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Umsögn um frv. til laga um breytingu á lögum nr. 98/2004, um jöfnun kostnaðar 
við dreifingu raforku, með síðari breytingum (jöfnunargjald), 237. mál

Samkvæmt frumvarpinu verður tekinn upp nýr skattur sem leggjast mun á dreifingu á 
raforku. Er honum ætlað að fjármagna jöfnun á dreifingarkostnaði milli þéttbýlis og 
dreifbýlis. Það mun þó ávallt háð því að Alþingi ákvarði í raun við afgreiðslu fjárlaga 
að ráðstafa þeim fjármunum, sem innheimtast með þessari skattlagningu, til jöfnunar 
á dreifikostnaði. Í athugasemdum með frumvarpinu kemur ítrekað fram að haft hafi 
verið samráð við Samorku við gerð frumvarpsins. Samtökin áttu gagnleg samskipti 
við ráðuneytið í því ferli en rétt er að undirstrika að tilurð frumvarpsins eða efni er á 
engan hátt tilkomin að ósk eða beiðni Samorku.

Félagsleg aðgerð: Gegnsærra ef beint úr ríkissjóði
Samorka setur ekki fram sameiginlega afstöðu um ágæti eða mikilvægi einhvers 
konar félagslegra aðgerða til jöfnunar á dreifikostnaði raforku. Hins vegar leggja 
samtökin áherslu á að sé það niðurstaða Alþingis að halda úti slíku kerfi þá sé um 
félagslega aðgerð að ræða og rétt og eðlilegast að hún sé fjármögnuð á gegnsæjan 
hátt með almennu skattfé úr ríkissjóði.

Nýr skattur af þessu tagi mun augljóslega hækka raforkureikninga heimila, fyrirtækja 
og opinberra þjónustuaðila í þéttbýli, með tilheyrandi áhrifum á vísitölu neysluverðs. 
Vandséð er hvernig Hagstofa Íslands hefur komist að þeirri niðurstöðu, sem fram 
kemur í kafla 4.3 í athugasemdum við frumvarpið, að þessi nýi skattur muni ekki hafa 
áhrif á vísitölu neysluverðs. Enda lýsir skrifstofa opinberra fjármála í fjármála- og 
efnahagsráðuneytinu annarri skoðun í fylgiskjali með frumvarpinu, en þar er gert ráð 
fyrir „lítils háttar" áhrifum á vísitölu neysluverðs. Þessi áhrif munu verða kynnt af 
Hagstofu, ASÍ, greiningardeildum banka o.fl. sem hækkun vísitölu er rekja megi til 
hækkunar á raforkukostnaði, jafnvel orkuverði, án þess að nein slík hækkun hafi átt 
sér stað af hálfu orkufyrirtækja. Með tilliti til gegnsæis gerir Samorka þó ráð fyrir að 
a.m.k. sumar dreifiveitur muni láta nýja skattinn koma skýrt fram á reikningum til 
sinna viðskiptavina. Það mun þó ekki vega þungt á móti framangreindri kynningu á 
orsök hækkunar á vísitölu neysluverðs.

Því skal það ítrekað að mun gegnsærri leið er að ríkissjóður einfaldlega fjármagni 
slíka félagslega aðgerð af almennu skattfé. Þannig geta orkufyrirtækin jafnframt beint 
sínum kröftum að sinni kjarnastarfsemi, í stað þess að gerast í auknum mæli 
innheimtuaðilar fyrir ríkissjóð. Þannig myndi heldur ekki skapast krafa um enn aukið 
eftirlit með starfsemi orkufyrirtækjanna, sem ætti jú að vera í anda áherslu
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ríkisstjórnarinnar um einföldun regluverks. Minnt er á að einungis eru tvö ár síðan 
eftirlitsgjald Orkustofnunar með flutningi og dreifingu raforku var tvöfaldað.

Lán til ríkissjóðs fyrsta árið?
Í 4. mgr. 2. gr. frumvarpsins segir að gjalddagi jöfnunargjalds sé „1. mars ár hvert 
vegna þess almanaksárs og byggist gjaldið á rauntölum vegna liðins árs." Þá segir í 
3. gr. að fjárhæðin fyrir árið 2014 skuli vera 0,10 kr. á hverja kWst og 0,033 ef um 
skerðanlega orku er að ræða. Hér virðist því sem fyrirtækjum í raforkudreifingu sé 
ætlað að lána ríkissjóði, þann 1. mars 2014, fyrir þessum skatti m.v. tekjur vegna 
raforkudreifingar á árinu 2013. Fyrirtækin byrja jú ekki að innheimta þennan nýja 
skatt fyrr en lögin hafa tekið gildi, sem þau gera augljóslega ekki fyrr en á árinu 2014. 
Samorka fer fram á að verði frumvarpið að lögum verði fyrsti gjalddaginn skýrt 
skilgreindur árið 2015, þar sem byggt verði á rauntölum fyrir árið 2014, þ.e. fyrsta árið 
sem þessi nýi skattur verði innheimtur, eða öllu heldur þann hluta þess árs sem 
skatturinn verði innheimtur að teknu gildi laganna. Umrædd fyrirtæki hafa ekki gert 
ráð fyrir slíkri greiðslu í sínum fjárhagsáætlunum fyrir árið 2014 og hafa því engar 
forsendur til að standa skil á henni 1. mars 2014.

Að öðru leyti vísast til umsagna einstakra aðildarfyrirtækja Samorku.

Virðingarfyllst,

Gústaf Adolf Skúlason 
aðstoðarframkvæmdastjóri
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