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SAMTÖK ATVINN ULIFSINS

Efnahags- og viðskiptanefnd Alþingis Alþingi
^ Erindi nr. Þ 140/2016 

komudagur 2.5.2012
150 REYKJAVIK

Reykjavík, 2. maí 2012

Efni: Viðbótarumsögn um frumvarp til laga um breytingu á ýmsum Iagaákvæðum um
skatta og gjöld (breytingar er varða framkvæmd o.fl.). 653. mál.

Samtök atvinnulífsins vilja koma á framfæri frekari athugasemdum við ofangreint framvarp 
og benda á að ákvæði 10. gr. frumvarpsins þar sem gera á varanleg lög nr. 129/2009, um 
umhverfis- og auðlindagjald, er brot á samkomulagi Qármálaráðuneytisins og 
iðnaðarráðunevtisins annars vegar, og Norðuráls, RioTinto Alcan, Alcoa á íslandi og Elkem á 
Islandi hins vegar varðandi raforkuskatt og fyrirframgreiðslu tekjuskatts og annarra opinberra 
gjalda þann 7. desember 2009.

I samkomulaginu kemur skýrt fram að fyrirframgreiðsla fyrirtækjanna á tekjuskatti, „ásamt 
sköttwn 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 timabundnir og 
falla niður i Jok árs 2012. Þess er að vænta að Island verði aðili að alþjóðlegu viðskiptakerfi 
með losun gróðwhúsalofttegunda er geti tekið gildi árið 2013 en ekki liggur fyrir hvernig þaö 
viðskiptakerfi verður útfært. Markmiðið er að slík skattheimta fe li ahnennt ekki í sér lakari 
starfsskilyrði jyrir fyrirtœki sem reka starfsemi sina hér á landi samanborið við önnur 
Evrópuriki og erlenda samkeppnisaðila á sama markaði. “ Afrit a f samkomulaginu fylgja 
með umsögn þessari, ásamt bréfi SA til fjármálaráðuneytisins 1.06.2010 og svari 
ráðuneytisins 15. sama mánaðar. Samkomulagið var síðan staðfest með sérstökum skriflegum 
samningum við hvert og eitt fyrirtækjanna.

Fyrrgreind áfomi ríkisstjómarinnar sem fram koma í 10. gr. frumvarpsins era skýrt brot á 
ofangreindu samkomulagi um að lögin falli úr gildi í árslok 2012. Raforkuskatturinn sem þar 
er á um kveðið verður því varanlegur en ekki tímabundinn.

Virðingarfyllst,
f.h. Samtaka atvinnulífsins
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Sameiginleg yfirlýsing 

fjármálaráðherra og iðnaðarráðherra, annars vegar, og 

Samtaka atvinnuiífsins og stórnotenda á raforku, hins vegar, um 

ráðstafanir til að mæta erfiðrí stoðu ríkissjóðs og 
til að stuðia að auknum fjárfestingum i atvinnulífinu

Fjármálaráðherra og iönaðarráðherra, annars vegar, og Samtök aU-mnulífsins og stómoiendur 
raforiai, sem undirrita yfiriýsingu þessa, hins vegar, hafa orðið sammála um eftirtaldar 
ráðstafanir er hafa það að maikmiði að stuðla að aukinni tekjuöfiun ríkissjóðs á árunum 2010, 
2011 og 2012, ásamt þvi að ör\'a fjárfestingar hcr á landi i því skyni að stuðla að 
atvinnusköpun og bættum hag þjóðarbúsins:

1. Vegna mikils samdráttar í efnahagslífinu og erfiðrar stöðu ríkissjóðs í kjölfar hans hefur 
það oröið að samkomulagi við nokkra af stxrstu notendum raforicu i landinu að þeir greiði 
fyrirfram árlcga samtals kr. 1.200 milljónir á árunum 2010, 2011 og 2012 upp i 
væntanlcga áiagningu á tekjuskatti og öðrum opinberum gjöldum á ánmum 2013-2018. 
Fyrirframgreiðslan skiptist milli aðila í hlutfalli við raforkunotkun. Fyrirfranigreiðslan er 
bundin við uppgjörsmynt þeirra fyrirtækja sem í hlut eiga.

2. Þítta fyrirkomulag, ásamt sköttum á raforku og kolefhislosun vegna fljótandi eldsneytis, 
scm lagðir verða á með sérstökum lögum, mim standa i 3 ár frá árinu 2010 að telja. 
Skattamir cru timabundnir og falla niður i lok árs 2012. Þess cr að vænta að ísland verði 
aðili að alþjóðlegu viðskiptakerfi með Iosun gróðurhúsalofttegunda er gcti tekið giídi árið 
2013 en ekki liggur fyrir hvemig það viðskiptakerfi verður útfært. Maricmiðið er að slík 
skattheimta feli almennt ekld í sér iakari starfskilyrði fyrir íyrirtæki scm reka starfsemi 
sína hér á landi samanborið við önnur Evrópuríki og cdenda samkeppnisaðila á sama 
markaði,

3. Ríkisstjómin mim leggja fram í upphafi vorþings 2010 frumvarp til laga um ívilnanir 
vegna Qárfestinga á Istandi. Markmið þeirra laga verður að örva fjárfestingu í 
atvinnurekstri hér á landi og að tryggja máikvissa beitingu hvaía tii íjárfestinga, innan 
þess ramma sem ákvæði EES samningsins setja.

Samkvæmt tilskipun Evrópusambandsins um skattlagningu raforku (Council Directive 
2003/96/EC o f  27 October 2003 restrucluring the Community framework for the taxation 
o f  energy products and electricity) eru til staðar ákveðnar heimildir fyrir stjómvöld til að
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veita ívilnanir til fyrirtækja vcgna íjárfcstinga og annarra ráðstafana þeirra sem fela í sér 
orkuspamað eða minni losun gróðurhúsalofttegunda, þ.e. vegna umhverfisvænna 
Qárfestmga. í  tengslum við íramangreint frumvarp aitmu stjómvöld kanna kosti þess að 
nýta siík úrræði svo sem heimildir standa til þannig að þau megi nýtast fyrirtækjum sem 
starfa eða hyggjast starfa hér á landi.

Reylgavík 7. desember 2009.

F.h. Samlaka atvinnulífsins

Iðnaðarráðherra '.h. Alcoa á Ísíandi ehf. og Reyðaráls ehf.

y í____

F.h. Norðuráls Grundartanga ehf.
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Fjármálaráðherra 
Steingrímur J. Sigfússon 
Arnarhváli við Lindargötu

150 Reykjavík

SA/ Rvk. 01.06.2010

Þann 7. desember 2009 undirrituðu fjármálaráðherra og iðnaðarráðherra, annars vegar og 
Samtök atvinnulífsins og stómotendur á raforku, hins vegar, sameiginlega yfirlýsingu um 
ráðstafanir til að mæta erfíðri stöðu ríkissjóðs og til að stuðla að auknum fjárfestingum í 
atvinnulífinu. Samkomulagið fól m.a. i sér að stærstu notendur raforku í landinu greiddu 
fyrirfram árlega 1,2 ma.kr. á árunum 2010, 2011 og 2012 upp í væntanlega álagningu á 
tekjuskatti og öðrum opinberum gjöldum á árunum 2013-2018. Þetta fyrirkomulag, ásamt 
sköttum á raforku og kolefnislosun vegna fljótandi eldsneytis, sbr. lög nr. 129/2009, var skv. 
samkomulaginu ætlað að standa í 3 ár frá árinu 2010 að telja og falla niður í lok árs 2012.
Með samkomulaginu var verið að kveða niður ótta erlendra fjárfesta við íslenskt 
skattaumhverfi í kjölfar hugmynda stjómvalda í fjárlagafrumvarpi 2010 um sérstaka 
skattlagningu á stóriðju.

í rikisútvarpinu 21. maí sl. var haft efitir Bimi Vali Gíslasyni, varaformanni Qárlaganefndar 
Alþingis og fulltrúa í íjárlagahópi á vegum ríkisstjómarinnar, að stefnt væri að því að ná í 
ríkissjóð á árinu 2011 tíu til ellefu milljörðum króna með auknum sköttum. Að sögn Björns 
Vals verði reynt að ná meira út úr þeim skottum sem teknir voru upp í fyrra, einkum 
orkuskatti á stóriðju, hátekjuskatti og auðlegðarskatti.
Samtök atvinnulífsins líta á það sem skýlaust brot á fyrrnefndum samningi ef stjómvöld 
hyggjast hækka orkuskatta eða aðra skatta á stóriðju, Mikið hefur verið horft til aðkomu 
erlendra fjárfesta við uppbyggingu atvinnulífs á íslandi til framtíðar. A f þeirra hálfu skiptir 
stöðugt skattalegt umhverfi sköpum. Staðan í atvinnumálum og á vinnumarkaði þolir ekki 
óskýr eða misvísandi skilaboð til erlendra fjárfesta.

Til að eyða allri óþarfa óvissu óska Samtök atvinnulífsins hið fyrsta cfitir skýru svari frá 
fjármálaráðherra og iðnaðarráðherra um hvort ríkisstjómin hyggur á frekari skattlagningu á 
stómotendur á raforku en kveðið er á um í umræddu samkomulagi við stjórnvöld frá 7. 
desember 2009.

Virðingarfyllst.

Hannes G. Sigurðsson, aðstoðarframkvæmdastjóri SA
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Samtðk atvinnulífsins F i á r m á l a r A b u k e y t i ð
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Vísad e r til bréfs yðar frá I . júní sl.. þar sem að fram kemur ósk um að  eytt verði hið fyrsta óvissu um 
hvon ríkisstjómin hyggi á frekari skattlagningu á stórcotendur á raforku en þeirri scm kveðið cr á um 
i sameiginlegri yftrlýsingu fjárm álaráðhcrra og  iðnaðarráðhcrra, annars vcgar, og Samtaka 
atvinnulifsins og stóm otcnda á raforku, hins vegar, um ráðstafanir til að mæta erfiðri stSðu rikissjóðs 
og tii að stuðla að auknum (járfestingum i atvinnulifinu frá 7. desember.

Mcð vísan til 2. tölul. santciginlegrar yfirlvsingar frá 7. desem ber vill l]árm á!aráðunc''tiö taka fram 
að ekki cru uppi áform um annað cn að virða ákvæði þess samkomulags. sbr. bxð i I . og 2. tölulið og 
þá c r rétt að benda á að Alþingi hefur nú Iðgfest frumvarp um ívilnun vegna fjárfestinga, sbr. 3. 
tölulið samkomulagsins.

Fyrir hönd ráðherra
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