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Efni: Umsögn um frumvarp til laga um ýmsar forsendur frumvarps til fjárlaga fyrir 
árið 2015, 3. mál

SVÞ -  Samtök verslunar og þjónustu vísa til erindis efnahags- og viðskiptanefndar Alþingis, 
dags. 23. september sl., þar sem óskað er umsagnar samtakanna um frumvarp til laga um 
ýmsar forsendur frumvarps til fjárlaga fyrir árið 2015, 3. mál. Eins og fram kemur í 
almennum athugasemdum við frumvarpið er um að ræða frumvarp sem unnið er og lagt fram 
samhliða frumvarpi til fjárlaga fyrir árið 2015 og hafa tillögur þess bæði áhrif á tekju- og 
gjaldahlið fjárlagafrumvarpsins verði það óbreytt að lögum.

SVÞ hafa kynnt sér fyrirliggjandi frumvarp og vilja samtökin fá að koma á framfæri við 
efnahags- og viðskiptanefnd eftirfarandi athugasemd hvað varðar einstaka kafla þess, nánar 
tiltekið XV. kafla er varðar breytingar á lögum um úrvinnslugjald, nr. 162/2002. m.s.br.

SVÞ styðja að umsjón með söfnun á raf- og rafeindaúrgangi séu flutt til Úrvinnslusjóðs enda 
sé hagkvæmni í því að nýta kerfi og þekkingu Úrvinnslusjóðs í stað þess hafa sér kerfi til að 
safna þessari tegundar úrgangs. SVÞ vekja aftur á móti athygli efnahags- og viðskiptanefndar 
Alþingis á að þær tölur sem lagðar eru fram í fyrirliggjandi frumvarpi voru unnar á síðasta ári 
og því kunna þær, eftir atvikum, að byggjast á úreltum forsendum en mikilvægt er að mati 
samtakanna að slík opinber gjaldtaka, hvaða nafni sem hún nefnist hverju sinni, byggist á 
fullnægjandi og réttum upplýsingum. Í ljósi þessa beina SVÞ því til nefndarinnar að skoða, í 
samráði við Úrvinnslusjóð, hvort tilefni sé til lækkunar miðað við þróun mála síðasta ár.

Þá ítreka SVÞ það sem fram kemur í athugasemdum við umrætt frumvarp þar sem segir að 
framleiðendum og innflytjendum raf- og rafeindatækja er nú þegar gert skylt að vera aðilar að 
skilakerfi og greiða gjald fyrir söfnun og meðhöndlun á þessari vöru. Er því gert ráð fyrir 
þessum kostnaði í vöruverði raf- og rafeindatækja til neytenda og að leiða má að því líkur að 
breytt fyrirkomulag þessara mála, þ.e. álagning úrvinnslugjalds á raf- og rafeindatæki, verði 
tilefni verðhækkana. Því er ljóst að gjaldtaka þessi mun óneitanlega hafa með einum hætti eða 
öðrum hafa áhrif á verðlag, sbr. áðurnefnd ábending í athugasemdum við frumvarpið.

Að öðru leyti gera SVÞ ekki frekari athugasemdir við fyrirliggjandi frumvarp. SVÞ áskilja sér 
þó rétt til að koma frekari athugasemdum á framfæri á síðari stigum og lýsa sig um leið 
reiðubúin til að funda um efnið sé þess óskað.
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