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Garðabæ 4. mars 2021

Dista ehf., heildverslun með áfengar og óáfengar drykkjarvörur, gerir eftirfarandi athugasemdir við 
frumvarp til laga um breytingar á lögum nr. 52/1989.

í b-iið 1. gr. frumvarpsins er lagt til að skilagjald á hverja umbúðaeiningu hækki úr 14,41 kr. í 16,22 kr. 
sem nemur 11% hækkun. Að auki er lagt til í e-lið sömu greinar að umsýslugjald fyrir t.d. áldós hækki 
úr 0,2 krónum í 0,80 kr. Það þýðir að heildargjald eða skattur á áldós sem innheimt er af Skattinum 
fyrir Endurvinnsluna hf. hækkar úr 14,61 kr. í 17,02 kr. eða sem nemur 16,5% verði frumvarpið að 
lögum. Einnig er lögð til tölverð hækkun á umsýslugjaldi á aðrar umbúðategundir, stál, plast og gler.

Ástæða frumvarps til hækkunar á skilagjaldi og umsýsluþóknun drykkjarumbúða virðist vera beiðni 
frá Endurvinnslunni hf. í frumvarpinu segir í 2. mgr. um tilefni og nauðsyn lagasetningar:

«Þá hefur Endurvinnslan hf. óskað eftir hækkun á skilagjaldi ásamt breytingum á umsýsluþóknun.»

í skýrslu stjórnar Endurvinnslunnar hf. í ársreikningi fyrir árið 2019, dags. 16. apríl 2020, stendur 
eftirfarandi um bjarta framtíð fyrirtækisins:

Það er álit stjórnar og í'ramkvæmdastjóra Endurvinnsluiuiar H£ að i ársreikningi þessum konti fram allar 
upplysingar setn nauðsynkgar eru dí að glóggva sig á stdðu félagsins í irslok, œkstrarárangri ársins og fjárhagslegn 
þróun á ánnu. Það er jafnframt mat stjómar að rt'kstraxhæfi fvrinxkisins sé gorr. C O M D -1 9  rmm fækka 
dn'kkjarumbúðum vegna áhnfa iækkunar ferðamanna. A ó  öóru lein er ekkt búist vtð rttskun á rekstri fvrirtækisins. 
Stjóm og framkvæmdastjón Endumnnslunnar hf. staöfesta hér m eö ársretkmng félagsins rirtr ánö 2019 með 
undirntun sinni.

Rekstrarhæfið er ekki síðra í dag þar sem á milli 20-30% aukning hefur orðið á sölu áfengis hjá ÁTVR 
þar sem stór hluti sölunnar er í umbúðum sem skila sér til Endurvinnslunnar hf. Sama má segja um 
sölu óáfengra drykkjarvara í innlendri verslun. Því má spyrja af hverju Endurvinnslan hf. óskareftir 
því við Umhverfis- og auðlindaráðuneytið að fá fram hækkun á skila- og umsýslugjaldi? Virðist ekki 
vera nokkur þörf á því.

Samkvæmt ársskýrslum Endurvinnslunnar hf. frá árinu 2010 til 2019 er rekstrarhagnaður á umræddu 
tímabili 538.590.097 kr. og greiddur arður til eigenda á sama tímabili 49.361.520 kr. í ársreikningi 
ársins 2019 má ennfremurfinna upplýsingar um að á s.l. 30 árum, öllum starfstíma Endurvinnslunnar 
hf., hafi fyrirtækið greitt eigendum sínum 246.000.000 kr. á núvirði í arðgreiðslur.

Varðandi arðgreiðslur sem eigendur Endurvinnslunnar hf. ákveða sér reglulega má benda á að ekki er 
sérstaka heimild fyrir þeim að finna í lögum, sjá 2. gr. laga nr. 52/1989:

■ 2. gr.
□ [Ráðherra]11 skal beita sér fyrir stofnun hlutafélags sem taki að sér umsýslan skilagjaldsins svo og söfnun og endurvinnslu einnota umbúða er 
falla undir lög þessi. Til samvinnu um stofnun og starfsemi hlutafélagsins skal [ráðherra]:l heimilt að kveðja til aðila sem áhuga hafa á málinu. 
Heimilt er að semja við félagið um að það fái umsýsluþóknun skilagjaldsins til að standa undir rekstri sínum og auk þess skilagjald af þeim 

umbúðum sem eigi er skilað. Ríkissjóði er heimilt að eiga aðild að félaginu og leggja frarn allt að 12 milljónum króna.
□ Félagið skal hafa einkarétt til framangreindrar starfsemi hér á landi.



Orðalag greinarinnar bendir ekki til að félagið skuli vera hagnaðardrifið, einungis virðist heimilt að 
semja við það um umsýsluþóknun skilagjaldsins til að standa undir rekstri þess og að félagið fái að 
auki skilagjald af þeim umbúðum sem ekki er skilað. Ekkert segir um að eigendur, þ.m.t. ríkissjóður 
og ÁTVR, greiði sér út arð. Ennfremur er lögfest í 2. mgr. sömu greinar að félagið hafi einkaleyfi á 
starfsemi sinni. í slíkum tilvikum er eðlilegt að gera enn ríkari kröfur en ella til að fram komi skýrt í 
lögum hverjar heimildir hinir útvöldu samstarfsaðilar hafi til að ákveða sér greiðslur úr félaginu.

í þessu Ijósi og með hliðsjón af c-lið 2. gr. frumvarpsins sem hér um ræðir þess efnis að 
Endurvinnslan hf. geti skilað hluthöfum, eigendum sínum, hóflegum arði af því hlutafé sem þeir hafi 
lagt í félagið, er rétt og eðlilegt að spyrja með hvaða heimild þeir hafi tekið sér arð áður. Sú heimild 
hefur að minnsta kosti verið nógu óskýr og tvíræð, hafi hún þá verið fyrir hendi, til að talið sé rétt og 
skylt að veita hana með sérstöku ákvæði í umræddum lögum. Einnig þarf að spyrja hvað orðið 
hóflegt muni merkja þegar félagið eignast stöðugt meira eigið fé á komandi árum. Verður að gera 
kröfu til að heimildin sé afmörkuð frekar í lögum -  og er full ástæða til þegar horft er til arðgreiðslna 
fyrri ára á óljósum grunni í besta falli.

Dista ehf. telur í fáum orðum sagt að ekki eigi að heimila arðgreiðslu úr félagi sem stofnað er til að 
efla umhverfisvernd, enda má sem fyrr segir lesa úr lögum um stofnun þess að sú var ekki ætlunin.
Af hverju eiga hluthafar Endurvinnslunnar hf., sem eru fyrst og fremst stórfyrirtæki, að fá greiddan 
arð af skatti, sbr. skýringar í 2. mgr. 4. gr. frumvarpsins, sem ríkið innheimtir af almenningi og 
fyrirtækjum sem framleiða og flytja inn drykkjarvörur og eiga flest öll enga aðild að Endurvinnslunni 
hf.? Tilgangur félagsins skv. núverandi löggjöf er umhverfisvernd en ekki að skila þeim sem stofnuðu 
félagið og lögðu því til stofnfé hagnaði í formi arðgreiðslna. Það er skýrt frá upphafi. Dæmi um svipað 
félag er Dansk Retursystem A/S í Danmörku sem er ekki hagnaðardrifið en hlítir dönskum lögum og 
reglum settum af danska umhverfisráðuneytinu.

Því er við þetta að bæta að Endurvinnslan hf. selur mikið af því hráefni sem henni berst úr landi, ál, 
stál og plast. Gengisvísitala íslensku krónunnar hefur lækkað um tæp 10% frá 1. janúar 2020 sem 
hefur skilað Endurvinnslunni hf. enn meira en nokkru sinni fyrr af umbúðum drykkjarvara vegna 
aukinnar neyslu innanlands. Þessi lækkun íslensku krónunnar ætti að færa Endurvinnslunni hf. aukin 
verðmæti af útfluttu hráefni á móti innkomu í fastri krónutölu.

Dista ehf. leggur til í Ijósi bjartrar framtíðar Endurvinnslunnar hf., árlegs hagnaðar fyrirtækisins, 
góðrar stöðu þess og að það hafi getað greitt eigendum sínum umtalsverða fjármuni í arð, að hvorki 
skilagjald né umsýslugjald á skilagjaldsskyldar drykkjarvöruumbúðir verði hækkað né að fest verði í 
lög heimild Endurvinnslunnar hf. til að greiða eigendum sínum arð heldur þvert á móti viðurkennt að 
ekki skuli greiddur arður eða félagið rekið með hagnað í huga. Hvort tveggja íþyngir neytendum með 
óþarfa hækkun á vöruverði. Að auki virðast skil neytenda á tómum drykkjarumbúðum vera með því 
mesta sem gerist í Evrópu og þarf því vart meiri hvata með hækkun á skilagjaldi til neytenda um 2 kr. 
úr 16 kr. í 18 kr. skv. 3. mgr. 3. gr. frumvarpsins. Hækkun á vöruverði drykkjarvara í 
skilagjaldsskyldum umbúðum mun hækka vörurverð til neytenda, verði frumvarp þetta að lögum, 
meira en sem nemur tveggja krónu hækkun skilagjalds sem þeir fá greitt fyrir tómar umbúðir.


