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Þann 7. desember 2009 undirrituðu Qármálaráðherra og iðnaðarráðherra, annars vegar og Samtök 
atvinnulífsins og stómotendur á raforku, hins vegar, sameiginlega yfírlýsingu um ráðstafanir til að mæta 
erfiðri stöðu ríkissjóðs og til að stuðla að auknum ̂ árfestingum í atvinnulíBnu, Samkomulagið fól m.a. 
í sér að stærstu notendur raforku í landinu greiddu fyrirfram árlega 1,2 maJa. 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 kolefhisiosun vegna fljötandi eldsneytis, sbr. lög nr. 
129/2009, var skv. samkomulaginu ætlað að standa {3 ár frá árinu 2010 að telja og falla niður í lok árs 
2012. Með samkomulaginu var verið að kveða niður ótta erlendra ^árfesta við islenskt skattaumhverfí í 
kjolfar hugmynda stjómvalda í §áríagafmmvarpi 2010 um sérstaka skattlagningu á stóriðju.

í rikisútvarpinu 21. maí sl. var haft eftir Bimi Vali Gíslasyni, varaformanni fjárlaganefhdar Alþingis og 
fulltrúa {§árlagahópi á vegum ríkisstjómarimiar, að stefht væri að því að ná í ríkissjóð á árinu 2011 tíu 
til ellefu milljörðum króna með auknum skottum. Að sögn Bjorns Vals verði reynt að ná meira út úr 
þeim sköttum sem teknir vom upp í fyrra, einkum orkuskatti á stóriðju, hátekjuskattí og auðlegðarskatti. 
Samtök atvinnuíífsins líta á það sem skýlaust brot á fyrmefhdum samningi ef stjómvöld hyggjast hækka 
orkuskatta eða aðra skatta á stóriðju, Mikið hefúr verið horfl til aðkomu erlendra Qárfesta við 
uppbyggingu atvinnulffs á íslandi til framtíðar. Af þeirra hálfu skíptir stöðugt skattalegt umhverfí 
sköpum. Staðan í atvinnumálum og á vinnumarkaði þolir ekki óskýr eða misvísandi skilaboð til erlendra 
Qárfesta.

Til að eyða altó óþaxfa óvissu óska Samíök atvinnulífsins hið fyrsta eftir skýru svari frá 
^ármálaráðherra og iðnaðarráðherra um hvort ríkisstjómin hyggur á frekari skattlagningu á 
stómotendur á raforku en kveðið er á um i umræddu samkomulagi við stjómvöld frá 7. desember 2009.

Virðingarfyllst,

Hannes G. Sigurðsson, aðstoðarframkvæmdastjóri SA
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Vísað er tii bréfs yöar frá I. júní sl, þar sem að fram kemur ósk um að eylt verði hið fyrsta óvissu um 
hvort ríkisstjómin hyggi á frekari skattlagningu á stómotendur á raforku en þeirri sem kveðið er á um 
í sameiginlegri yfirlýsingu fjármálaráðherra og iðnaðarráðherra, annars vegar, og Samtaka 
atvinnuiífsins og stómotenda á raforku, hins vegar, um ráðstafanir til að mæta erfiðri stöðu rfkissjóðs 
og tii að stuðla að auknum íjárfeslingum í atvinnulífínu frá 7. desember.

Með vísan tíl 2. tölui. sameiginlegrar yfiriýsingar frá 1. desember vill íjármáiaráðuneytið taka fram 
að ekki eru uppi áform um annað en að virða ákvæði þess samkomulags, sbr. bæði 1. og 2. tölulið og 
þá er rétt að benda á að Alþingi hefur nú íögfest frumvarp um ívilnun vegna Qárfcstinga, sbr. 3. 
tölulið samkomuiagsins.
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