýja
fjárfestingu.



Samtökin treysta því að ísiensk stjórnvöld standi við gerða samninga og hverfi frá áformum sínum um 
framlengingu á álagningu raforkuskatts.

Meðfylgjandi er umsögn Samáls um þingmál nr 195: Frumvarptil laga um ráðstafanir í ríkisfjármálum, 
auk bréfs til Fjármálaráðuneytisins vegna þessa máls sem og afriti af samkomulagi Stjórnvalda, SA og 
fyrrgreindra iðnfyrirtækja frá desember 2009.

Samtökin myndu fagna því að fá að kynna nefndinni sjónarmið sín í þessu máli, sé þess óskað.

Virðingarfyllst,

F.h. Samtaka álframleiðenda á Ísíandi,

Þorsteinn Víglundsson
Framkvæmdastjóri Samtaka álframleiðenda á íslandi
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Reykjavík 16. nóvember 2011,

Umsögn um frumvarp til iaea um ráðstafanir í ríkisfiármálum. 195. Mál:

í frumvarpi ríkisstjörnarinnar til laga um ráðstafanir í ríkisfjármálum vegna ársins 2012 er að finna 
tiliögu að breytingum á lögum nr. 129/2009, um umhverfis- og auðlindaskatta. Með lögum þessum 
var á sínum tíma innleídd tímabundin skattlagning á raforku auk skattlagningar á eldsneyti í fljótandi 
formi en lögin áttu að falla úr gildi í árslok 2012.

Samkvæmt frumvarpinu er nú gert ráð fyrir að lögin haldi gildi sínu áfram auk þess sem tekið verði 
upp kolefnisgjald á eldsneyti í föstu formi, þ.m.t. kol og rafskaut, frá og með 1. janúar 2013.

Vegna þessara áforma vísa Samtök álframleiðenda á fslandi til samkomulags fjármálaráðuneytisins og 
iðnaðarráðuneytisins annars vegar, og Norðuráls, RioTinto Alcan, Alcoa á íslandi og Elkem á íslandi 
hins vegar varðandi raforkuskatt og fyrirframgreiðslu tekjuskatts og annarra opinberra gjalda þann 7. 
desember 2009. Þar kemur skýrt fram að fyrirframgreiðsla fyrirtækjanna á tekjuskatti, „ásamt 
sköttum á raforku og kolefnislosun vegna fljótandi eldsneytis, sem lagðir verða á með sérstökum 
lögum, mun standa í 3 ár frá árinu 2010 að telja. Skattarnir eru tímabundnir og falla niður í lok árs 
2012. Þess er að vænta að ísland verði aðili að alþjóðlegu viðskiptakerfi með losun 
gróðurhúsalofttegunda er geti tekið gildi árið 2013 en ekki liggur fýrir hvernig það viðskiptakerfi 
verður útfært. Markmiðið er að siík skattheimta fe!i almennt ekki í sér lakari starfsskilyrði fyrir 
fyrirtæki sem reka starfsemi sína hér á landi samanborið við önnur Evrópuríki og erlenda 
samkeppnisaðila á sama markaði." (2. málsgrein fyrrnefnds samkomulags).

Fyrrgreind áform ríkisstjórnarinnar sem fram koma í frumvarpinu eru því skýrt brot á ofangreindu 
samkomulagi. Má þar einkum nefna þrennt til.

í fyrsta lagi er ekki staðið við það ákvæði samkomulagsins að um tímabundna ráðstöfun 
sé að ræða sem falii úr gildi í árslok 2012. Raforkuskatturinn sem þar er á um kveðið er 
því varanlegur en ekki tímabundinn.

f öðru lagi er nú áformað að taka upp koiefnisgjald á rafskaut. Slíkt gjald er hvergi 
innheimt annars staðar innan ríkja Evrópusambandsins og er hér því um mismunun að 
ræða sem skapar áliðnaði lakari starfsskilyrði hér á landi í samanburði við önnur 
Evrópuríki og erlenda samkeppnisaðiia á sama markaði.



í þriðja lagi stendur nú yfir endurskoðun á regium Evrópusambandsins hvað varðar 
samræmda skattlagningu á orkugjafa (2003/96/EC). Þar kemur skýrt fram sú meginregla 
að fyrirtæki í iðngreinum sem hætt er við kolefnisleka séu undanþegin viðbótar 
skattlagningu á losun, þ.m.t. beinni skattlagningu á orkugjafa sem leiða til losunar 
gróðurhúsalofttegunda. Slík tvöföld skattheimta sé ekki til þess faílin að ná fram viðbótar 
samdrætti í losun heldur myndi aðeins verða til að auka kostnað fyrirtækjanna (7 mgr. 
formála reglugerðardraganna). í skýringum með reglugerðardrögunum kemur jafnframt 
fram að það sé einn megintilgangur breytingar á reglugerðinni að koma í veg fyrir 
tvöfaída skattlagningu af þessu tagi.

Þessu til viðbótar er rétt að halda því ti! haga að ofangreind lagabreyting mun einnig brjóta gegn 
gildandi fjárfestingarsamningum í orkufrekum iðnaði.

í skýringum með fyrirhugaðri iagabreytingu segir: „Ljóst er að taka þarf álagningu kolefnisgjalds til 
frekari skoðunar á næsta ári með hliðsjón af þeim breytingum sem framundan eru á viðskiptakerfi 
Evrópusambandsins með losunarheimildir gróðurhúsalofttegunda, en þær eru meðal annars fólgnar í 
því að losun frá álverum og járnblendi mun að öllum líkindum verða háð losunarheimildum frá og 
með 1. janúar 2013. Óljóst er hvað muni taka við þegar fyrsta tímabili Kyoto-bókunarinnar lýkur. Það 
er meðal annars ástæða þess að breikkun gjaldstofnsins tekur einungis til eins árs í þessu frumvarpi, 
en hugmyndin er sú að skoða málið heildstætt á árinu 2012."

Hér er vísað til ákvæða samkomulagsins frá 2009 sem snéru að óvissu um hvernig endanleg útfærsla 
á viðskiptakerfi ESB með losunarheimildir, ETS, myndi þróast í þriðja fasa þess kerfis sem hefst 1. 
janúar 2013. í þessu samhengi er rétt að benda á að lagarrammi ETS hefur nú tekið á sig skýra mynd 
og vinna íslensk fýrirtæki sem falla munu undir ETS frá 1. jan 2013 nú að innleiðingu þeirra reglna í 
starfsemi sinni. Allri óvissu sem vísað var til í samkomulaginu frá 2009 hefur því verið eytt, íslenskur 
áliðnaður mun falla undir gildissvið ETS og fá úthlutað losunarheimildum í takt við viðmið kerfisins. 
Því er engin ástæða til að grípa til tímabundinna ráðstafanna líkt og vísað er til í greinargerðinni.

í Ijósi ofangreindra athugasemda leggja samtökin til að staðið verði við fyrirheit stjórnvalda sem fram 
komu í samkomulaginu frá 2009 og horfið frá þeim breytingum sem boðaðar eru á lögum nr. 
129/2009 í frumvarpinu. Við erum reiðubúin að hitta Efnahags- og viðskiptanefnd og fara í gegnum 
sjónarmið okkar í málinu, sé eftir því óskað.

Virðingarfyllst,

F.h. Samtaka álframleiðenda á íslandi,

Þorsteinn Víglundsson
Framkvæmdastjóri Samtaka álframleiðenda á ísiandi
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Efni: Áform íslenskra stiórnvalda um framlengíngu raforkuskatts:

Sæll Guðmundur,

Þann 13. mars síðastliðinn var undirrituðum boðið til fundar í fjármálaráðuneytinu tií að kynna áform 
íslenskra stjórnvaida varðandi fyrirkomulag á raforkuskatti, Samkvæmt núgildandi lögum á 
raforkuskattur að leggjast af í ársiok þessa árs, í samræmi við samkomulag sem gert var við Samtök 
Atvinnulífsins, Alcoa Fjarðaál, Norðuál, RioTintoAlcan og Elkem þann 7. desember 2009.

Á fundinum kom fram að stjórnvöld hyggðust leggja að nýju fyrir Alþingi frumvarp um álagningu 
raforkuskatts. Skatturinn yrði ótímabundinn og myndi auk þess hækka frá því sem nú er, í takt við 
verðlagsþróun frá því hann var fyrst lagður á.

Samtök álframleiðenda á íslandi mótmæla þessum áformum harðlega og ítreka með bréfi þessu fyrri 
afstöðu sína tii þessa mál.

Framlenging raforkuskatts er skýrt brot á fyrrnefndu samkomulagi frá 2009 en þar kemur skýrt fram 
að fyrirframgreiðsla fyrirtækjanna á tekjuskatti, „ásamt sköttum á raforku og kolefnislosun vegna 
fljótandi eldsneytis, sem lagðlr verða á með sérstökum iögum, mun standa í þrjú ár frá árinu 2010 að 
telja. Skattarnir eru tímabundnir og falla niður í iok árs 2012."

Fyrirtækin hafa staðið að fuiiu við sinn hluta þessa samkomulags með fyrirframgreiðslu tekjuskatts, 
samtals að fjárhæð 2.236 milljónir króna. Jafnframt má benda á að skatttekjur ríkissjóðs hafa aukist 
umtalsvert af starfsemi þessara fyrirtækja á sama tíma og ekki horfur á öðru en að sú verði raunin á 
næstu árum vegna umfangsmikilla framkvæmda og aukinna umsvifa í rekstri. íslenskur áliðnaður 
leggur því mikið af mörkum til að styrkja afkomu ríkissjóðs á komandi árum.

Þá telja samtökin það Ijóst að fyrrgreind áform brjóti einnig í bága við ákvæði fjárfestingasamninga 
félaganna við íslensk stjórnvöld, í þeim tilvikum þar sem slíkir samningar eru í gildi.

Á undanförnum árum hafa íslensk stjórnvöld lagt mikla áherslu á að laða hingað til lands aukna 
erlenda fjárfestingu. Ekki þarf að fjölyrða um mikilvægi þess hægt sé að treysta samningum ísienskra 
stjórnvalda í þessu samhengi. Á það ekki síður við um þá fjárfesta sem þegar starfa hér á iandi en nýja 
fjárfestingu.



Samtökin treysta því að íslensk stjórnvöld standi við gerða samninga og hverfi frá áformum sínum um 
framlengingu á álagningu raforkuskatts,

Meðfylgjandi er umsögn Samáls um þingmál nr 195: Frumvarp til laga um ráðstafanir í ríkisfjármálum, 
auk minnisblaðs um lögmæti raforkuskatts og kolefnisgjalds, sem unnið var af Samáli og Samtökum 
atvinnulífsins af því tilefni.

Virðingarfyllst,

Þorsteinn Víglundsson

Framkvæmdastjóri Samtaka álframleiðenda á íslandi 

Afrit sent:

Oddnýju G. Harðardóttur, Fjármálaráðherra ogstarfandi Iðnaðarráðherra 

Kristjáni Skarphéðinssyni, ráðuneytisstjóra Iðnaðarráðuneytis.


