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Reykjavík, 5. febrúar 2014

Efni: Umsögn um frv. til laga um breytingu á lögum nr. 98/2004, um jöfnun kostnaðar við
dreifingu raforku. 237. mál.

Samtök atvinnulífsins mótmæla harðlega enn einum sértæka skattinum sem áformað er að leggja á 
atvinnulíf og almenning á yfirstandandi þingi. Frumvarpið gerir ráð fyrir að lagt verði sérstakt 
jöfnunargjald á raforku í jöfnum þremur áföngum á næstu árum sem dreifiveitur greiða og er ætlað að 
gefa ríkissjóði samtals 913 m.kr. á árinu 2016. Um er að ræða nýjan skattstofn sem felur í sér aukna 
skattbyrði.

Standi vilji Alþingis til þess að ríkissjóður veiti áfram framlag til að jafna kostnað við dreifingu 
raforku ber að fjármagna þann kostnað á gegnsæjan hátt með almennum skatttekjum. Með því að ætla 
Orkustofnun að innheimta gjaldið hjá dreifiveitum er verið að auka enn eftirlit með starfsemi 
orkufyrirtækja sem stríðir gegn áformum stjórnvalda um einföldun regluverks.

Það álit Hagstofu Íslands að skatturinn hafi ekki áhrif á vísitölu neysluverðs er ekki sannfærandi. 
Jöfnunargjaldið eykur raforkukostnað í þéttbýli en lækkar hann í dreifbýli. Hætta er á að 
kostnaðarauki framleiðslufyrirtækja í þéttbýli sem nota mikla raforku muni fara út í verðlagið auk 
þess sem samkeppnisstöðu þeirra fyrirtækja er raskað.

Á yfirstandandi þingi hafa þegar verið samþykkt frumvörp sem gera ráð fyrir nálægt 22 milljarða 
króna sértækri skattlagningu á atvinnulífið umfram það sem var árið 2013. Sá hluti tryggingagjalds 
sem rennur til Tryggingastofnunar ríkisins var aukinn um 1,38% stig eða sem nemur 13 milljörðum 
króna. Í annan stað var svokallaður bankaskattur hækkaður sem eykur útgjöld starfandi 
fjármálafyrirtækja sem hann greiða um 8,4 milljarða króna, nettó. Loks má nefna breytingar á 
álagningu stimpilgjalda sem fól í sér 1 milljarða króna tilflutning skattbyrðar frá heimilum til lögaðila. 
Á móti er áætlað að álagning veiðigjalda á sjávarútveg í ár verði 0,6 ma.kr. lægri en á liðnu ári.
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