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Reykjavík, 18. nóvember 2011.

Efni: Umsögn um d-lið 11. gr. frumvarps til laga um ráðstafanir í ríkisfjármálum, sbr. þskj. 
200,140 Iþ. 195. mál.

í d-lið 11. gr. frumvarps til laga um ráðstafanir í ríkisfjármálum eru lagðartii breytingar á 1. gr. 
laga nr. 129/2009, um umhverfis- og auðlindaskatta. Þar er m.a. lagt til að á árinu 2013 verði 
lagt kolefnisgjald á eldsneyti í föstu formi, það er gjald fyrir notkun á kolum, koksi og 
rafskautaefni. Er gert ráð fyrir að gjaldið verði 50% af viðmiðunarverði á losunarheimildum fyrir 
gróðurhúsalofttegundir á árinu 2013, eða sem nemur 4 kr. á hvert kíló kolefnis. Þannig verði 
gjaldið 3 kr. fyrir kol og koks en hins vegar 3,4 kr. fyrir hvert kíló rafskauta og leggst gjaldið á 
nánar tilgreind tollskrárnúmer. Er miðað við að viðbótartekjur rikissjóðs af breikkun 
gjaldstofnsins og miðað við 50% gjaldhlutfalli verði u.þ.b. 1,5 milljarðar kr. á árinu 2013.

í almennum athugasemdum við frumvarpið kemur fram að gert sé ráð fyrir að kolefnisgjaldið 
verði hækkað í 75% af viðmiðunarverði á árinu 2014 og upp í 100% á árinu 2015. Þá segir að 
álagning kolefnisgjalds verði tekin til skoðunar á árinu 2012, með hliðsjón af þeim breytingum 
sem framundan eru á viðskiptakerfi Evrópusambandsins með losunarheimildir 
gróðurhúsaloftegunda, sem séu, m.a. fólgnar í því að losun frá álverum og iárnblendi muni að 
öllum líkindum verða háð losunarheimildum frá og með 1. janúar2013.

Með bréfi þessu til atvinnuveganefndar Alþingis, mótmælir Elkem ísland ehf. þeim breytingum 
sem lagðar eru til i frumvarpinu og áhrif hafa á skattlagningu félagsins. Byggist afstaða félagsins 
í fyrsta lagi á því að breytingar þær sem þar eru lagðar til fari í bága við ákvæði laga nr. 
18/1977, um járnblendiverksmiðju í Hvalfirði. í öðru lagi er vísað til sameiginlegrar yfirlýsingar 
fjármálaráðherra, iðnaðarráðherra og tilgreindra hagsmunaaðila, dags. 7. desember 2009. Þá er 
á það bent að fyrirhuguð álagning á hráefni sem notuð er i framleiðslu félagsins muni gera það 
að verkum að félagið muni ekki skila eigendum sínum neinum hagnaði á því tímabili sem 
skattlagningin tekur til auk þess sem hún mun koma í veg fyrir stækkunaráform félagsins. 
Verður nú vikið nánar að einstökum atriðum.

Samkvæmt 2. mgr. 9. gr. laga nr. 18/1977, um járnblendiverksmiðju í Hvalfirði er innflutningur af 
hálfu félagsins á hráefnum og rekstrarvörum, sem beinlínis eru notaðar í framleiðslu á 
útflutningsvörum frá verksmiðjunni, undanþeginn tollum á innflutning og útflutning og söluskatti á
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íslandi, svo og sala til útlanda á framleiðsluvörum félagsins. í umræddu frumvarpi er hvorki vikið 
að fyrrgreindu ákvæði, þýðingu þess fyrir þær breytingar sem þar eru lagðar til né þeim 
samningum sem eru grundvöllur ákvæðisins á milli íslenska ríkisins og 
jámblendiverksmiðjunnar. Samkvæmt aðalsamningi á milli ríkisstjórnar íslands, Elkem A/S og 
Sumitomo Corporation frá árinu 1984 kemur, m.a. fram í 2. og 3. mgr. 15. gr. samningsins að 
ríkisstjórn á hverjum tíma muni tryggja það að lög sem sett verði í framtíðinni fari ekki í bága við 
ákvæði samningsins, lög um heimild járnblendiverksmiðju í Hvalfirði auk þess sem ríkið muni 
bæta samningsaðilum það tjón sem þeir muni verða fyrir verði ekki staðið við ákvæði hans. Þau 
ákvæði samningsins sem hér er vísað til eru m.a. ákvæði 12.-14. gr. um skattlagningu 
verksmiðjunnar. Eru m.ö.o. í umræddum samningi svo og þeim viðaukum sem gerðir hafa verið 
við hann, sbr. samningar sem gerðir voru á árunum 1997, 2000, 2001 og 2002, gert ráð fyrir 
bótaskyldu íslenska ríkisins ef vikið verður frá ákvæðum hans af ástæðum sem ríkisstjórnin ber 
ábyrgð á.

í öðru lagi vísar Elkem ísland til sérstaks samkomulags fjármálaráðuneytisins og 
iðnaðarráðuneytisins annars vegar, og Norðuráls, RioTinto Alcan, Alcoa á íslandi og Elkem 
ísland hins vegar varðandi raforkuskatt og fyrirframgreiðslu tekjuskatts og annarra opinberra 
gjalda sem undirritað var þann 7. desember 2009. Með samkomulaginu fallast félögin á að 
greiða tiltekinn skatt fyrirfram umfram lagaskyldu til að styrkja stöðu íslenska ríkisins í kjölfar 
efnahagskreppunnar. Þar kemur skýrt fram að fyrirframgreiðsla fyrirtækjanna á tekjuskatti, „ ... 
ásamt sköttum á raforku og kolefnislosun vegna fljótandi eldsneytis, sem lagðir verða á með 
sérstökum logum, muni standa í 3 ár frá árinu 2010 að telja. Skattarnir eru tímabundnir oq 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 fyrir hvernig það 
viðskiptakerfi verður útfært. Markmiðið er að slík skattheimta feli 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. “

Elkem ísland ehf. telur áform ríkisstjórnarinnar sem fram koma í frumvarpinu fara í bága við 
ofangreint samkomulag. í stað tímabundinnar álagningar kolefnisgjalds til ársloka 2012, er nú 
lagt til í frumvarpinu að um varanlega skattlagningu verði að ræða. Er það alveg óviðunandi að 
samkomulag sem þetta sem undirritað er af tveimur ráðherrum ríkisstjórnarinnar séu orðin tóm 
og sérstaklega í Ijósi þess að sömu ráðherrar hafa frumkvæði að þeirri breytingu sem lögð ertil í 
frumvarpinu og undirrituðu fyrrgreint samkomulag.

í þriðja lagi skal á það bent að miðað við framleiðsluáætlanir Elkem íslands ehf., mun fyrirhuguð 
álagning kolefnisgjalds samkvæmt frumvarpinu sem lögð verður á félagið vera u.þ.b. 
430.000.000 kr. árið 2013, 645.000.000 kr. árið 2014 og 860.000.000 kr. árið 2015. Þessu til 
viðbótar kaupir félagið kolefnisheimildir fyrir kísilmálm- og járnblendiiðnað samkvæmt ETS 
viðskiptakerfinu. Af framangreindu leiðir að verði frumvarpið samþykkt óbreytt mun það þurrka 
upp allan rekstrarhagnað félagsins á næstu árum, auk þess sem alveg er Ijóst að það mun 
ennfremur kom í veg fyrir áhuga eigenda þess á stækkun verksmiðjunnar, sem staðið hefur fyrir 
dyrum um nokkurt skeið.



Að lokum skal á það bent að unnið er að útfærslu á viðskiptakerfi Evrópusambandsins með 
losunarheimildir á gróðurhúsalofttegundum, og innleiðingu þessa kerfis í EES samninginn. Að 
hluta var kerfið innleitt hér með lögum nr. 64/2011, sem breyttu lögum nr. 65/2007, um losun 
gróðurhúsalofttegunda. Ein grundvallarregla ETS kerfisins er að koma í veg fyrir kolefnisleka (e. 
Carbon Leakage), þ.e. að starfsemi flytjist ekki þangað sem kröfur eru minni. Slíkur tilflutningur 
leiðirtil þess að losun gróðurhúsalofttegunda minnkarekki heldur flyst til. í ETS kerfinu eiga því 
öll fyrirtæki sem eru í alþjóðlegri samkeppni, þar sem hætta er á kolefnisleka, rétt á úthlutun 
gjaldfrjálsra losunarheimilda fyrir alit að 97% af losun gróðurhúsalofttegunda eftir tilteknum 
reglum. Áætianir um kolefnisgjald hér á landi til viðbótar við innleiðingu ETS kerfisins ganga því 
þvert á þessa meginreglu ETS kerfisins.

Fyrirhuguð skattlagning leiðir að mati Elkem íslands ehf. til þess að fyrirtækið muni greiða mun 
hærra kolefnisgjald heldur en leiðir af regluverki ESB/EES um losun gróðurhúsalofttegunda. Það 
leiðir einfaldlega til þess að samkeppnisstaða Elkem skekkist og staða félagsins verður verri en 
önnur evrópsk fyrirtæki sem keppa á sama markaði.

Með vísan til framangreindra sjónarmiða er mælst til þess að efnahags- og viðskiptanefnd 
afgreiði umrætt frumvarp ekki úr nefndinni með þeim tillögum sem þar eru lagðar til. Þá er þess 
óskað að fyrirsvarsmenn félagsins fái að mæta á fund nefndarinnar og gera nánari grein fyrir 
sjónarmiðum sinum, áður en tekin verður ákvörðun um framhald málsins.

Einar Þorsteinsson
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