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Stjórn Úrvinnslusjóðs vísar til fyrirliggjandi frumvarps um ýmsar forsendur frumvarps til fjárlaga fyrir 
árið 2015, 3. mál. sem er til umfjöllunar hjá efnahags- og viðskiptanefnd Alþingis. Eins og fram kemur 
í almennum athugasemdum við frumvarpið er það samið í beinum tengslum við frumvarp til fjárlaga 
fyrir árið 2015 og hafa tillögur þess bæði áhrif á tekju- og gjaldahlið fjárlagafrumvarpsins verði það 
óbreytt að lögum.

Í frumvarpinu eru lagðar til ýmsar breytingar á gjaldtökuheimildum einstakra sérlaga, þ.m.t. lögum 
um úrvinnslugjald, nr. 162/2002, en þau lög taka til, eins og heiti þeirra ber með sér, álagningar 
svonefnds úrvinnslugjalds. Umræddar breytingar er að finna í XV. kafla fyrirliggjandi frumvarps.

Þær breytingar sem lagðar eru fram í fyrirliggjandi frumvarpi hafa verið til umfjöllunar á fundum 
stjórnar Úrvinnslusjóðs sem og stýrinefndar raf- og raftækjaúrgangs. Þá er Úrvinnslusjóði ljóst að í 
umsögnum hagsmunaaðila hafa verið gerðar athugasemdir varðandi umræddar tillögur, þ.m.t. að 
fyrirliggjandi tölur kunna að byggjast á allt að ársgömlum útreikningi sjóðsins.

Á fundi Úrvinnslusjóðs hinn 4. nóvember sl. var eftirfarandi ákvörðun tekin hvað varðar afstöðu 
sjóðsins til fyrirliggjandi tillagna um breytingar á úrvinnslugjaldi: „ Í  Ijósi þeirrar óvissu sem uppi er 
varðandi ákveðnar forsendur boðaðs úrvinnslugjalds, s.s. varðandi skilahlutfall einstakra flokka, þá 
mun stjórn ekki fara fram á breytingar á tillögum um gjaldið sem kynntar eru í  fyrirliggjandi frumvarpi 
til laga um ýmsar forsendur frumvarps til fjárlaga fyrir árið 2015. Stjórn áskilur sér eftir sem áður rétt 
til að óska breytinga á gjöldum sem lagðar verða fyrir vorþing 2015 í  ljósi fenginnar reynslu af 
umræddum breytingum, e f forsendur breytast."

Er framangreindri ákvörðun hér með komið á framfæri við efnahags- og viðskiptanefnd Alþingis sem 
og bæði umhverfis- og auðlindaráðuneyti og fjármálaráðuneyti. Eins og fram kemur í umræddri 
ákvörðun stjórnar Úrvinnslusjóðs er uppi óvissa um ýmsar forsendur fyrirliggjandi tillagna um 
úrvinnslugjald og því er mikilvægt að tryggt verði ákveðið svigrúm til að bregðast við þeirri óvissu á 
komandi mánuðum, þ.e. komi til þess að núverandi forsendur taki breytingum. Er ljóst að bregðast 
þarf við þeim breyttu forsendum með skjótum hætti og kallar það á aðkomu allra framangreindra 
aðila. Er það ósk Úrvinnslusjóðs að unnt verði að bregðast við þeim álitamálum með samvinnu allra 
aðila.
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