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Útdráttur 

Meginmarkmið ritgerðarinnar var annars vegar að rannsaka hvort að raunverulegur offitu- og 

heilsufarsvandi væri til staðar hér á landi og hins vegar að rannsaka hvort að sykurskattur sé 

líklegur til árangurs við að draga úr sykurneyslu og þannig úr hinum vaxandi vanda 

offitunnar sem heimurinn stendur frammi fyrir. Umræða um sykurskatt hefur verið mikil á 

undanförnum árum og sitt sýnist hverjum. Hafa bæði gagnrýnendur skattsins og 

meðmælendur komið með góð rök fyrir sínu máli.  

Til að ná markmiðum ritgerðarinnar var aflað ítarlegra upplýsinga um offituvandann 

bæði hér á landi og erlendis og þær áhættur sem stafa af slíkum heilsufarsvanda skoðaðar, en 

margar erlendar þjóðir hafa innleitt sykurskatt í löggjöf sína til þess að reyna að sporna gegn 

offituvandanum. Einnig var kannað hvort að sykurskattur hefði áhrif á kauphegðun fólks eða 

leiddi til jákvæðrar breytingar á þyngd.  

Niðurstöður leiddu í ljós að vaxandi offituvandi er til staðar bæði hér á landi og í 

stórum hluta heimsins. Offita hefur rúmlega þrefaldast síðastliðna tvo áratugi á Íslandi og 

hefur offita barna sérstaklega verið vaxandi vandamál. Milljónir manna deyja á ári hverju af 

völdum offitu, auk þess að stórum hluta af hjartasjúkdómum, sykursýki og krabbameini má 

rekja til offitu. Rannsóknir sýna að nauðsynlegt er að grípa í taumana til að stöðva vandann 

en fáar rannsóknir benda til þess að aukinn skattur á sykur hafi veruleg áhrif á kauphegðun 

eða leiði til jákvæðrar breytingar á þyngd. Sumar rannsóknir benda jafnvel til þess að  skattur 

á sykri leiði til þess að neytendur neyti meira af þessum vörum. 
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1. Inngangur 

Alþjóða heilbrigðisstofnunin, sem gengur undir skammstöfuninni WHO í daglegu tali (World 

health organization), skilgreinir offitu sem sjúkdóm þeirra einstaklinga sem eru með BMI 

stuðul yfir 30, BMI stuðull er reiknaður með eftirfarandi jöfnu: kg/m2 (hæð deild í tvöfalda 

þyngd þína í metrum) til dæmis 75 kg / (1,8 m x 1,8 m) = 23,1 („BMI 

Líkamsþyngdarstuðull“, e.d.).  Offita hefur slæm áhrif á heilsu og lífsgæði fólks og er talið að 

offitusjúkdómurinn sé meðal alvarlegustu heilsufarsvandamála nútímans, en offita er fimmta 

algengasta dánarorsök í heiminum. Ofþyngd og offita eru tengd við fleiri dauðsföll heldur en 

undirvigt og nær offitan nú ekki einungis til hátekju- og miðtekjuríkja heldur einnig 

lágtekjuríkja (WHO, 2013a). Umræðan um sykurskattinn hefur verið ofarlega á baugi frá 

2009, þegar fyrst var lagt til að sykurskattur yrði innleiddur í íslenska löggjöf (Samtök 

atvinnulífsins, 2009). Frumvarpið frá árinu 2009 tók þó ýmsum breytingum og var það 

frumvarp sem tók gildi 1. mars 2013 lagt fyrir á þingi árið 2012. Meginefni frumvarpsins má 

skipta í þrjá þætti. Í fyrsta lagi álagningu vörugjalda á innfluttum vörum hjá tollstjóra og 

innlendum vörum hjá Ríkisskattstjóra. Í öðru lagi er komið á skipun tollskrár þannig að vörur 

til sambærilegra nota beri samskonar vörugjöld. Í þriðja lagi á álagning vörugjalda að vera 

þannig háttuð að hún sé í réttu hlutfalli við viðbættan sykur (Þingskjal 611, 2012-2013). 

Framkvæmdar hafa verið fjölmargar rannsóknir til að kanna áhrif þess að hækka skatt 

á sykur á kauphegðun einstaklinga (sjá meðal annars Andreyva, Chaloupka og Brownell, 

2011; Levy og Friend, 2012 og Marlow, 2012) og hvort að hækkunin hafi jákvæð áhrif á 

þyngdarbreytingu þeirra (sjá meðal annars Finkelstein o.fl., 2013 og Lin, Smith, Lee og Hall, 

2011). Einnig hefur verið rannsakað hvort að aðrar lausnir séu líklegri til að skila meira 

ávinningi en að innleiða sykurskatt (sjá meðal annars Andreyeva, Long og Brownell, 2010; 

Jacky, 2011 og Powell o.fl., 2012). 

Það var þegar það frumvarp um sykurskattinn sem lagt var fram á Alþingi árið 2012 

sem hugmynd ritgerðarinnar spratt fram á sjónarsviðið, en höfundum þótti hin íhugaða 

ákvörðun stjórnvalda að hækka vörugjald á sykri til að sporna gegn offitu- og 

heilsufarsvandanum afar áhugaverð. Auk þess hafa báðir höfundar mikinn áhuga á hagfræði 

og heilsu. Markmið ritgerðarinnar er annars vegar að kanna hvort að raunverulegur offitu- og 

heilsufarsvandi sé til staðar hér á landi og hins vegar að svara hinni eiginlegu 

rannsóknarspurningu ritgerðarinnar; er ákvörðun stjórnvalda, að hækka vörugjald á allar 

matvörur sem innihalda ákveðið magn af sykri, líkleg leið til árangurs til þess að draga úr 

offituvandamálinu (Þingskjal 611, 2012-2013). 
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Uppbygging ritgerðarinnar er þannig háttað að í byrjun verður fjallað um 

offituvandann hér á landi og í heiminum og þeim hættum og heilsufarsvanda sem af honum 

stafar. Þar á eftir verður rætt um frumvarp Alþingis um breytingu á vörugjöldum nr. 97/1987 

og tollalögum nr. 88/2005, þar sem verður gert ítarlega grein fyrir þeim lagabreytingum sem 

áttu sér stað þann 1. mars síðastliðinn (Þingskjal 611, 2012-2013). Í framhaldi verður fjallað 

um lögmál hagfræðinnar þar sem ýmsum hagfræðikenningum verður beitt á sykurskattinn og 

í kaflanum þar á eftir verður hinni eiginlegu rannsóknarspurningu svarað þar sem gert verður 

grein fyrir fyrri rannsóknum á sykurskatt og áhrifum hans. Undir lokin verður stefna 

nágrannaþjóða Íslands skoðuð í samskonar málum og bent verður á aðrar leiðir stjórnvalda 

sem líklegri hefðu verið til árangurs. Að lokum verður umfjöllunin dregin saman í umræðu 

og lokaorð. 

 

2. Heilsufarsvandamálið offita 

2.1 Þróun offitu á Íslandi 

Síðustu 23 ár hefur hlutfall offitu á Íslandi þrefaldast, en undanfarin ár hefur dregið töluvert 

úr þessari þróun. Árið 1990 glímdu rúmlega 8% þjóðarinnar við offitu samkvæmt tölum 

Landlæknis, en árið 2002 hafði hlutfallið hækkað í 13%. Árið 2007 var hlutfallið komið upp í 

20% og hefur það hækkað lítilega eftir það. Hlutfall offitu hjá konum er hærra en hjá körlum, 

en árið 2007 var það 21,3%, á meðan það var 18,9% hjá körlum (sjá myndir 1 og 2). Flestir 

íslenkir karlar voru of þungir árið 2007 eða með BMI stuðul 27, miðað við árið 1990 þegar 

meðal BMI stuðull íslenskra karlmanna var 24. Flestar íslenskar konur voru í kjörþyngd árið 

2007 með BMI stuðul 23, en árið 1990 var þessi tala 21 (Lýðheilsustöð, 2009). Með 

áframhaldandi þróun má búast við að eftir 20 ár muni rúmlega 70% þjóðarinnar glíma við 

offitu. Það er því ljóst að grípa þarf í taumana og reyna að draga úr þessari þróun en hvort að 

sykurskattur sé rétta lausnin er svo allt önnur spurning. 
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Mynd 1. Offita (BMI ≥ 30) kvenna á Íslandi 

Heimild: Lýðheilsustöð (2009) 

 

Mynd 2. Offita (BMI ≥ 30) karla á Íslandi 

Heimild: Lýðheilsustöð (2009) 

2.2 Heilsukvillar af völdum offitu 

Offita hefur slæm áhrif á heilsu fólks og lífsgæði. Að minnsta kosti 2,8 milljónir fullorðinna 

manna, 20 ára og eldri, deyja á hverju ári af völdum offitu. Þar að auki má rekja um 44% af 
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sykursýki, 23% af hjartasjúkdómum og milli 7% til 41% af ákveðnum krabbameinstegundum 

til offituvandans. Árið 2008 áætlaði WHO að meira en 1,4 milljarða fullorðinna væru of 

þungir. Af þeim voru yfir 200 milljónir karla of feitir og 300 milljónir kvenna. Á heildina 

litið voru það meira en 10% fullorðinna manna í heiminum árið 2008, sem voru í yfirvigt. 

Árið 2011 voru meira en 40 milljónir barna undir 5 ára aldri of þung.  

Ofþyngd og offita eru tengd við fleiri dauðsföll heldur en undirvigt. Má nefna hér því 

til stuðnings að 65% af íbúum heimsins búa í löndum þar sem ofþyngd og offita eru orsök 

fleirri dauðsfalla en undirvigt. Þetta gildir um öll hátekju- og flest miðtekju ríki (WHO, 

2013a). Þetta má sjá á skýrningarmynd 3.  

 

 

Mynd 3. Dánir af völdum offitu á árunum 1996-2009 á Íslandi. 

Heimild: Capacent Gagnatorg (e.d.-a) 

 

Tengsl á milli offitu og sjúkdómsins sykursýki er mjög mikil og eykst áhættan á 

sykursýki 2, mikið við offitu, en sá sjúkdómur ógnar stöðugt meir og meir heilsu manna í 

heiminum í dag. Sykursýki 2 hefur nýlega komið fram á sjónarsviðið í kjölfar 

þyngdaraukningu manna. Sykursýki og offita fara sívaxandi og segir í grein Alþjóðlegrar 

stofnunar gegn offitu (International assocation for the study of obesity) að nauðsynlegt sé að 

stjórnvöld grípi í taumana og stoppi þennan faraldur með ýmsum forvarnaraðferðum (IASO, 

e.d). 
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Þann 27. ágúst árið 2012 birtist í Daily Express grein skrifuð af bandarískum 

sérfræðingum innan heilbrigðisgeirans þar sem segir að sykur sé svo skaðlegur manninum að 

honum ætti að vera stjórnað og skattleggjast á sama hátt og tóbak og áfengi. Greinin er byggð 

á athugasemdum bandarískra vísindamanna um heilbrigði, sem halda því fram að það hafi 

verið gríðarleg aukning á sjúkdómum eins og hjartasjúkdómum, krabbameini og sykursýki 

síðan mannfólkið fór að borða sykur í meira magni, til dæmis sem er að finna í unnum mat. 

Greinahöfundarnir halda því fram að margir af þeim heilsukvillum sem fylgja inntöku mikils 

magns sykurs sé svipuð og við neyslu áfengis, þar af leiðandi ætti neyslu hans að vera 

stjórnað og varan skattlögð með svipuðum hætti. Þeir halda því fram að sykurneysla sé jafn 

ávanabindandi og neysla áfengis og tóbaks og geti því leitt til fíknar. Þeir tala fyrir því að 

leggja skuli skatta á unnin matvæli með viðbættum sykri, takmarka ætti sölu þeirra á 

skólatíma barna og setja aldurstakmörk við kaup. Höfundarnir telja sykur vera hættulegri 

heilsunni heldur en mettuð fita og salt. Í Bandaríkjunum er neysla sykurs með því mesta sem 

gerist í heiminum, yfir 600 hitaeiningar á dag hjá meðal manni. Áætlað er að á síðustu 50 

árum hefur neysla sykurs þrefaldast um allan heim og er meginorsök þess að sykri hefur verið 

bætt í unnar matvörur. Í greininni er litið á neyslu sykurs frá hnattrænu sjónarhorni og þar 

sést að neysla sykurs í Bretlandi er tiltölulega lág miðað við restina af heiminum (Dearne 

o.fl., 2012). 

2.3 Offita meðal OECD ríkja 

Efnahags- og framfarastofnunin í París (Organisation for Economics Co-operation and 

Developement eða OECD) hefur gefið út ritið Health at a glance 2011, OECD indicators. Í 

ritinu má finna margvíslegar upplýsingar um heilbrigðismál í aðildarríkjum stofnunarinnar, 

sem nú eru 34 talsins. Þar kemur fram að þó að margt hafi áunnist í að bæta heilsufar 

aðildarríkjanna þá eigi lífsþættir eins og reykingar, áfengisneysla, offita, óhollt mataræði og 

hreyfingarleysi stóra sök af sjúkdómabyrði ríkjanna í dag. Rúmlega helmingur fullorðinna er 

nú talinn of þungur eða of feitur í 19 af 34 löndum OECD, þar á meðal er Ísland. Árið 2009 

var hlutfall of feitra hæst í Bandaríkjunum eða 34%, en lægst í Kóreu og Japan, um 4%.  Á 

sama tíma var hlutfallið 20% á Íslandi sem er svipað og í Finnlandi, á meðan það var 10-13% 

á hinum Norðurlöndunum. Tíu aðildarlönd voru með hærra hlutfall of feitra en Ísland, 

samkvæmt skýrslu OECD. Eitt af hverjum fjórum íslenskra barna á aldrinum 5-17 ára hér á 

landi teljast of þung (OECD, 2011). Á mynd 4 má sjá tölur yfir börn á aldrinum 5-17 ára sem 

eru í yfirþyngd innan OECD ríkjanna (OECD, 2011). 
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2.4 Tíu staðreyndir um offitu 

Heilbrigðisstofnunin WHO (2013b) hefur gefið út rit um 10 staðreyndir um offitu sem er 

ætlað að auka vitund fólks um offituvandann sem við stöndum frammi fyrir. Áður fyrr 

þekktist offita einungis í hátekjuríkjum en nú er hún einnig til staðar í lág- og miðtekjuríkjum. 

Offita meðal barna er eitt alvarlegasta heilbrigðisvandamálið á 21. öld, en of feit börn eru 

líklegri til að verða of þung sem fullorðnir. Þau eru einnig líklegri til að þróa með sér 

sykursýki eða hjarta- og æðasjúkdóma fyrr á lífsleiðinni, sem eykur möguleika á ótímabærum 

dauða og örorku (WHO, 2013b). 

 

Mynd 4. Yfirþyngd barna á aldrinum 5-17 ára innan OECD ríkja. 

Heimild: OECD (2011) 

 

Rit WHO um tíu staðreyndir offitu leiðir í ljós að nauðsynlegt er fyrir stjórnvöld að 

grípa í taumanna til þess að sporna við vaxandi offitu- og heilsufarsvanda en einnig gefur það 
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góðar leiðbeiningar fyrir einstaklinga um hvernig hægt er að lifa betra og reglusamara líferni. 

Hér fyrir neðan má sjá þessar umtöluðu tíu staðreyndir um offitu (WHO, 2013b):  

 

1.  Ofþyngd og offita eru skilgreind sem „óeðlileg eða óhófleg fitusöfnun sem getur 

skaðað heilsu“. 

 

2. Meira en 1,4 milljarðar fullorðinna manna voru of þungir árið 2008 og meira en 

hálfur milljarður þjáist af offitu.  

 

3. Yfir 40 milljónir leikskólabarna á heimsvísu voru of þung árið 2008. 

 

4. Ofþyngd og offita eru tengd við fleiri dauðsföll um allan heim en þeir sem eru 

vannærðir. 

 

5. Fyrir einstakling að þá er offita oftast afleiðing af ójafnvægi milli hitaeininga sem 

neytt er og hitaeiningar sem menn nota. 

 

6. Stuðningur frá samfélaginu er grundvallaratriði til að móta val fólks og koma í 

veg fyrir offitu. Með því er átt við að hagsmunaaðilar gegna mikilvægu 

hlutverki í að móta heilbrigt umhverfi og gera heilbrigðari matarkosti 

aðgengilegri og á viðráðanlegra verði. 

 

7. Val barna varðandi mataræði og hreyfingu er undir áhrifum frá umhverfinu. 

 

8. Það að borða hollt getur komið í veg fyrir offitu. Meðal annars með því að: 

1) halda heilbrigðri þyngd. 

2) takmarka fitu inntöku og skipta fituneyslu frá mettaðri fitu í ómettaða fitu. 

3) auka neyslu á ávöxtum, grænmeti, belgjurtum, kornfæði og hnetum. 

4) að takmarka neyslu á sykri og salti. 

 

9. Regluleg hreyfing hjálpar til við að viðhalda heilbrigðum líkama. Að minnsta 

kosti 30 mínútur af reglulegri hreyfingu flesta daga, dregur úr hættu á hjarta- og 

æðasjúkdómum, sykursýki, krabbamein í ristli og brjóstakrabbameini. 

Vöðvastyrkingar og jafnvægisþjálfun getur bætt hreyfanleika meðal eldri 

borgara. Ef ætlunin er að létta sig þá getur meiri þjálfun verið nauðsynleg. 
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10. Sífellt fleiri í heiminum eru orðnir hættulega þungir og því verður að grípa inn í 

til að draga úr þeirri þróun. Þrjár leiðir eru til þess:  

fyrsta leiðin gengur út á að heilbrigðiskerfið og matarvenjur fólks verði þróað til 

hins betra, önnur er að kljást við vandamálið til dæmis með sálfræðiaðstoð 

handa þeim sem þjást við matarfíkn. Síðasta leiðin tengist mismunandi hefðum 

og venjum landa sem getur haft áhrif á heilbrigði, sem dæmi má nefna að á 

Íslandi notast menn mest megnis við einkabílinn á meðan að í Bretlandi ferðast 

fleiri í almenningssamgöngum, þurfa Bretar þar af leiðandi að ganga meira og 

fá þannig meiri hreyfingu. 

2.5 Hvað er sykur? 

Viðbættur sykur í matvælum og drykkjum er oft kallaður tómar hitaeiningar í daglegu tali, 

það er sykur sem bættur er í matvöru við framleiðslu. Þessir drykkir og matvæli veita litla 

sem enga næringu en mikla orku í óæskilega miklu magni. Viðbættur sykur ætti ekki að veita 

meira en 10% af heildarorku dagsins. Viðbættur sykur getur verið af ýmsu tagi, en þar má 

nefna hvítan sykur, síróp, hrásykur, púðursykur, glúkósa, ávaxtasykur og agavesíróp. 

Sykurneysla unglingsstráka er 143 grömm af viðbættum sykri á dag og á mikil neysla 

gosdrykkja stærstan þátt í þessari óhóflegu sykurneyslu. Viðbættan sykur má finna í hinum 

ýmsu matvælum, en helst má nefna sykraða gosdrykki, sykraða svaladrykki, sælgæti, 

sykraðar mjólkurvörur á borð við jógúrt og kókómjólk, kex, kökur og sykrað morgunkorn 

(Landlæknisembættið, e.d.). Á mynd 5 má sjá að neysla á sykri, súkkulaði og sælgæti 

lækkaði töluvert frá árunum 2003 til 2008 en jókst þá gríðarlega aftur. Athyglisvert er að á 

árunum 2002 til 2007 jókst offita aftur á móti úr 13% í 20% (OECD, 2012). 

Einnig er athyglisvert að þegar mynd 6 er skoðuð að þá helst sykurneysla og 

dánartíðni af völdum offitu ekki saman. Á meðan að meðalneysla heimila á sykri, súkkulaði 

og sælgæti helst tiltölulega stöðug að þá hefur dánartíðni af völdum offitu bæði lækkað 

töluvert á árunum 2005 til 2006 og hækkað gífurlega á árunum 2008 til 2009. Taka verður þó 

tillit til þess að um stutt tímabil er að ræða en gera má ráð fyrir því að á þessu tímabili sé ekki 

að finna tengsl á milli offitu og sykurneyslu. 
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Mynd 5. Meðalneysla heimila á sykri, sælgæti og súkkulaði. 

Heimild: Capacent Gagnatorg (e.d.-b) 

 

 

Mynd 6. Dánartíðni af völdum offitu og meðalneysla sykurs, súkkulaðis og sælgætis. 

Heimild: Capacent Gagnatorg (e.d.-c) 
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Vísindamenn við Háskólann í Kaliforníu, San Fransisco, birtu greinina The Toxic 

Truth About Sugar, þar sem þeir spyrja um stjórnun og skattlagningu sykurs. Þar leggja þeir 

fram rök fyrir því að frúktósi, eða svokallaður ávaxtasykur, geti kallað fram eiturverkanir í 

lifur og fjölda annarra langvarandi sjúkdóma. Þeir vilja því meina að smá sykur drepi ekki en 

í miklu magni drepi hann hægt (Lindell, 2012). 

Innflutt magn sykurs, sykurvöru og hunangs hefur aukist gríðarlega á Íslandi í 

gegnum árin, eins og sjá má á mynd 7. Innflutningur jókst úr 669,7 milljónum árið 2000, í 

2323 milljónir árið 2011 sem nemur 247% hækkun („Útfluttar og innfluttar vörur eftir 

vörudeildum SITC Rev. 4, 1999-2011“, 2012). 

 

 

Mynd 7. Innfluttur sykur árin 2000-2011.  

Heimild: „Útfluttar og innfluttar vörur eftir vörudeildum SITC Rev. 4, 1999-2011“ (2012) 

 

3.Frumvarp Alþingis 

3.1 Frumvarp til laga um breytingu á vörugjöldum 

3.1.1 Um frumvarpið 

Í frumvarpi sem lagt var fyrir á Alþingi árið 2009 voru lagðar til breytingar á lögum um 

tekjuöflun ríkissjóðs og greiðslum úr ríkissjóði með það markmið að ná að jafna út 

ríkisfjármálin. Í 4.gr. frumvarpsins var lagt til að virðisaukaskattur á tiltekin matvæli yrði 
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hækkaður í hærra þrep skattsins sem var þá 24,5%, eða fyrst og fremst þær vörur sem 

innihalda sykur, og hefur því þetta frumvarp gengið undir nafninu sykurskatturinn (Samtök 

atvinnulífsins, 2009). Frumvarpið hefur þó tekið nokkrum breytingum síðan það var lagt fyrst 

fram.  

Breytt útgáfa af frumvarpinu til laga um breytingu á lögum um vörugjöld nr. 97/1987 og 

tollalögum nr. 88/2005 var svo lögð fyrir Alþingi á 141. löggjafarþingi 2012-2013. 

Meginmarkmið frumvarpsins er að „dreifa gjöldum í auknum mæli í samræmi við 

manneldissjónarmið, samræma betur álagningu gjaldsins og að mæta tekjumarkmiðum 

fjárlagafrumvarpsins fyrir árið 2013“. Meginefni frumvarpsins má skipta í þrjá þætti. Í fyrsta 

lagi álagningu vörugjalda á innfluttum vörum hjá tollstjóra og innlendum vörum hjá 

ríkisskattstjóra. Í öðru lagi er komið á skipun tollskrár þannig að vörur til sambærilegra nota 

beri samskonar vörugjöld. Í þriðja lagi á álagning vörugjalda á matvæli að vera þannig háttuð 

að hún sé í réttu hlutfalli við viðbættan sykur. Sykraðar mjólkurvörur og morgunkorn munu 

bera vörugjald í hlutfalli við sykurinnihald, sem hefur ekki verið gert hingað til. Einnig 

verður lagt af vörugjald á matvælum sem ekki innihalda viðbættan sykur líkt og hreinir 

ávaxtasafar og bragðbætt vatn án sykurs (Þingskjal 611, 2012-2013). 

Frumvarpið tók gildi 1. mars 2013. Að mati tollstjóra kallar þessi lagabreyting á 3 

stöðugildi til viðbótar við núverandi mannafla, auk stofnkostnaðar við breytingar á 

tölvukerfum. Frumvarpið snertir fyrst og fremst framleiðendur og innflytjendur þeirra vara 

sem álagningin beinist að.  

 

Innlendir framleiðendur verða annaðhvort í betri stöðu en áður og losna við reglubyrði vegna 

gjaldsins eða þeir verða í sömu stöðu og áður. Innflytjendur verða í sömu stöðu og áður kjósi 

þeir að greiða vörugjald samkvæmt tollflokkum en kjósi þeir að tilgreina magn viðbætts sykurs 

eða sætuefna þurfa þeir að uppfæra tölvukerfi og aukin vinna gæti orðið við gerð tollskýrslna 

miðað við núgildandi kerfi (Þingskjal 611, 2012-2013). 

 

Neytendasamtökin áttu nokkra fulltrúa við tillögur að breytingu á frumvarpinu og höfðu 

þeir harðlega gagngrýnt þriðja hluta frumvarpsins eða það að leggja á sérstakan sykurskatt. Í 

umsögn Neytendasamtakanna um frumvarpið sagði meðal annars;  

 

Í greinargerð með frumvarpinu er vísað til manneldissjónarmiða með tillögu um sykurskatt. 

Neytendasamtökin hafa enga trú á að þær breytingar sem lagðar eru til breyti innkaupamynstri 

heimilanna nema í sáralitlu mæli. Þó tveggja lítra gosflaska hækki um ca. 20 krónur og dós af 
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jógúrt um einhverjar fáar krónur breytir það litlu um innkaupamunstur og veldur því einu að 

matarinnkaup verða enn stærri útgjaldaliður en nú er (Jóhannes Gunnarsson, 2012). 

3.1.2 Auknar ríkisstekjur 

Gert er ráð fyrir að frumvarpið afli ríkissjóði 800 m.kr. tekna umfram það sem vörugjöld gera 

nú. Kostnaður við breytingar á tölvukerfum er áætlaður um 10 m.kr., sem er 

einskiptiskostnaður og kostnaður við aukin mannafla mun nema 25 m.kr. á ári. Nettóáhrif á 

afkomu ríkissjóðs eru því auknar tekjur sem nema 775 m.kr. á ári (Þingskjal 611, 2012-2013). 

Nú þegar eru lagðar 2303,5 milljónir króna á drykkjarvörur og önnur matvæli sem þýðir að 

hækkunin mun nema rúmlega 35%, en þetta má sjá í töflu 1. Þar má sjá hvernig álagningin 

skiptist milli vörugjalda á matvælum. 

 

Tafla 1. Yfirlit yfir álagningu vörugjalda á matvæli. 

Yfirlit yfir álagningu vörugjalda á matvæli, m.kr.        2011       2013 

Drykkjarvörur og ís sem bera vörugjald og munu gera það áfram   894,3    1173,7 

Drykkjarvörur sem munu ekki bera vörugjald   240,0         0,0 

Önnur matvæli sem bera vörugjöld og munu gera það eftir 

sykurinnihaldi 1169,2    1763,2 

Matvæli sem ekki bera vörugjöld nú en munu gera það       0,0      200,0 

Samtals 2303,5    3136,9 

Heimild: Þingskjal 611, 2012-2013. 

3.1.3 Aðferð við gerð tilllögu að álagningu vörugjalda 

Í maí 2012 skipaði fjármálaráðherra tvo starfshópa sem falið var að leggja fram tillögur að 

álagningu vörugjalda sem lögð eru á samkvæmt lögum um vörugjald. Starfshópur eitt hafði 

það hlutverk að fjalla um álagningu vörugjalda á matvæli en starfshópi tvö var falið það 

verkefni að fjalla um álagningu annarra vara í vörugjaldslögum. Báðum starfshópum var 

ætlað að gera tillögur um hvaða breytingar væru æskilegar til að gera álagningu vörugjalda 

þannig að tillagan yrði einföld, gangsæ, samræmd og hlutlaus með tilliti til vöruvals.  Einnig 
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var starfshópi eitt ætlað að gera tillögur um hækkun vörugjalda á þau matvæli þar sem 

neyslustig samræmist ekki manneldissjónarmiðum. Starfshópur eitt hafði ekki lokið störfum 

sínum þegar frumvarpið var lagt fram en ekki var fyrirsjáanlegt að áframhaldandi starf hans 

myndi leiða til nokkurra niðurstaða þar sem hagsmunaraðilar innan hans gátu ekki komið sér 

saman um það hvernig uppbygging vörugjaldakerfisins á matvælum á Íslandi ætti að vera. 

Starfshópur tvö skilaði niðurstöðu hópsins til fjármálaráðherra þann 27. september 

síðastliðinn, eða rúmum fimm mánuðum eftir skipan starfshópsins (Þingskjal 611, 2012-

2013). 

3.1.4 Verðbreyting á einstökum vörum 

Floridana-heilsusafi er dæmi um safa sem vörugjald verður lagt af. Lægsta verð á einum lítra 

af Floridana safa, samkvæmt vefkönnun ASÍ frá október 2012, er 222 kr. Ef vörugjaldið yrði 

lagt af myndi verðið lækka um 8%. Samkvæmt greiningu ráðuneytisins á verðteygni þessarar 

vöru gæti neysla aukist um 5-6%. Gosdrykkir munu hinsvegar hækka í verði og sem dæmi 

má taka að hálfs líters flaska af Fanta, sem nú er ódýrust  samkvæmt vefkönnun ASÍ 108 kr., 

mun hækka um 2,5%,  eða í 110 kr. sem gæti þýtt samdrátt í neyslu um 1,6%.  

Mjólkurvörur með viðbættum sykri munu bera vörugjald í hlutfalli við sykurinnihald. 

Lægsta verð á til dæmis ABT-mjólk með jarðarberjabragði, samkvæmt vefkönnun ASÍ, er 

118 kr. en gera má ráð fyrir að hún muni hækka í 121 kr. eða um 2,9% og að eftirspurn eftir 

þessari vöru gæti þar af leiðandi dregist saman um 1,9%. Gert er ráð fyrir að vörugjald á 

hvert kíló á sykri sé 210 kr. fyrir allar þessar vörur (Þingskjal 611, 2012-2013). Þetta má sjá í 

töflu 2. 

 

Tafla 2. Verðbreyting á þremur vörutegundum. 

Verðbreyting á þremur 

vörutegundum 

Verð fyrir 

breytingu 

Breyting í 

prósentum 

Verð eftir 

breytingu 

Floridana Heilsusafi                  222,00                   -8,00%                  204,24 

Fanta, 1/2 líters flaska                  108,00                    2,50%                  110,70 

ABT mjólk með jarðarberjum                  118,00                    2,90%                  121,42 
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Í frumvarpinu er vitnað í Landlækni þar sem segir að ýmislegt bendi til þess að hærri 

skattlagning á sykraðar vörur leiði til aukinnar neyslu á þessum sömu vörum, en í hagfræði er 

það kallað verðvíxlteygni. Þannig veldur verðhækkun á einni vöru því að eftirspurn eftir 

annarri vöru eykst, þar sem fólk velur hlutfallslega ódýrari vöru. Sem dæmi er hægt að hugsa 

sér einstakling sem er vanur að kaupa sér Tromp súkkulaði fyrir verðhækkun en eftir 

verðhækkun velur hann sér hlutfallslega ódýrara sælgæti eins og til dæmis Euro Shopper 

súkkulaði. Ekki virðist sem athugasemd Landlæknis hafi haft áhrif á frumvarpið. Embætti 

Landlæknis telur að þessi skattbreyting muni ekki bera mikinn árangur í stríðinu gegn offitu 

þótt aðgerðin sé í sjálfu sér jákvætt skref, sem meðal annars hefur í för með sér að vörugjöld 

á sykurlausum ávaxtasöfum falla alveg niður („Sykurskattur gæti aukið neyslu á sælgæti“, 

2012). Gosdrykkir og sælgæti eru hinsvegar meðal þeirra vara sem vega hvað þyngst í 

sykurneyslu landsmanna, eða um 50% samkvæmt niðurstöðu landskönnunar 2010-11 („Hvað 

borða Íslendingar?“, 2011). Landlæknisembættið telur að hækka þurfi vörugjöld á gosdrykki 

og sælgæti talsvert meira en gert er með sykurskattinum, ef að áætlunin sé að minnka 

sykurneyslu Íslendinga („Sykurskattur gæti aukið neyslu á sælgæti“, 2012). 

3.2 Hækkun á verðtryggðum lánum 

Í fréttatilkynningu frá Samtökum atvinnulífsins segir að skattahækkunin af hinum svokallaða 

sykurskatti muni leiða til þess að neysluverðsvísitala muni hækka um 0,125% 

(„Skattahækkanir ýta undir verðbólgu“, e.d.). Neysluverðsvísitala er notuð til þess að meta 

almennar verðlagsbreytingar í landinu (Vísitala neysluverðs, e.d). Skattahækkunin mun koma 

til með að hækka lán heimilanna um 1,3 milljarða vegna tilstuðlan verðtryggingarinnar 

(„Ríkið ætlar að hala inn 800 milljónir með sykurskatti“, 2012). Með því er átt við að 

verðtryggð lán eða verðtryggðar bankainnistæður eru tengdar við vísitölu neysluverðs, þar að 

segja lánin hækka í sama hlutfalli og verðbólga (Lög um vexti og verðtryggingu nr. 38/2001). 

Tökum sem dæmi að þegar verð á strásykri hækkar, þá hækkar vísitala neysluverðs og þar af 

leiðandi hækka verðtryggðu lánin og greiðslubyrði þyngist hjá greiðendum þeirra. Samtök 

atvinnulífsins telja að skuldir ríkisins muni þannig hækka og þar með ýta enn frekar undir 

verðbólgu. Samtökin segja mikilvægt að lækka tolla og önnur opinber gjöld á nauðsynjavöru 

og skila með því auknum kaupmætti í vasa almennings („Skattahækkanir ýta undir 

verðbólgu“, e.d.). 

Á síðu Neytendasamtakanna kemur einnig fram að álögur á gosdrykki munu ekki 

draga úr neyslu þeirra, en myndi hins vegar hækka vísitölu neysluverðs tímabundið og þar 
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með höfuðstól verðtryggðra lána. Neytendasamtökin mæla með að ef lýðheilsusjónarmið eigi 

að ráða för að þá eigi frekar að leggja niður virðisaukaskatt á ávöxtum og grænmeti og 

hollustumerkingar á matvæli yrði tekin upp („Sykurskattur er ekki rétta leiðin“, 2009). 

Hollustumerkið Skráargatið var tekið upp árið 2012, en Neytendasamtökin höfðu barist fyrir 

innleiðingu þess frá árinu 2008 (Neytendasamtökin, 2012). Merkingar líkt og Skráargatið 

eiga að auðvelda neytendum að velja hollari matvæli. En óhófleg sykurneysla er ekki eina 

vandamálið sem Íslendingar standa frammi fyrir, sem rekja má til rangs mataræðis. Saltneysla 

landans er fyrir ofan öll mörk og óholla fitu er að finna í mörgum tegundum matvæla 

(„Sykurskattur er ekki rétta leiðin“, 2009).  

Þegar haft var samband við Hagstofu Íslands til þess að fá staðfestingu á 

framangreindum áhrifum þess að vísitala neysluverðs hækki um 0,125% og verðtryggð lán 

hækki þar með í kjölfarið fékkst eftirfarandi svar: „Við höfum ekki lagt mat á verðáhrifin af 

sykurskatti (áhrifin á vísitölu neysluverðs). Gjaldið leggst bæði á hráefni og endanlega vöru 

og því er erfitt að greina hver endanleg áhrif á útselt verð vöru verður“ (Guðrún Ragnheiður 

Jónsdóttir, deildarstjóri Hagstofunnar, munnleg heimild, tölvupóstur, 19.mars 2013). 

 

4. Hagfræðikenningar 

4.1 Eftirspurn eftir vöru og áhrif skattlagningar 

Með því að leggja skatt á vöru eða þjónustu er hægt að hafa áhrif á neyslu. Samkvæmt 

hefðbundnum hagfræðikenningum er lögun eftirspurnarferils almennt þannig háttað að þegar 

verð á vöru hækkar að þá dregur úr eftirspurnu magni og þegar verð lækkar að þá eykst 

eftirspurt magn. Með þessa kenningu að vopni mætti því álykta svo að með því að sykraðar 

matvörur hækki í verði, ætti eftirspurn þeirra jafnframt að minnka (Hagfræðistofnun Háskóla 

Íslands, 2004). 

Verðteygni segir hversu mikil áhrif tiltekin prósentubreyting í verði hefur á 

prósentubreytingu í magni. Þegar vara er teygin er sagt að prósentubreytingin í verði hafi 

mikil áhrif á eftirspurn eftir vöru og ef vara er óteygin hefur prósentubreyting í verði lítil áhrif 

 á eftirspurn eftir vöru. Matvara hefur almennt verið talin frekar óteygin vara 

(Hagfræðistofnun Háskóla Íslands, 2004). Teygni getur aukist þegar litið er til lengri tíma og 

því mætti gera ráð fyrir að í kjölfar þess að sykurskattur sé lagður á muni eftirspurn haldast 

óbreytt fyrst um sinn en til lengri tíma verða áhrifin meiri. Framleiðendur geta þá jafnvel 
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brugðist við með meira framboði af sykurlausum vörum. Nágrannar okkar Danir lögðu á 

sykurskatt árið 2010 en afnámu hann áramótin 2012-2013, þar sem hann þótti ekki ná því 

markmiði að draga úr offituvandamáli þjóðarinnar. Samkvæmt lögmálum hagfræðinnar mætti 

því segja að þeir hafi lagt árar í bát allt of snemma, þar sem horfa verður á áhrifin til lengri 

tíma til að sjá árangur (OECD, 2012). Hér má þó athuga að mismunandi ríkisstjórnir geta haft 

áhrif á hluti líkt sem þessa. Núverandi ríkisstjórn Dana í dag hefur kannski haft vilja til að sjá 

fyrir endann á verkum fyrri ríksstjórnar.  

Hefðbundnar hagfræðikenningar leggja áherslu á að neytendur séu best bærir að 

ákvarða neyslu sína sjálfir og taka ákvarðanir sínar byggðar á mati kostnaðar og ábata 

hegðunnar sinnar. Samkvæmt sömu kenningum mun ákvörðun neytandans leiða til 

hagkvæmari ráðstöfunar auðlinda samfélagsins og eru því afskipti yfirvalda af neysluvali 

neytenda ekki talin æskileg nema að eitthvað að framantöldu bresti (Hagfræðistofnun 

Háskóla Íslands, 2004). 

4.2 Víxlteygni 

Verðbreytingar á einni vöru geta haft áhrif á eftirspurn eftir öðrum vörum. Verðhækkun á 

einni vöru leiðir til raunlækkunar tekna, þannig að almennt dregur úr eftirspurn, ekki einungis 

eftir þeirri vöru sem hækkaði í verði heldur einnig öðrum. Þetta kallast tekjuáhrif. Einnig geta 

tvær vörur komið í stað hvors annars þannig að verðhækkun á einni vöru veldur því að 

eftirspurn eftir annarri vöru eykst. Það kallast verðvíxlteygni. Þegar að víxláhrifin eru sterkari 

en tekjuáhrifin, þá breytist neyslumynstur ekki þar sem að fólk velur hlutfallslega ódýrari 

staðkvæmdarvöru í staðinn fyrir upphaflegu vöruna (Ágúst Einarsson, 1994). Hægt er að 

hugsa sér þetta á þann hátt að ef Coca Cola myndi hækka í verði, að þá kysi fólk frekar að 

versla Pepsi, þar sem það væri hlutfallslega ódýrara. 

4.3 Giffen vara 

Frægt er orðið tilvik þar sem verðhækkun á vöru leiddi til þess að eftirspurn eftir henni jókst, 

þvert á allar kenningar. Það var brot á lögmáli eftirspurnar, þar sem segir að eftirspurn eigi að 

minnka þegar verð á vöru hækkar. Þetta er kallað Giffen-þversögnin, en hún er kennd við 

Robert Giffen sem tók eftir því árið 1845 á Írlandi að neytendur juku neyslu sína á kartöflum, 

þrátt fyrir að þær hækkuðu í verði. Ástæðan var sú að kartöflur var fæða fátæka mannsins, 

sem gerði það að verkum að þegar allt hækkaði í verði, að þá þurfti fólk að minnka enn frekar 

við sig í dýrari fæðu eins og kjöti og kaupa meira af kartöflum í staðinn. Þannig yfirstigu 
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tekjuáhrifin víxláhrifin og meira seldist af kartöflum, þrátt fyrir verðhækkun (Ágúst 

Einarsson, 1994). Það sama má hugsa sér að ef súkkulaði hækkaði í verði og þeir tekjulægstu 

hefðu ekki efni á að kaupa grænmeti og ávexti í staðinn, að þá gæti það mögulega leitt til þess 

að einstaklingar myndu auka neyslu á súkkulaði og minnka enn frekar neyslu á grænmeti og 

ávöxtum. Landlæknir benti á þessi áhrif fyrir álagningu sykurskattsins og sagði að ýmislegt 

lægi til grundvallar þess að hærri skattlagning á sykraðar vörur gæti leitt til aukinnar 

sælgætisneyslu („Sykurskattur gæti aukið neyslu á sælgæti“, 2012). 

4.4 Neikvæð ytri áhrif 

Neikvæð ytri áhrif eru áhrif sem skapast af samfélagslegum kostnaði, en það er kostnaður 

sem er borinn af öðrum en sjálfum neytendanum. Of mikil neysla af sykri, fitu og salti getur 

haft skaðleg áhrif á heilsu og afleiðingar geta verið ýmis heilsufarsvandamál, til dæmis offita. 

Það veldur því að heilbrigðiskostnaður verður hærri, bæði fyrir þá sem eiga við vandamál að 

stríða vegna ofneyslu á sykri, fitu eða salti og aðra samfélagsþegna sem þurfa að greiða hærri 

skatta og tryggingariðgjöld. Ofneysla getur því valdið neikvæðum ytri áhrifum og því er hægt 

að nota það sem rök fyrir því að stjórnvöld þurfi að grípa í taumana til að sporna gegn þessum 

heilsufarsvanda (Hagfræðistofnun Háskóla Íslands, 2004). 

 

Mynd 8. Áhrif skattlagningar á vöru 
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Á mynd 8 má sjá áhrif skattlagningar á vöru. Jafnvægi er á markaði þar sem Q og EJK 

mætast eða þar sem jaðarábáti af neyslu vöru er jafn jaðarkostnaði einstaklingsins (EJK). Ef 

um er að ræða vöru sem veldur neikvæðum ytri áhrifum eins og sykur gerir, þá er 

jaðarkostnaður samfélagsins (SJK) meiri en jaðarkostnaður einstaklinga. Það veldur því að 

neysla er meiri en það sem hagkvæmt er fyrir samfélagið og það myndast velferðartap, eins 

og sést á þríhyrningnum hér að ofan. Til að bregðast við þessu gætu yfirvöld lagt skatta á 

vöruna þannig að jaðarkostnaður samfélagsins sé jafnur jaðarkostnaði einstaklingsins og 

niðurstaðan yrði við selt magn Q*. Jaðarkostnaður einstaklingsins EJK hliðrast þá og það 

myndast ný lína, EJK₂ (Hagfræðistofnun Háskóla Íslands, 2004). 

 

4.5 Gjöld á innfluttar og innlendar vörur 

 

Það eru ýmis gjöld og skattar sem leggjast á vöru og þjónustu en þeir helstu eru 

virðisaukaskattur og vörugjöld, en einnig er lagður á tollur á innfluttar vörur. 

Virðisaukaskattur er almennur neysluskattur og leggst á öll viðskipti innanlands, á öllum 

stigum og við innflutning á vöru og þjónustu. Með almennum neysluskatti er átt við að 

neytandinn, það er kaupandi vöru eða þjónustu, sé sá sem endanlega greiðir skattinn. Seljandi 

vörunnar eða þjónustunnar sér hins vegar um að innheimta skattinn og skila honum í 

ríkissjóð. Talað er um að seljandinn sé virðisaukaskattskyldur því hann er skyldugur til þess 

að innheimta skattinn. Virðisaukaskattur er kallaður óbeinn skattur vegna þess að kaupendur 

vöru og þjónustu borga skattinn ekki beint í ríkissjóð, eins og til dæmis tekjuskatt, heldur 

óbeint með neyslu sinni („Virðisaukaskattur“, e.d.). 

Vörugjald er gjald sem er lagt er á sumar vörur við innflutning eða 

innanlandsframleiðslu. Annars vegar er lagt á magngjald, sem er þá í samræmi við magn 

vörunnar eða svokallað verðgjald, sem er í hlutfalli við verðmæti vörunnar (,,Hvað er 

vörugjald ?“, e.d.). 

 

5. Rannsóknir 

5.1 Rannsóknir erlendis 

Að velja hollari og heilsusamlegri mat og drykki er ein leið til þess að halda sér í kjörþyngd. 

Við lesningu á rökræðum greinar sem birtist í tímaritinu Scholastic News má sjá mismunandi 
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rök manna með og á móti sykurskatti. Sumir vilja meina að börn drekki óheilbrigt magn af 

sykruðum gosdrykkjum. Þeir sömu segja að skattlegja skuli gos til þess að hindra fólk í að 

kaupa slíkar vörur. Aðrir vilja meina að það sé óréttlátt því það sé ekki eina sykraða matvaran 

eða drykkjarvaran sem börn neyta. Ef að kostnaður við neyslu gosdrykkja væri meiri hefðu 

neytendur ekki jafn mikið bolmagn til að versla sama magn af gosdrykkjum og það gæti ella. 

Það er mikilvægt að vera heilbrigður en spurningin er sú hvort að skattlagning á gosdrykkjum 

sé góð leið til þess að fá fólk til þess að lifa heilbrigðara lífi? („Debate of the week: Should 

soda be taxed?“, 2006). 

Offita barna hefur valdið vaxandi áhyggjum síðustu ár. Eitt af hverjum fjórum börnum 

á aldrinum 5-17 ára á Íslandi teljast of þung (OECD, 2011). Heilbrigðisráðuneytið í 

Bandaríkjunum hefur lagt til að allir skyndibitastaðir séu neyddir til að gefa upp 

hitaeiningafjölda á matnum sem þeir bjóða upp á. Einnig vilja þeir að lagður sé aukinn skattur 

á gosdrykki. Allt að 6 mánaða gömlum börnum er nú gefið bæði drykki og mat sem innihalda 

mikinn sykur. Ástæðuna fyrir því telur heilbrigðisráðuneytið ekki vera illsku, heldur 

vanþekkingu, fólk viti yfirleitt ekki hversu margar hitaeiningar leynast í þessum matvælum 

(Vousden, 2011).  

Margar rannsóknir (sjá meðal annars Andreyeva, Chaloupka og Brownell, 2011; 

Brownell o.fl., 2009 og Jacky, 2011) hafa verið framkvæmdar til að skoða hvort að skattur á 

sykraðar drykkjarvörur eða matvörur hafi áhrif á neysluval fólks og hvaða aðrar leiðir 

stjórnvöld geta gripið í þessum málum. Færri rannsóknir (sjá meðal annars Finkelstein o.fl., 

2013 og Lin, Smith, Lee og Hall, 2011) hafa þó verið gerðar til að kanna hversu mikil áhrif 

hækkun sykurskatts hefur á líkamsþyngd fólks. Hér á eftir verður fjallað um nokkrar af þeim. 

Sykurskatturinn kom fram í dagsljósið vegna þess að áhyggjur manna af offitu og 

vandamálum tengt henni hafa farið vaxandi, aðallega varðandi offitu ungs fólks. Sykraðir 

drykkir hafa orðið auðveld skotmörk offitunnar, en þeir eru vísbending um vaxandi þróun 

ofneyslu sykurs. Búið hefur verið til módel um hækkun vörugjalds sem gæti dregið úr offitu. 

Við gerð módelsins um áhrif skattlagningar og neyslu voru fengnar bestu fáanlegu 

upplýsingar um svæðisbundna drykkjarneyslu, sögulega þróun og nýlegt mat á verðteygni 

eftirspurnar eftir sykruðum drykkjum. Niðurstöður sýndu að áhrif á lýðheilsu gæti orðið 

umtalsverður sérstaklega í hópi þeirra sem glíma við offitu eða meðal lágtekjufólks. Áætlað 

er að neysla á sykruðum drykkjum muni minnka um 24% í Bandaríkjunum á einu ári við 20% 

skattlagningu á slíkum vörum. Ef að engar staðkvæmdarvörur eru fyrir valinu mun sykruðum 

drykkjum verða skipt út fyrir aðra drykki eða matvörur þannig að neysla hitaeininga gæti 

lækkað úr 190-200 kcal niður í 145-150 kcal.  Niðurstöður módelsins sýna að hóflegur 
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skattur á sykraða drykki gæti hækkað verulega tekjur þjóðarinnar og minnkað offitu 

(Andreyeva, Chaloupka og Brownell, 2011).  

Í rannsókn Brownell o.fl. (2009) var kannað hvort að skattur á sykur gæti dregið úr 

neyslu á sykruðum drykkjum. Niðurstöður leiddu í ljós að skilvirkasta leiðin til að draga úr 

heilsufarsvandamálum eins og offitu, hjartavandamálum og sykursýki væri að leggja á aukinn 

skatt á sykraðar matvörur og minnka þar af leiðandi neyslu þessara vara. Með auknum tekjum 

inn í ríkissjóð væri hægt að nota þær í uppbyggingu heilsugeirans. Andreyeva, Chaloupka og 

Brownell (2011) bentu einnig á að með því að innheimta sykurskatt væri meðal annars hægt 

að nota þær tekjur í forvarnarstarf til að fyrirbyggja offitu og til að koma til móts við 

sjúkrakostnað offitusjúklinga. 

Í grein Marlow (2012) er vitnað í nýlega rannsókn sem gerð var af fimm 

fræðimönnum en rannsóknin þeirra birtist í tímaritinu Health Affairs. Niðurstaða þeirrar 

rannsóknar var sú að skattar á sykraðar drykkjarvörur gæti fækkað ótímabærum dauðsföllum 

í Bandaríkjunum um 26 þúsund á 10 ára tímabili. Þessir skattar gætu einnig sparað 

heilbrigðiskerfinu 17 milljarða dollara í lækniskostnað vegna offitu, sykursýki, hjarta- og 

æðasjúkdóma. Marlow áætlar að 10% skattahækkun á sykruðum drykkjum minnki neyslu 

þeirra um 8% og að 20% hækkun gæti minnkað neyslu allt að 15%. Hann telur þó að 

breytingin sé of lítil til að segja fyrir um hvort að offita dragist saman í kjölfarið og að 

líklegast sé markmið ríkisstjórna einungis að auka tekjur sínar. Í rannsókn Andreyeva, 

Chaloupka og Brownell (2011) fengu þeir hins vegar þær niðurstöður að neyslu á sykruðum 

drykkjum muni dragast saman um 24% við 20% skattaálagningu. Skýringin á bakvið mismun 

þessara tveggja rannsókna gæti verið sú að í rannsókn Andreyeva, Chaloupka og Brownell er 

miðað út frá neyslu á öllum drykkjum sem innihalda viðbættan sykur, líkt og gosdrykki, 

orkudrykki og sykraða ávaxtasafa, en Marlow styðst einungis við neyslu á gosdrykkjum.  

Í rannsókn Brownell o.fl. frá árinu 2009 er talað um að bæði bandarísk börn og 

fullorðnir neyti daglega um 172-175 hitaeiningar af sykruðum drykkjarvörum. Rannsókn 

sýndi fram á jákvæð tengsl á milli aukinnar neyslu þessarar drykkja og aukinnar þyngdar 

meðal fullorðinna, en á meðal barna var ekki að finna nein tengsl þar á milli. Í rannsókninni 

var fjallað um nokkrar leiðir til að skattleggja þessar vörur. Í fyrsta lagi væri hægt að hækka 

vörugjaldið með prósentuhækkun. Önnur leið væri að leggja á aukinn skatt á vörur sem 

innihéldu meira en ákveðin mörg grömm af sykri. Mælt var með að viðmiðunarmörkin yrðu 

sett við 1 grömm af sykri á 30 ml. Þessi leið gæti þó orðið dálítið snúin en gæti aftur á móti 

leitt til þess að almenningur myndi frekar kjósa að drekka ósykraðar drykkjarvörur eins og 

vatn og þar af leiðandi innbyrða 172-175 grömmum minna af sykri á dag. Þriðja leiðin væri 
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að leggja skatt á framleiðendur og heildsala og með því væri auðveldast að innheimta hann. 

Talað er um að með því að leggja á aukinn skatt á vörugjöld, fasta krónutölu á vörur eftir 

sykurmagni, hvetji það til kaupa á smærri einingum. Neysluskattur, líkt og virðisaukaskattur, 

hvetur aftur á móti til kaupa á staðkvæmdarvörum sem eru ódýrari eða stærri einingum af 

vörunni. Sykurskatturinn sem lagður var á hér á landi er eins og talað er um hér að framan, 

aukinn skattur á vörugjöld eða föst krónutala eftir sykurmagni og ætti skatturinn samkvæmt 

rannsókn Brownell því að hvetja til kaupa á smærri einingum.  

Í grein Jacky (2011) var einnig fjallað um, eins og í rannsókn Brownell o.fl (2009) að 

viðmiðunarmörkin yrðu sett við 1 cent á hvern 30 ml þar sem sykurinn færi yfir 1 grömm af 

sykri á 30 ml eða 66 hitaeiningar á 500 ml. Flestir gosdrykkir innihalda á milli 53 til 130 gr af 

sykri eða í kringum 210-290 hitaeiningar sem að þýðir að skatturinn gæti verið 20 cent á 

hvern gosdrykk. Það var nefnd sem starfar við að hanna stefnur í lýðheilsumálum við Yale 

háskólann í Bandaríkjunum sem mælti með slíkri skattlagningaraðferð, en hún benti einnig á 

að það væri skilvirkari leið að skattleggja gosdrykki eftir því sem sykurinnihaldið væri hærra 

heldur en að skattleggja alla gosdrykki jafnt. Ef að allir gosdrykkir væru skattlagðir með 

flötum skatti að þá myndi fólk einfaldlega velja sér ódýrari staðkvæmdarvöru eða kaupa 

meira magn og því dragi það ekki úr hitaeininganeyslu sinni. Nefndin benti einnig á að það 

þyrfti að breyta markaðssetningu matvæla til barna. Mikið af sælgætis-, snakk- og 

gosdrykkjaauglýsingum er sérstaklega beint að börnum og ætti að reyna að forðast að sýna 

slíkar sjónvarpsauglýsingar á þeim tíma sem börn væru líkleg til að horfa mest á sjónvarp. 

Alþjóðleg stofnun gegn offitu leggur til að auglýsingar af þessu tagi ættu að vera bannaðar á 

kvöldin milli klukkan 18-21.  

Í rannsókn Lin, Smith, Lee og Hall (2011) var notað líkan þar sem 1 pund eða 0,45 kg 

af líkamsþyngd samsvarar 3500 hitaeiningum. Áætlað er að með því að skattprósentan hækki 

um 20% muni hitaeiningar lækka í kjölfarið sem nemur daglega um 34-47 hitaeiningum hjá 

fullorðnu fólki og 40-51 hitaeiningum hjá börnum. Það gefur til kynna að þyngd fólks muni 

minnka. Í rannsókninni voru notuð tvö módel, annars vegar kyrrstætt módel (static) og hins 

vegar breytilegt módel (dynamic) til þess að mæla áhrif þyngdartaps. Bæði módelin sýndu 

fram á að 20% skattlagning hafi meiri áhrif á neyslu lágtekjufólks en hátekjufólks, á meðal 

fullorðinna einstaklinga. Til dæmis má nefna að samkvæmt breytilega módelinu (dynamic) 

gæti fullorðinn einstaklingur í hópi hátekjufólks misst 0,95 kg á 1 ári eftir skattlagningu, 1,74 

kg á 5 árum og 1,8 kg á 10 árum. Fullorðinn einstaklingur í hópi lágtekjufólks gæti misst 1,04 

kg á 1 ári, 1,88 kg á 5 árum og 1,96 kg á 10 árum. Það sem vakti athygli er að 

skattahækkunin hefur meiri áhrif á börn í hópi hátekjufólks en börn í hópi lágtekjufólks. 
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Einnig fengust svipaðar niðurstöður úr rannsóknum Dharmasena og Capps (2010) og Zhen 

o.fl. (2011). 

Í rannsókn Finkelstein o.fl. (2013), sem er samskonar rannsókn og Lin, Smith, Lee og 

Hall (2011) var kannað hvort að 20% skattlagning á sykruðum drykkjum hefði áhrif á 

kauphegðun neytenda. Niðurstöður leiddu í ljós að skatturinn myndi leiða til þess að 

neytendur keyptu almennt um 24,3 hitaeiningar minna á dag en áður, sem nemur um 4,7% 

lækkun. Það er tæplega helmingi minni hitaeiningafjöldi en fékkst úr rannsókn Lin, Smith, 

Lee og Hall (2011). Séu tölur Finkelstein og félaga notaðar myndi það leiða til þyngdartaps 

sem nemur 0,72 kg á 1 ári og 1,3 kg á 10 árum hjá almenningi. Verðteygnin var -1,32 sem er 

sambærilegt og í öðrum rannsóknum. Skoðaðar voru 12 vörutegundir, meðal annars sælgæti, 

ávaxtasafar og kartöfluflögur, en ekki fannst nein vísbending um að neytendur keyptu aðrar 

staðkvæmdarvörur í staðinn. 

Levy og Friend (2012) komust að því að 20% skattur á sykraða drykki væri ætlað að 

draga úr neyslu sem nemur að meðaltali 32 hitaeiningum á dag. Gert er ráð fyrir að neyslan 

minnki um á bilinu 4-84 hitaeiningar á dag, en það fer allt eftir verð gosdrykkjanna, neyslu 

neytenda og áhrif staðkvæmdarvara. Einnig rannsökuðu þeir áhrif nýrra stefna í skólum um 

betra fæði og nýjar menntunarstefnur með það markmiði að draga úr neyslu á gosdrykkjum, 

en báðar þær stefnur höfðu minni áhrif en að leggja á sykurskatt. 

Í rannsókn Sturm og Datar (2008) voru skoðuð áhrif 20% skattlagningar á alla 

sykraða drykki ef neytendur væru grunnskólanemar á yngsta skólastigi og voru niðurstöður 

þær að hitaeiningafjöldi myndi minnka um 15,2 kcal á dag. Höfundar töldu þó að það væri 

áreiðanlegri leið að lækka verð á grænmeti og ávöxtum þar sem það kæmi í veg fyrir 

þyngdaraukningu. 

Rannsókn Nederkorn o.fl. (2011) var gerð til þess að kanna hvort að skattur á matvæli 

sem inniheldur mikið af hitaeiningum hafi áhrif á kauphegðun fólks í stórmörkuðum og hvort 

að kauphegðun sé stjórnað af fjárhagsstöðu fólks og þyngd þess. Niðurstöður sýndu að eftir 

að skatturinn var lagður á þá drógst saman verslun á hitaeiningaríkum vörum. Helsti 

samdrátturinn var á hitaeiningaríkum mat og matvörum sem innihéldu mikið af kolvetnum, í 

stað matvæla sem innihéldu mikið af hitaeiningum vegna fitu eða próteins. Skatturinn hafði 

engin áhrif á verslun á hitaeiningasnauðum matvörum. Í þessari rannsókn hafði BMI stuðull, 

þyngd og fjárhagsstaða fólks ekki áhrif á kauphegðun þess. Það gefur til kynna að skattur á 

matvæli sem inniheldur mikið af hitaeiningum er jákvæður og stuðlar að heilbrigðara 

mataræði. Rannsókn Kuchler, Tegene og Harris (2004) leiddi í ljós að 10% hækkun skatts á 
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kartöfluflögum gæti leitt til þess að einstaklingur missti 0,1-0,5 kg á hverju ári auk þess sem 

skatturinn myndi skila 1 milljarði dollara í brúttó tekjur. 

Í rannsókn Powell o.fl. (2012) voru könnuð tengsl á milli annars vegar aukinnar 

skattálagningar á sykurdrykki, skyndibitafæði, ávexti og grænmeti og hins vegar 

líkamsþyngdar fólks. Til að finna verðteygni þessara vara var fundin út meðaltalsverðsteygni 

úr 14 rannsóknum frá árunum 2007-2012. Sykraðir drykkir voru að meðaltali með 

verðteygnina -1,21, skyndibitafæði með verðteygnina -0,52, grænmeti -0,49 og svo loks 

ávextir með verðteygnina -0,48. Jafnframt voru gerðar tuttugu rannsóknir til að finna út 

tengsl á milli líkamsþyngdar og verðhækkunar á þessum vörum á árunum 2007-2012. 

Niðurstöður rannsóknarinnar voru þær að hækkun skatta á sykurdrykkjum höfðu lítil áhrif á 

líkamsþyngd. Aðeins ein rannsókn af 14 sýndi fram á að með því að skattleggja sykurdrykki 

kæmi það í veg fyrir  þyngdaraukningu, en í þeirri rannsókn var einblínt á börn sem glíma við 

offitu. Aukin skattaálagning skyndibitafæðis gaf hins vegar jákvæðari niðurstöður úr fjórum 

af fimm rannsóknum sem sýndu fram á þyngdartap, sérstaklega á meðal fullorðinna. Engin 

tengsl voru á milli verðhækkanna á skyndibitafæði og þyngd barna á aldrinum 2-9 ára. Einnig 

sýndi lækkun vöruverðs á grænmeti og ávöxtum í öllum sjö rannsóknunum á börnum fram á 

jákvæða breytingu á líkamsþyngd og í öllum nema tveimur rannsóknum á fullorðnum fram á 

jákvæða breytingu á líkamsþyngd. Þannig er sýnt fram á að með því að lækka verð á 

grænmeti og ávöxtum þá er það skilvirkasta leiðin til að draga úr offituvandanum. Niðurstaða 

ein af sjö af rannsóknunum á grænmeti og ávöxtum sýndi fram á að lækkun verðs á grænu 

grænmeti sýndi fram á jákvæð áhrif á þyngd en lækkun verðs á mjölvaríkju grænmeti til 

dæmis kartöflum, sýndi aftur á móti ekki fram á jákvæð áhrif. Þegar uppi er staðið að þá 

hafði lækkun verðs á grænmeti og ávöxtum mestu áhrifin til jákvæðrar breytingar á 

líkamsþyngd en hækkun verðs á sykurdrykkjum hafði minnst eða enginn áhrif (Powell o.fl., 

2012). Í rannsókn Pesa og Turner (2001) sem gerð var á börnum og unglingum var einnig 

sýnt fram á jákvæðar þyngdarbreytingar, sérstaklega meðal stelpna, þar sem neysla á 

grænmeti og ávöxtum var aukin. Rannsókn Andreyeva, Long og Brownell (2010) sýndi líka 

fram á að miðað við verðteygni á ávöxtum sé 0,7 og 0,58 á grænmeti myndi neysla þessara 

vara aukast um 7% á ávöxtum og 5,8% á grænmeti, ef skattur yrði lækkaður um 10%. 

Rannsókn Fletcher, Frisvold og Tefft (2009) sýndi fram á að aukin verðhækkun í 

formi skatts á sykraðar drykkjarvörur hefur lítil áhrif á BMI stuðulinn. Þegar skattur á þessum 

vörum var hækkaður um 1% hafði það þau áhrif að BMI lækkaði um 0,003 og offita og 

yfirþyngd drógst saman um 0,01-0,02%. Þeir skoðuðu einnig hvernig skatturinn hefur áhrif á 

einstaklinga með mismiklar tekjur. Eitt prósent skattahækkun á sykurdrykkjum fyrir 
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lágtekjufólk, með tekjur undir 20.000 dollurum á ári hafði þau áhrif að BMI minnkaði um 

rúmlega 0,01. Aftur á móti voru minni áhrif á BMI stuðulinn hjá einstaklingum með tekjur í 

hærri kantinum, eða yfir 50 þúsund dollara á ári, eða lækkun sem nam tæplega 0,01. Hjá þeim 

sem voru með lægstu tekjurnar, undir 10 þúsund dollara á ári, lækkaði offita um 0,08% og 

yfirþyngd um 0,10%. Hjá þeim sem voru með hæstu tekjurnar, yfir 50 þúsund dollara á ári, 

lækkaði offita um 0,05% og yfirþyngd um 0,08%. Þetta þýðir að skattahækkunin virðist hafa 

mest áhrif á þá tekjulægstu. Þeir fundu einnig út að áhrifin eru mismikil eftir ákveðnum 

hópum. Hærri skattur á sykurdrykki hafði þannig meiri áhrif á konur, miðaldra- og eldri 

einstaklinga, einstaklinga með meiri menntun en einnig voru niðurstöður mismunandi eftir 

kynþáttum. Eitt prósent hækkun á sykurdrykkjum, lækkaði BMI stuðulinn um tæplega 0,02 

hjá mönnum af spænskum uppruna, 0,003 hjá hvítu fólki og 0,001 hjá svertingjum. 

Niðurstöðurnar eftir kynþáttum voru þó ekki eins áræðanlegar eins og með tekjur. 

Í rannsókn Powell og Chaloupka (2009) var því, eins og greint hefur verið frá áður, 

sýnt fram á að lítil skattahækkun mun ekki hafa veruleg áhrif á BMI stuðul en aftur á móti að 

verðhækkun á sykri og skyndibita hafi meiri jákvæð áhrif á börn og unglinga, lágtekjufólk og 

þeirra sem glíma við offitu. Þó að áhrifin séu ekki mikil meðal hvers einstaklings geta þau 

hins vegar haft mikil áhrif á heildarmyndina ef litið er á myndina í víðu samhengi. Þar sem að 

börn og unglingar drekka mest af gosdrykkjum og eru næmari fyrir verðbreytingum má búast 

við að sjá meiri áhrif og meira þyngdartap hjá þeim hópi og mögulega breyttu neyslumynstri 

til framtíðar. Í rannsókn Powell, Chriqui og Chaloupka (2009) sýndi skattahækkun á 

gosdrykkjum einnig lítil áhrif á BMI stuðul en þar kom líka fram lítil áhrif á þá sem glíma við 

offitu.           

 Þegar rannsókn Powell og Chaloupka (2009) er borin saman við rannsókn Lin, Smith, 

Lee og Hall (2011) þá sést að niðurstöður þeirra eru ólíkar. Lin, Smith, Lee og Hall (2011) 

notuðu átta vörutegundir og reiknuðu verðteygni þeirra vara bæði fyrir lágtekju- og hátekju 

fólk. Allar vörurnar höfðu neikvæða verðteygni og voru allar tölfræðilega marktækar. 

Verðteygni eftir diet sykurdrykkjum hjá lágtekjufólki var meiri en hjá hátekjufólki (-0,7 á 

móti -0,46). Verðteygnin var aftur á móti minni hjá lágtekjufólki eftir sykruðum 

drykkjarvörum, en hjá hátekjufólki (0,95 á móti -1,29) sem eru aðrar niðursöður en Fletcher, 

Frisvold og Tefft (2009) og Powell og Chaloupka (2009) komust að. Samkvæmt þeirra 

rannsókn var verðteygni eftir sykruðum drykkjarvörum hjá hátekjufólki minni en hjá 

lágtekjufólki. Með því að nota breytilegt módel sem mælir tengsl hitaeininga og þyngdar (a 

dynamic calorie-to-weight model) fengust þær niðurstöður í rannsókninni að offita drógst 

saman um 4,1% á einu ári með 20% skattlagningu. 
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Við beitingu módelsins (a dynamic calorie-to-weight model) má sjá að með því að ½ 

lítra fanta flaska á Íslandi mun hækka um 2,5% mun það leiða til þess að offita dragist saman 

um 0,513% á einu ári (Sjá töflu 3). 

 

Tafla 3. Breytilegt módel sem mælir tengsl hitaeininga og þyngdar 

Offita dregst saman % Aukinn skattur á sykurdrykki % 

4,100 20,00 

2,050 10,00 

1,025 5,00 

0,513 2,50 

 

Edwards (2011) fjallar um það að skattlagning á sykur hafi sérstaklega mikil áhrif á 

fólk í hópi þeirra tekjulægstu. Það er óvíst hvort að skattahækkunin geti leitt til jákvæðrar 

breytingar á offitu en skatturinn mun í öllu falli auka útgjöld heimilanna. Edwards (2012) 

telur að hærri skattlagning á sykraðar drykkjarvörur geti jafnvel leitt til aukinnar neyslu því 

neytendur skipti yfir í ódýrari hitaeiningar eða vörur. Það mun því ekki eitt og sér hafa áhrif á 

offitu- og ofþyngdar vandamál. Hér er því um að ræða verðvíxlteygni þar sem verðhækkun á 

einni vöru veldur því að eftirspurn eftir annarri vöru eykst (Ágúst Einarsson, 1994). 

Scroheter, Lusk og Tyner (2008) tóku undir þessa fullyrðingu en þeir töldu einnig að 

sykurskattur gæti leitt til þess að neytendur skiptu einfaldlega yfir í ódýrari vörur sem gætu 

jafnvel haft meiri hitaeiningar en þær fyrri og þar af leiðandi leitt til aukinnar 

hitaeininganeyslu. 

Edwards (2012) vitnar í Adam Smith í grein sinni, en Smith er einn af frumkvöðlum 

hagfræðinnar og taldi að markaðurinn ætti að vera frjáls því að þannig yrði hagnaður 

neytenda sem mestur. Edwards skrifar að Smith hafi skilgreint sykur, áfengi og tóbak sem 

góðærisvörur með aukinni skattaálagningu, því að þessar vörur hafi verið lúxus vörur á sínum 

tíma. Smith hefði aldrei stutt þá leið að leggja misháa skattprósentu á staðkvæmdarvörur, eins 

og gert er með því að leggja skatt á sykurdrykki fremur en hitaeiningar. Áður fyrr hafi verið 

lagður hærri skattur á frönsku hrásykursvöruna, molasykur (molassess). Í kjölfar þess gerðist 

tvennt, annars vegar keyptu ameríkanar meiri sykur frá Bretlandi, þar sem hann varð nú 

ódýarari en sá franski og hins vegar var skatturinn sem var lagður ofan á franska hrásykurinn 

notaður til þess að borga skuldir úr stríði. Smith var á móti slíkum kaupauðgisstefnum vegna 
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þess að hann taldi þær pólítískar og að það væru frekar ríkisstjórnirnar sem nytu góðs af þeim 

en almenningur.  

Íslenska ríkisstjórnin mun auka tekjur sínar um rúmlega 800 milljónir með auknum 

álögum á vörur með viðbættum sykri (Þingskjal 611, 2012-2013). Ísland er skuldum vafin 

þjóð, líkt og Bandaríkjamenn voru á þeim tíma er Adam Smith var uppi. Því má spyrja sig 

hvort að þær 800 milljónir sem munu skila sér í ríkissjóðinn fari raunverulega í uppbyggingu 

heilbrigðisgeirans, til að aðstoða fólk við offituvandamál eða í fyrirbyggjandi aðferðir er 

varða offitu, eins og mælt er með í rannsókn Andreyeva, Chaloupka og Brownell (2011) eða 

hvort þessar tekjur fari til að greiða niður skuldir þjóðarinnar eftir efnahagshrunið, þar sem 

lýta má á tekjuöflunina sem fjárfestingu til lengri tíma litið. 

Edwards (2011) tók saman niðurstöður mismunandi rannsókna og skoðaði hversu 

mikil 20% skattlagning á gosdrykki hefði á BMI stuðulinn. 

 

Tafla 4. Samantekt Edwards (2011) 

Rannsóknir Úrtak Staðkvæmdarvörur Breyting á BMI % 

Andreyeva o.f.l (2011) Þýði Nei  -3,29  

Finkelstein o.f.l. 

(2010) Heimilin Já  -0,46  

Fletcher o.f.l. (2010) Þýði Já  -0,23  

Flecther o.f.l. (2010) Fullorðnir Já  0,00  

Scroeter o.f.l. (2008) Fullorðnir Já  0,00  

Sturm o.f.l. (2010) Heimilin Já  -0,22  

 

Sú rannsókn sem sýndi mestu áhrifin á BMI, eða minnkun um 3,29%, var rannsókn 

Andreyeva o.fl. (2010) en það var líka eina rannsóknin sem mældi ekki áhrif 

staðkvæmdarvara sælgætis eða gosdrykkja. Allir hinar rannsóknirnar sýndu fram á lítil eða 

engin áhrif eins og í tilviki Fletcher o.fl. (2010) og Scroeter o.fl. (2008). 

Könnun sem gerð var í Bandaríkjunum átti að kanna viðbrögð fólks við 20% 

skattlagningu á sykraða drykki. Þátttakendurnir voru 592 talsins, búsettir víða um Bandaríkin. 

Rannsóknin var framkvæmd með handahófskenndum úthringingum þar sem spurt var um 

neyslu viðmælandans á sykruðum drykkjum og hver hugsanleg viðbrögð hans yrði við 20% 
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skattaálagningu. 91% þátttakenda töldu að neysla á sykruðum drykkjum yki hættuna á offitu. 

Meirihluti þeirra 36% þátttakenda sem voru fylgjandi aukinni skattlagningu á þessar vörur 

voru á aldrinum 18-24 ára, með BMI stuðul yfir 30 og þar með of feitir og með hærra 

menntunarstig. Þriðjungur þátttakenda sagðist draga úr neyslu sinni á gosdrykkjum ef lagður 

yrði 20% skattur á þessar vörur (Rivard o.fl., 2012). 

Lögð var fyrir önnur opinber könnun á netinu í Bandaríkjunum í janúar til mars árið 

2011 þar sem náð var til margra þátttakenda. Markmið könnunarinnar var að kanna viðbrögð 

almennings við ýmsum skattaaðgerðum. Þar voru 60% sammála um að skattur á gosdrykki 

væri handahófskenndur þar sem hann kæmi ekki í veg fyrir neyslu á öðrum óhollum 

matvælum. Meirihlutinn var einnig sammála um að skatturinn væri auðveld leið fyrir 

stjórnvöld til að mæta fjárhagsáætlunum sínum. 53% þátttakenda taldi skattinn vera 

óviðeigandi afskipti stjórnvalda af einkaneyslu (Barry, Niederdeppe og Gollust, 2013). 51% 

þátttakenda taldi sykurskattinn hafa slæm áhrif á fjárhag þeirra tekjulægstu. 49% þátttakenda 

töldu gosdrykki vera einu helstu ástæðu offitu og 41% þátttakenda taldi skattinn vera 

ásættanlegan ef hann myndi hækka ríkistekjur og nýtast í forvarnir gegn offitu (Barry, 

Niederdeppe og Gollust, 2013). Hérna má þó gera ráð fyrir að þeir sem eru á annað borð að 

fara á netið og svara svona könnunum séu með fyrirfram myndaðar skoðanir á málunum og 

því úrtakið ekkert sérlega handahófskennt. Aðrar kannanir hafa einnig leitt í ljós að 

almenningur er tilbúin til þess að borga aukinn skatt ef að hagnaðurinn sé notaður í forvarnir 

gegn offitu barna (Cawley, 2008). 

Í rannsókn sem Parker framkvæmdi árið 2009 greindi hann athugasemdir 

samskiptasíðunnar Twitter. Á þeirri síðu voru flestir sammála því að það hefði lítil áhrif á 

neyslumynstur fólks að skattleggja óhollustu eins og sykur. Einn tístarinn, Emily Boss, benti 

á reykingar sem dæmi um lélega skattaálagningu, því þrátt fyrir að verðið hafi snarhækkað á 

þeim að þá reyki fjöldi manns enn þann dag í dag. Hinsvegar hefur reykingamönnum farið 

fækkandi seinustu ár. Emily vill einnig meina að ef að fólk þráir eitthvað nógu mikið, hvort 

sem það er hollt eða ekki, að þá eru þeir aðilar tilbúnir til þess að borga meira fyrir þær vörur. 

Niðurstöður vísindamanna við Háskóla í Svíþjóð leiddu í ljós að sykur væri jafn 

ávanabindandi og kókaín („Addiction to cocaine“, 2012). Þegar að sykurfíknin er orðin 

virkilega sterk þá er mjög líklegt að fólk sé tilbúið að reiða út fúlgur fjár fyrir matvörur með 

viðbættum sykri. Emily bætti við að hennar mati væri þetta leið stjórnvalda til að fá auka 

tekjur í kassann, en hinsvegar reyndu þau að láta þetta lýta út sem hag þjóðarinnar. Aðrir 

meðlimir tóku undir með henni en þó skipti máli hvort að tekjurnar yrðu notaðar við 

uppbyggingu heilbrigðiskerfisins. Annar tístari, Jill Donovan Clark, lagði til skattalækkunar á 
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líkamsræktarstöðvar sem að hans mati myndi ýta undir reglulega hreyfingu almennings. Aðrir 

meðlimir tóku undir og sögðu að vörur eins og áfengi, tóbak og sykur væru vörur sem yrðu 

alltaf freistandi fyrir fólk en með því að lækka skatta á „hollustu“ og hreyfingu myndu fleiri 

nýta sér þá þjónustu og velja frekar hollari matvörur (Parker, 2009). 

5.2 Skaðsemi sykurs 

Dr. Robert Lustig er barnalæknir í Bandaríkjunum og hefur hann sérhæft sig í ofþyngd barna. 

Hann hefur í 16 ár rannsakað áhrif sykurs á miðtaugakerfið, efnaskipti og sjúkdóma. Hann 

lýsir sykri sem eiturlyfi, sykur sé jafn ávanabindandi og eitraður og eiturlyfin kókaín og 

heróín (Boseley, 2013). Niðurstöður vísindamanna við Uppsalaháskóla í Svíþjóð sýna fram á 

að sama skýring kunni að liggja að baki truflanna í heilaboðum á sykurfíkn og eiturlyfjafíkn 

(„Addiction to cocaine“, 2012). Matvælaiðnaðurinn hafi því bætt sykri í matvörur til að auka 

sölu á þeim. Ef framleiðandi morgunkorns myndi bæta morfíni út í morgunkornið til þess að 

auka sölu þess, hver yrði viðbrögð fólks? Lustig telur að það sé sambærilegt við það sem 

framleiðendur eru að gera með sykur. Í bók sinni The Bitter truth about sugar greinir hann frá 

því að neysla ungs fólks á Coca-Cola og Pepsi sé jafn mikill valdur offitu og hamborgarar. 

Matvörur sem hækka insúlínið í líkamanum séu vandamálið, en Lustig kennir insúlíni um 75-

80% af offitu heimsins. Insúlín er hormón sem veldur orku sem geymir fitufrumur. Sykur er 

mesti skaðvaldurinn, en þrír aðrir flokkar valda þessu einnig, en það eru transfitusýrur, áfengi 

og amínósýrur. Skilaboð Lustigs eru þau að ódýr sykur sé að stofna lífi manna í hættu. Í 

löndum þar sem fólk hefur meiri aðgang að sykri hefur sykursýki aukist til muna. Tíðni 

sykursýkis hækkaði um 1,1% fyrir hverja 150 kcal af sykri í boði fyrir hvern einstakling á 

hverjum degi – eða eina dós af Coca-Cola. Lustig telur að ekki þurfi að uppræta allan sykur 

úr mat- og drykkjarvörum heldur að fá það niður á það stig að það sé ekki eitrað. 

Bandaríkjamenn innbyrða í dag 22 teskeiðar af sykri á dag, en það þyrfti að minnka það niður 

í 6 teskeiðar fyrir konur og 9 fyrir karla. Neyslan færi með því undir eiturþröskuldinn 

(Boseley, 2013).  

Í grein Gearhardt, Roberts og Ashe (2013) var fjallað um fleiri rannsóknir sem gerðar 

hafa verið til þess að kanna hina ávanabindandi fíkn í sykur, en flestar þessara rannsókna hafa 

notast við dýr. Í einni af rannsóknunum voru rottur mataðar á sykri en niðurstöður sýndu fram 

á að þörfin kallaði á sífellt meira magn eftir efninu. Fóru þær að neyta sykurs í meira magni 

auk þess sem þær sýndu mikil viðbrögð þegar þeim var hætt að gefa sykur. Í greininni er 

einnig fjallað um það að neytendur séu best bærir til að ákvarða neyslu sína sjálfir, en 



30 
 

hinsvegar séu upplýsingar um vörurnar oft ábótavant. Einnig er því kastað fram að sé sykur 

jafn ávanabindandi eins og það þyki búið að sanna að þá beri stjórnvöldum að setja upp 

reglugerðir sem ákvarði hvaða upplýsingum um vörurnar framleiðendum séu skylt að veita 

neytendum og í hvernig formi. Þar gæti verið hægt að notast við viðvörunarmerki, 

staðreyndir um sykur utan á sælgæti eða önnur miðlunartæki sem virka á áhrifaríkan hátt. 

Reykingarmönnum eru veittar slíkar upplýsingar um skaðsemi reykinga og hversu 

ávanabindandi nikótín sé. Ef að sykur er líka ávanabindandi ætti ekki neytendum að vera 

veittar upplýsingar um skaðsemi sykurs? Gæti það verið áhrifameiri lausn en að skattleggja 

sykur? 

5.3 Mun sykurskatturinn leysa offituvandann? 

Í grein sem gefin var út að OECD (2012) var fjallað um það hvort að aðgerðir stjórnvalda um 

að leggja skatt á vörur sem innihalda fitu og sykur séu raunveruleg lausn við offituvandanum. 

Þar segir að það byggist allt á verðteygni en það getur hins vegar reynst erfitt að vita hvernig 

neytendur bregðast við þegar lagður er aukinn skattur á vöru. Sumir bregðast þannig við að 

þeir draga úr neyslu á hollum matvörum og fara beinlínis að kaupa meira af skattlögðu, 

óhollu matvörunum. Aðrir skipta yfir í staðkvæmdarvörur, en þær geta verið jafn óhollar og 

upprunalega varan, jafnvel verri. Að lokum þykir ljóst að neytendur eiga eftir að sitja 

annaðhvort uppi með meiri fjárhagslega byrði eða þeir eiga eftir að breyta neyslu sinni á 

vörum með viðbættum sykri. Áhrif skattlagningar á framleiðenda byggir einnig á teygni 

eftirspurnar hjá neytendum fyrir skattlögðu vörunni. Í grein OECD segir einnig að ef 

skatturinn sé vel hannaður, þannig að hann nái yfir allar staðkvæmdarvörur, að þá muni 

neytendur draga úr neyslu sinni og á sama tíma borga meira fyrir óhollu vörurnar sem þeir 

neyttu áður. 

5.4 Samantekt rannsókna 

Þegar skoðaðar eru niðurstöður rannsóknanna sést að meginástæða þess að leggja á skatt á 

matvörur með viðbættum sykri sé tilraun til þess að draga úr offitu í heiminum. Þá er aðallega 

verið að rannsaka áhrif sykraðra drykkja, en rannsóknir sýna að neysla þeirra er gríðarleg í 

heiminum öllum og þessir drykkir einn stærsti orsakavaldur offitu. Margar rannsóknir hafa 

verið gerðar til þess að kanna áhrif á bæði neyslu og þyngdaráhrifa í kjölfar sykurskattsins og 

eru niðurstöðurnar jafn misjafnar og þær eru margar (sjá meðal annars Andreyeva, Chaloupka 
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og Brownell, 2011; Brownell o.fl., 2009; Finkelstein o.fl., 2013; Jacky, 2011 og Lin, Smith, 

Lee og Hall, 2011). 

               Sumar niðurstöður rannsókna sem gerðar hafa verið gefa til kynna að aukin 

skattaálagning á mat- og drykkjavörur með viðbættum sykri muni hafa jákvæð áhrif á 

offitufaraldurinn, neysla á sykruðum matvælum muni dragast saman en offita minnka ekki 

nema lítillega (sjá meðal annars Lin, Smith, Lee og Hall, 2011; Powell og Chaloupka, 2009 

og Powell, Chriqui og Chaloupka, 2009). Rannsóknir Finkelstein o.fl. (2013) og Lin, Smith, 

Lee og Hall (2011) gáfu til kynna að áhrifin geta verið töluverð til skamms tíma en til lengri 

tíma eru þau lítil. Í heildina litið eru þetta þó töluverðar breytingar og þar af leiðandi munu 

heilsufarsvandamál, sykursýki, hjarta- og æðasjúkdómar í heiminum fara fækkandi og í 

kjölfarið mun kostnaður vegna þessara sjúkdóma, auk offitu, dragast saman. Fræðimenn 

þessara rannsókna segja að við skattlagningu muni fólk annað hvort skipta út sykruðu 

vörunum fyrir hollari vörur, sem eru þar af leiðandi ódýrari, eða einfaldlega halda áfram að 

kaupa skattlögðu vörurnar, en kaupa þær í minna magni. Einnig tala þeir um að tekjur í 

ríkiskassana muni hækka töluvert við innleiðingu skattsins og gætu þær tekjur nýst vel við 

uppbyggingu heilbrigðiskerfisins og í forvarnir gegn offitu. 

 Aðrir fræðimenn eru hins vegar á öðru máli og hafa komist að þeim niðurstöðum í 

rannsóknum sínum að skattlagningin mun hafa lítil sem engin áhrif á neyslumynstur og heilsu 

manneskjunnar (sjá meðal annars Edwards 2011 og Powell o.fl 2012). Fólk muni hreinlega 

skipta yfir í staðkvæmdarvörur og þær séu svo ef til vill óhollari en upprunalega varan. Þar af 

leiðandi munu engin jákvæð áhrif verða á offitu. Komið hefur fram í rannsóknum að sykur 

sé, líkt og kókaín, ávanabindandi og ef að einstaklingurinn vill eitthvað að þá muni hann 

kaupi sér það, sama hvað það kostar (Parker, 2009). Sumar rannsóknir sýndu að 

sykurskatturinn hefði engin áhrif á fjárhagsstöðu fólks og BMI stuðul (Nederkorn o.fl., 2011) 

meðan aðrar rannsóknir sýndu fram á að skatturinn hefði meiri áhrif á fólk í lágtekjuhópi (sjá 

meðal annars Fletcher, Frisvold og Tefft, 2009).Við gerð rannsókna á samskiptamiðlum kom 

einnig í ljós að sumum fannst sykurskattur vera of mikil afskipti stjórnvalda af frelsi 

einstaklingsins og leið ríkisstjórna til þess að fá auka tekjur inn í ríkiskassann til að borga 

eldri skuldir (Marlow, 2012 og Parker, 2009).  

 Í þessum rannsóknum hafa komið fram fjölda annarra hugmynda um hvernig megi 

draga úr offitu án aukinnar skattlagningu á vörur með viðbættum sykri (sjá meðal annars 

Andreyeva, Long og Brownell, 2010; Jacky, 2011; Powell o.fl., 2012 og Sturm og Datar, 

2008). Sýnt var fram á það í rannsókn Powel o.fl. (2012) að lækkun verðs á grænmeti og 

ávöxtum leiddi til meiri þyngdartaps fólks, heldur en að leggja á sykurskatt og sömuleiðis 
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fengust jákvæðari niðurstöður við að leggja skatt á skyndibitafæði. Andreyeva, Long og 

Brownell (2010) sýndu fram á að með því að lækka verð á grænmeti og ávöxtum um 10%, 

ykist neysla ávaxta um 7% og grænmetis um 5,8%. Aðrar rannsóknir (sjá meðal annars 

Jacky, 2011) lögðu fram tillögur um að breyta þyrfti markaðssetningu auglýsinga á óhollu 

fæði til barna. 
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 Höfundar ritgerðarinnar báru saman niðurstöður níu helstu rannsóknanna sem rætt 

hefur verið um í ritgerðinni. Allar rannsóknirnar voru framkvæmdar í Bandaríkjunum á 

árunum 2008 til 2013. Hér er aðeins um að ræða þær rannsóknir sem mældu áhrif aukins 

skatts á sykraða drykki. Fimm rannsóknir af níu voru ekki fylgjandi því að leggja á 

sykurskatt, þrátt fyrir að niðurstöður þeirra gáfu til kynna að neysla drógst saman þar sem 

áhrifin voru óveruleg til lengri tíma. Fjórar rannsóknir voru fylgjandi sykurskatti, en tvær af 

þeim rannsóknum mældu ekki áhrif staðkvæmdarvara og þar af leiðandi má gera ráð fyrir að 

niðurstöður þeirra rannsókna hafi gefið jákvæðari niðurstöður en ef það hefði verið mælt 

áhrif staðkvæmdarvara. Ekki hafa verið gerðar neinar samskonar rannsóknir hér á landi og 

því aðeins hægt að horfa til rannsókna erlendis. Því má búast við að Alþingi hafi horft á 

samskonar rannsóknir og fjallað er um í þessari ritgerð og hafi byggt ákvarðanir sínar á þeim. 

Setja má spuringarmerki við það hvort að rannsóknarnefnd Alþingis hefði átt að leggjast í 

eigin rannsóknir á áhrifum sykurskatts á Íslandi og byggja ákvörðun sína á þeim í stað þess 

að horfa til rannsókna erlendis þar sem áhrifin eru ekki þau sömu milli landa. Offita í 

Bandaríkjunum var 35,4 % á árunum 2007-2009 (Shields, Carroll og Ogden, 2011) á meðan 

hún var 20% á Íslandi (Lýðheilsustöð, 2009). Þannig má gera ráð fyrir að offita í heild sinni 

dragist meira saman í Bandaríkjunum en á Íslandi. 

5.5 Samanburður rannsókna og tillögur Alþingis 

Sykurskatturinn sem leggst á hér á landi á matvörur er í réttu hlutfalli við viðbættan sykur 

eins og í grein Brownell o.fl. (2009). Einnig á að afnema vörugjöld á þeim matvælum sem 

ekki innihalda viðbættan sykur til dæmis hreina ávaxtasafa. Jacky (2011) benti á að það væri 

skilvirkari leið að skattleggja gosdrykki eftir því sem sykurinnihaldið færi upp fyrir ákveðin 

mörk, heldur en að skattleggja alla gosdrykki. Þannig geta neytendur skipt út sykruðu 

vörunum sem skattlagðar voru fyrir hollari vörur. Málið er þó ekki alveg svo einfalt þar sem 

neytendur hafa enn kost á því að kaupa sér óhollar matvörur eins og skyndibita (Edward, 

2012). Samkvæmt greiningu Alþingis á neysla gosdrykkja að dragast saman um 1,6% þegar 

gosdrykkir hækka í verði um 2,5%.  Í rannsókn Finkelstein o.fl. (2013) leiddu niðurstöður 

þess í ljós að ef sykur hækkaði um 20% myndi neysla dragast saman um 4,7%, sem nemur 

um 24,3 hitaeiningum á dag. Það myndi leiða til 0,72 kg á 1 ári og 1,3 kg á 10 árum. Þarna er 

verið að miða við að neysla dragist saman um 4,7%. Ef við notumst við þennan ramma fyrir 

greiningu ráðuneytisins að þá mun 1,6% samdráttur í neyslu á vörum með viðbættum sykri 

leiða til þess að Íslendingar léttist um 0,25 kg á 1 ári eða 0,45 kg á 10 árum. Þannig má draga 
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þá ályktun að sykurskatturinn ætti annars vegar að hafa enginn áhrif þar sem neytendur skipti 

einfaldlega yfir í ódýrari staðkvæmdarvörur eða hins vegar leiða til þess að neytendur kaupa 

minna magn af sætindum þar sem að skatturinn leggst á allar vörur með viðbættum sykri, en 

breytingin yrði það lítil að hún mun ekki ná að draga úr offituvandamáli þjóðarinnar. Þó mun 

sykurskatturinn hafi jákvæðar breytingar í för með sér þó hann dragi ekki einn og sér úr 

offituvandamáli þjóðarinnar, þ.e.a.s hann gæti snúið þróuninni við þannig að Íslendingar sem 

heild hætti að þyngjast. 

 

6. Stefna nágrannaþjóða 

6.1 Stefna nágrannaþjóða okkar í ríkisfjármálum 

Margar þjóðir í heiminum hafa gripið til þeirra aðgerða að skattleggja óhollustu. Danir hafa 

nýlega innleitt sykurskatt eða á árinu 2010, en afnámu hann hinsvegar um áramótin 

2012/2013 (OECD, 2012). Noregur leggur skatt á sykur og súkkulaði og Finnland leggur 

einnig skatt á ís og önnur sætindi. Nýlega hóf Frakkland að skattleggja sykraða drykki og 

einnig hafa nokkur fylki í Bandaríkjunum tekið upp hið sama. Það land sem hefur hins vegar 

gengið lengst í þessari baráttu er Ungverjaland, en þeir hafa tekið upp á því að skattleggja 

allan mat sem er með hátt hlutfall fitu, sykurs og salts. Á Írlandi, Ítalíu, Bretlandi og Rúmeníu 

hefur einnig verið til umræðu að skattleggja óhollustu en frumvarp þess efnis í Rúmeníu náði 

þó ekki fram að ganga („Skattur á óhollustu“, 2012). 

6.1.1 Danir 

Nágrannar okkar Danir lögðu á sykurskatt árið 2010 en þá hækkuðu þeir skatta á súkkulaði, ís 

og nammi um 25% (OECD, 2012). Skatturinn var lagður á með það að markmiði að draga úr 

offitu þjóðarinnar. Þeir ákváðu að afnema skattinn þar sem ekki var hægt að sýna fram á bein 

tengsl á milli minni sykurneyslu og aukinnar skattbyrði neytenda, auk þess sem aðferðin var 

bæði flókin og  kostnaðarsöm bæði fyrir skattayfirvöld og neytendur (Bjarni Már Gylfason, 

2012). Niðurfelling sykurskattsins tók gildi um áramót 2012-2013. 

Fituskatturinn sem lagður var á í Danmörku árið 2011 var 2,15 evrur eða 16 danskar 

krónur á hvert kíló af mettaðri fitu á matvörum sem eru meðal annars smjör, mjólk, pizza, 
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olíur, kjöt og foreldaður matur. Skatturinn vegna álagningar á fitu og sykur skilaði í kringum 

200 milljónum evrum inn í ríkissjóð árið 2011 (OECD, 2012). 

6.1.2 Finnland 

Frá 2011 tók Finnland upp aftur skattaálagningu á sælgæti, sem hafði verið fyrir hendi árið 

1999, en hann jafngildir 0,75 evrur á hvert kíló. Gildandi skattar á gosdrykkjum voru 

hækkaðir úr 4,5 sentum í 7,5 sent á hvern líter og skilgreiningin víkkuð til að ná yfir helstu 

flokka drykkjarfanga (EPHA, 2012).  Upprunalega átti að leggja tæplega eina evru á hvert 

kílógram af sælgæti, en það var lækkað niður í 0,75 evrur á hvert kílógram (OECD, 2012). 

Eftir að Danmörk innleiddi skattinn á mettaðri fitu, hafa ríkisstjórnir Finnlands og Svíþjóðar 

verið að íhuga að innleiða svipaðan skatt (EPHA, 2012). 

6.1.3 Frakkland 

Í Frakklandi var lagður á skattur á sykraða drykki í janúar 2012. Skatturinn nær bæði til 

drykkjavara sem eru með viðbættum sykri og gervisykri. Skatturinn er 0,072 evrur á hvern 

líter fyrir báða flokkanna og á að skila ríkinu 280 milljónum evra inn í ríkissjóð á ári hverju 

(OECD, 2012). 

6.1.4 Ungverjaland 

Árið 2011 var lagður á skattur í Ungverjalandi á allar vörur með miklum sykri, salti og 

koffeíni, þar á meðal sykruðum drykkjum. Skatturinn á aðeins að ná yfir til þeirra vara sem 

neytendur hafa kost á hollari vöru í staðinn. Skatturinn mun skila ungversku ríkisstjórninni 

árlega 70 milljónum evra í tekjur (OECD, 2012). Það eru rúmir 11,8 milljarðar íslenskra 

króna miða við gengi í árslok 2012 (Seðlabankinn, e.d). Tekjurnar sem skila sér í ríkissjóð 

munu vera notaðar í uppbyggingu heilbrigðiskerfisins sem hefur orðið fyrir miklum áhrifum 

af völdum efnahagshrunsins (EPHA, 2012). 
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7. Aðrar leiðir stjórnvalda 

7.1 Aðrar leiðir í átt að betri heilsu  

Lögð hefur verið fram tillaga á Alþingi að skyndibitastöðum sé skylt að upplýsa um 

hitaeiningafjölda í þeim réttum sem þeir bera fram. Í Bandaríkjunum er gert ráð fyrir að 

skyndibitakeðjur sem eru með fleiri en 20 staði upplýsi um hitaeininga innihald á 

skömmtunum sem þar eru seldir. Talið er að þetta hafi jákvæða þróun í för með sér þar sem 

neytendur velji sér frekar hollari skyndibita. Gert er ráð fyrir að upplýsingum sé komið fyrir á 

einfaldan hátt við hvern rétt á matseðli, veggspjöldum eða við afgreiðsluborðið.  Reiknað er 

með að yfir 200.000 skyndibitastaðir í Bandaríkjunum verði með hitaeiningamerkingar á 

skömmtum sínum á næstunni (Þingskjal 30, 2012-2013). Í Bretlandi gerði Food Standards 

Agency skoðanakönnun árið 2008 sem sýndi að 85% aðspurða töldu að veitingastaðir, 

kaffihús og krár ættu að bera ábyrgð á að upplýsa um innihald matvöru og 80% töldu að það 

myndi hafa áhrif á hvar þeir myndu borða (FSA, 2009). Breska ríkisstjórnin hefur í kjölfarið 

gert samkomulag við stærstu veitingahúsakeðjurnar þar í landi að þeir gefi upp 

næringarinnihald matarskammtanna. Reiknað er með að minnsta kosti 17 veitingahúsakeðjur 

veiti þessar upplýsingar á yfir 350 sölustöðum um Bretland (Þingskjal 30, 2012-2013). 

Hér á landi hefur nú þegar verið stigið það skref að setja upp ráðleggingu af hæfilegum 

skammti af sætindum fyrir bæði börn og fullorðna fyrir ofan nammibarinn í Krónunni. 

Verslunin Víðir hefur ákveðið að taka nammibarinn niður með það að leiðarljósi að sýna 

samfélagslega ábyrgð (Karen D. Kjartansdóttir, 2012). 

7.2 Leiðbeiningar fyrir stjórnvöld 

Gefnar hafa verið út leiðbeiningar af WHO um það hvernig stjórnvöld skuli hanna stefnur til 

að stuðla að hollara mataræði og meiri hreyfingu í samfélaginu. Möguleikarnir sem 

Alþjóðaheilbrigðisstofnunin hefur sett fram eru að draga úr auglýsingum á mat og drykkjum 

sem eiga að höfða til barna, takmarka mat sem inniheldur mikla fitu eða mikinn sykur í 

skólum, yfirfara landbúnaðarstefnur til að tryggja að þær séu ekki að hafa óæskileg áhrif á 

þyngd landsmanna og skattleggja óhollari matvæli, samanber sykurskatt og fituskatt. 

Stjórnvöld þurfi einnig að tryggja nægilegt framboð af hollum matvörum og auðvelt aðgengi 

að þeim („Health agency presents global plan to fight obesity“,2004).  

 Einstaklingar eru hvattir til að auka neyslu á grænmeti og ávöxtum, heilhveiti, 
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baunum og hnetum og draga úr neyslu á sykri, fitu og salti. Auk þess hvetur 

Alþjóðaheilbrigðisstofnun fólk til að hreyfa sig að minnsta kosti 30 mínútur á dag (,,Health 

agency presents global plan to fight obesity“, 2004). 

Í grein Buhler o.fl. (2013) var fjallað um nokkur góð ráð fyrir stjórnvöld til þess að 

stuðla að heilbrigðari matarvenjum og til að draga úr eftirspurn af sælgæti. Þá þarf að hanna 

og breyta þeim stefnum sem hafa áhrif á skólakerfi, vinnustaði og almenningssvæði. Í fyrsta 

lagi, líkt og WHO, leggja höfundar greinarinnar til þess að hækkað verði vörugjald af sykri 

um $0,05 á hvern 100 ml. Lögðu þeir einnig til um sérmerkingar utan á pakkningum sem 

segja til um hve mikið varan hefur hækkað í verði af völdum sykurskatts til þess að neytendur 

geri sér betur grein fyrir því. Í öðru lagi leggja þeir til að minnsta kosti helmingur af 

tekjuöflun vegna skattsins verði notaður til þess að efla heilbrigðiskerfið og til frekar 

umbreytinga á umhverfi í kringum mat til þess að stuðla að hollara fæðuvali. Það væri til 

dæmis hægt að gera með því að niðurgreiða hollari máltíðir í skólum eða niðurgreiða ávexti 

og grænmeti, til þess að það sé auðkjósanlegri kostur. Í þriðja lagi leggja þeir áherslu á að 

draga úr markaðssetningu á óhollum matvörum sem höfða til barna, eins og 

Alþjóðaheilbrigðisstofnunin gerir. Í fjórða og síðasta lagi leggja þeir áherslu á að mikilvægt 

sé að mæla áhrif þyngdarbreytingar og offitu fyrir og eftir álagningu skattsins. 

 

8. Niðurstaða 

Niðurstöður rannsóknarverkefnisins leiddu í ljós að vaxandi offitu- og heilsufarsvandi er til 

staðar á Íslandi og ljóst er í ljósi rannsókna að stjórnvöld þurfa að grípa inn í með því meðal 

annars að skattleggja óhollustu, bæta merkingar á umbúðum og auka fræðslu og vitund fólks 

á óhollum matvörum. Fleiri rannsóknir (sjá meðal annars Finkelstein o.fl., 2013; Lin, Smith, 

Lee og Hall, 2011 og Powell o.fl., 2012) en færri bentu til þess að aukin skattlagning ein og 

sér á sykur hefur lítil áhrif á þyngdar- og heilsufarsbreytingar. Sumar rannsóknir (Edwards, 

2011 og Scroheter, Lusk og Tyner, 2008) bentu jafnvel til þess að aukin skattlagning gæti 

leitt til þess að eftirspurn eftir óhollustu aukist þar sem neytendur velji sér hlutfallslega 

ódýrari staðkvæmdarvörur. Offita hefur þrefaldast á síðustu 23 árum en dregið hefur úr henni 

undanfarið. Árið 1990 var hlutfall offitu á Íslandi 8% en árið 2007 var það komið upp í 20% 

og hefur það hækkað lítilega eftir það (Lýðheilsustöð, 2009). Hlutfall offitu kvenna er ögn 

hærri en hjá körlum eða árið 2007 var það 21,3% hjá konum á meðan það var 18,9% hjá 

körlum. Með þessari þróun mætti því búast við því að eftir 20 ár muni rúmlega 70% 
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þjóðarinnar vera of feit. Offita hefur slæm áhrif á lífsgæði og heilsu fólks en offita er talin 

vera meðal alvarlegustu heilsufarsvandamálum nútímans (WHO, 2013a). Rúmlega helmingur 

fullorðinna í dag eru of þungir í 19 af 34 löndum OECD. Árið 2009 var hlutfallið hæst í 

Bandaríkjunum 34% en lægst í Kóreu og Japan 4%. Á sama tíma var hlutfallið 20% á Íslandi 

sem er svipað og í Finnlandi en var 10-13% á hinum Norðurlöndunum (OECD, 2011). 2,8 

milljónir manna deyja á ári hverju af völdum offitu auk þess sem 44% af sykursýki, 23% af 

hjartasjúkdómum og milli 7% til 41% af ákveðnum krabbameinstegundum má rekja til offitu 

(WHO, 2013a). Vaxandi offita meðal barna hefur vakið miklar áhyggjur út um allan heim en 

árið 2011 voru meira en 40 milljónir barna undir 5 ára aldri of þung. Áður fyrr þekktist offita 

einungis meðal hátekju- og miðtekjuríkja en nú fyrirfinnst hún einnig í lágtekjuríkjum 

(WHO, 2013a).        

 Sykurneyslan jókst úr 669,7 milljónum árið 2000 í 2323 milljónir árið 2011 sem 

nemur 247% hækkun („Útfluttar og innfluttar vörur eftir vörudeildum SITC Rev. 4, 1999-

2011“, 2012). Margir vísindamenn hafa komist að þeirri niðurstöðu að sykur sé jafn 

ávanabindandi og virki svipað á heilann og eiturlyf. Orsök eiturlyfjafíkla getur legið í truflun 

á heilaboðum og sama skýring kann að liggja að baki að sykurfíkn („Addiction to cocaine“, 

2012). Þannig er ljóst að gríðarlegur vandi er til staðar og því mikilvægt að stjórnvöld grípi 

inn í og reyna að stöðva hann á eimhvern hátt.     

 Athyglisvert þótti að þegar skoðaðar voru tölur um dánartíðni af völdum offitu á 

Íslandi og sykurneyslu að þá haldast þær tölur ekki í hendur. Á meðan að meðalneysla 

heimila á sykri, súkkulaði og sælgæti helst tiltölulega stöðug að þá hefur dánartíðni af 

völdum offitu bæði lækkað töluvert á árunum 2005 til 2006 og svo hækkað gífurlega á 

árunum 2008 til 2009. Þannig má gera ráð fyrir að offituvaldur Íslendinga stafi að meiri hluta 

af öðrum ástæðum en of mikilli sykurneyslu, til dæmis of mikilli fitu og salti, þó skoða þyrfti 

lengra tímabil til að staðfesta það með vissu.      

 Í kjölfar vaxanda offitu- og heilsufarsvanda var ákvörðun íslenskra stjórnvalda sú að 

leggja á hinn svokallaða sykurskatt. Frumvarpið var lagt fyrir Alþingi árið 2012 en tók ekki 

gildi fyrr en 1.mars 2013 (Þingskjal 611, 2012-2013). Sykurskatturinn tekur bæði til 

innlendra- og innfluttra vara. Vörur til sambærilega nota bera samskonar vörugjald auk þess 

sem álagning vörugjalda á matvæli skiptist eftir réttu hlutfalli af sykri. Morgunkorn ber 

þannig vörugjald í hlutfalli við sykurinnihald, sem ekki hafði verið gert hingað til, en lagt 

verður af vörugjald á þeim matvælum sem ekki innihalda viðbættan sykur til dæmis af 

hreinum ávaxtasöfum. Nettóáhrif á afkomu ríkissjóðs af sykurskattinum eru auknar tekjur 

sem nema 775 m.kr. á ári sem gerir um 35% hækkun (Þingskjal 611, 2012-2013). Rannsókn 
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Andreyeva, Chaloupka og Brownell (2011) réttlætti áhrif sykurskattsins þannig að hægt væri 

að nota tekjur ríkissjóðs af skattinum í uppbyggingu heilbrigðisgeirans. Verðbreytingin er þó 

ekki mikil á hverri vöru fyrir sig. Sem dæmi má taka að hálfur líter af Fanta, sem ódýrust var 

samkvæmt vefkönnun ASÍ í október 2012 108 kr., mun hækka um 2,5% eða í 110 kr 

(Þingskjal 611, 2012-2013). Samkvæmt greiningu ráðuneytisins á verðteygni þessarar vöru 

gæti neysla dregist saman um 1,6%. Í rannsókn Finkelstein o.fl. (2013) leiddu niðurstöður 

þess í ljós að ef sykur hækkaði um 20% myndi neysla dragast saman um 4,7% sem nemur um 

24,3 hitaeiningum á dag. Það myndi leiða til 1,6 pund eða rúmlega 0,72 kg á 1 ári og 2,9 

pund eða 1,3 kg á 10 árum. Þarna er miðað við að neysla dragist saman um 4,7% og ef við 

notum þessa kenningu á Íslendinga þá mun 1,6% samdráttur í neyslu leiða til þess að 

Íslendingar léttist um 0,25 kg á 1 ári og 0,45 kg á 10 árum. Þessar tölur gefa ekki raunhæfa 

mynd á því að sykurskattur gæti dregið úr offitu. Í flestum rannsóknum sem fjallað var um 

hér voru könnuð áhrif 20% skattlagningar þar sem lægri skattahækkun þótti ekki sýna 

árangur. Með því að beita breytilegu módeli sem mælir tengsl hitaeininga og þyngdar 

(dynamic calorie-to-weight-model) úr rannsókn Lin, Smith, Lee og Hall (2011) fengust þær 

niðurstöður að offita gæti dregist saman um 0,513% með 2,5% hækkun á gosdrykkjum, en ef 

skattlagning væri aftur á móti 20% gæti offita dregist saman um 4,1% á ársgrundvelli.  

 Þetta hefur valdið Neytendasamtökunum og Landlækni áhyggjum þar sem þau telja 

einnig að hækkunin þurfi að vera mun meiri til þess að hún hafi áhrif á neyslumynstur 

Íslendinga. Einnig sýndu rannsóknir Finkelstein o.fl. (2013) og Lin, Smith, Lee og Hall 

(2011) fram á að lítil verðhækkun muni ekki stjórna neyslumynstri fólks.  

 Hefðbundnar hagfræðikenningar gera almennt ráð fyrir því að neytendur séu einna 

best bærir til þess að ákvarða eigin neyslu og að þeir taki upplýstar og skynsamlegar 

ákvarðanir byggðar á mati kostnaðar og ábata hegðun sinnar. Afskipti yfirvalda af neysluvali 

neytenda eru þannig ekki talin skynsamleg nema að eitthvað að framantöldu forsendum 

bresti. Sömu kenningar gera þó ráð fyrir að einstaklingur neyti ekki vöru ef hún hefur slæm 

áhrif á heilsufar þeirra. Of mikil neysla ákveðinna matartegunda til dæmis sykurs getur haft 

skaðleg áhrif á heilsu þeirra og afleiðingarnar eru meiri heilbrigðiskostnaður fyrir þann 

einstakling og aðra samfélagsþegna sem borga þá hærri skatta og tryggingariðgjöld. Þannig er 

hægt að færa rök fyrir bæði með eða án sykurskatts (Hagfræðistofnun Háskóla Íslands, 2004).                              

Teygni getur verið meiri til lengri tíma lítið og því mætti gera ráð fyrir að í kjölfar þess að 

sykurskattur sé lagður á mun eftirspurn haldast óbreytt fyrst en til lengri tíma verða áhrifin 

meiri og framleiðendur geta jafnvel brugðist við með meira framboði á sykurlausum vörum. 

Verðvíxlteygni kallast það þegar að vöruhækkun á einni vöru leiðir til þess að neyslumynstur 
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fólks breytist ekki heldur velja neytendur sér hlutfallslega ódýrari staðkvæmdarvörur. Þessi 

áhrif komu fram í rannsókn Edwards (2011). Einnig hafa komið upp dæmi um að 

verðhækkun á vöru leiði til þess að eftirspurn hennar eykst eins og í rannsókn Scroheter, Lusk 

og Tyner (2008). Þetta kallast Giffen-þversögn. Við nefndum áður dæmi þar sem hægt væri 

að hugsa sér að þegar súkkulaði hækkar í verði hafa þeir tekjulægstu þrátt fyrir allt ekki efni á 

að kaupa grænmeti og ávexti í staðinn, sem gæti leitt til þess að þeir myndu auka neyslu á 

súkkulaði og minnka þar með ennþá meira neyslu á grænmeti og ávöxtum.  

 Sumar niðurstöður rannsókna sem framkvæmdar hafa verið gefa þó til kynna að 

skatturinn muni hafa jákvæð áhrif og gæti leitt til þess að offita dragist saman og þar af 

leiðandi munu heilsufarsvandamál dragast saman í heiminum. Þar má nefna rannsókn 

Brownell o.fl. (2009) og Jacky (2011) en þeirra rannsókn sýndi fram á jákvæð tengsl á milli 

aukinnar neyslu á gosdrykkjum og aukinnar þyngdar. Báðir lögðu þeir til að sykurskatturinn 

yrði lagður á þegar sykurinnihald vara er komið upp fyrir viss viðmiðunarmörk. Jacky (2011) 

lagði ekki til þess að allir gosdrykkir yrðu skattlagðir því þá velji fólk sér einfaldlega ódýrari 

staðkvæmdarvöru. Einnig benti hann á að það þarf einnig að breyta markaðssetningu vara 

með viðbættum sykri til barna, en auglýsingar um slík matvæli eru oft stíluð inn á börn og 

ungmenni. Tekjur ríkissjóðs munu hækka töluvert við innleiðingu skattsins og er talið að 

tekjurnar myndu nýtast mjög við uppbyggingu heilbrigðiskerfisins og eins í forvarnir gegn 

offitu. Fletcher, Frisvold og Tefft (2009) komust að þeirri niðurstöðu að skattlagning á sykur 

hafði meiri áhrif á lágtekjufólk, konur, miðaldra- og eldri einstaklinga, einstaklinga með 

meiri menntun en einnig voru niðurstöður mismunandi eftir kynþáttum.   

 Aðrir fræðimenn hafa komist að öðrum niðurstöðum, þ.e.a.s að skattlagning muni 

hafa lítil sem engin áhrif á neyslumynstur og heilsu þjóðanna þar á meðal vegna þess að 

neytendur skipti einfaldlega yfir í ódýrari staðkvæmdarvörur. Powell o.fl. (2012) gerðu 14 

rannsóknir til að kanna hvort að tengsl væri á milli þess að leggja á aukinn skatt á gosdrykki 

og líkamsþyngd fólks og aðeins ein rannsókn af 14 sýndi fram á að með því að skattleggja 

gosdrykki kæmi það í veg fyrir aukinnar þyngdar. Aftur á móti sýndu niðurstöður hans að 

skattlagning á skyndibitafæði leiddu til þyngdartaps í fjórum af fimm rannsóknum. Það sem 

sýndi aftur á móti mestu áhrifin var lækkun verðs á grænmeti og ávöxtun eins og í rannsókn 

Pesa og Turner (2001). Önnur rannsókn sýndi (Andreyeva, Long og Brownell,  2010) fram á 

að með því að lækka verð á ávöxtum og grænmeti gæti neysla þessara vara aukist um 7% á 

ávöxtum og 5,8% á grænmeti. Eins hefur komið fram að skattahækkun hefur mest áhrif á 

lágtekjufólk, til dæmis rannsókn Lin, Smith, Lee og Hall (2011) og ætti þar af leiðandi 

skattalækkun einnig að hafa meiri áhrif á lágtekjufólk. Grænmeti og ávextir yrðu þannig 
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auðkjósanlegri kostur fyrir fátækara fólk, sem hefur sýnt að leiðir til þyngdartaps innan þess 

hóps.            

 Aðrar leiðir sem ríkisstjórnir geta stigið til þess að koma í veg fyrir vaxandi offitu eru 

margar. Möguleikarnir sem Alþjóðaheilbrigðisstofnunin hefur sett eru meðal annars að breyta 

markaðssetningu á óhollustu á þeim auglýsingum sem eiga að höfða til barna, skattleggja 

óhollari matvæli samanber fituskatt og hvetja til aukinnar neyslu á grænmeti og ávöxtum 

(,,Health agency presents global plan to fight obesity“, 2004). Einnig þarf að sjá til þess að 

það sé nóg framboð af hollri matvöru til dæmis með því að niðurgreiða hollari máltíðir í 

skólum og hanna og breyta stefnum til að stuðla að heilbrigðari matarvenjum og draga úr 

eftirspurn eftir sælgæti (Buhler o.fl, 2013).      

 Draga má þá niðurstöðu í ljósi fyrrum rannsókna að verðhækkun á sykruðum 

matvælum getur haft í för með sér jákvæðar breytingar á þyngd og heilsufar fólks, þó í það 

litlum mæli að þær muni ekki draga úr offituvanda íslensku þjóðarinnar þó að sykurskatturinn 

gæti snúið við þróuninni þannig að Íslendingar sem heild hætti að þyngjast. Hægt er að draga 

þá ályktun að aðrar ráðstafanir hefðu verið betri, þar á meðal að lækka skatta á grænmeti og 

ávöxtum, niðurgreiða líkamsræktarkort, bæta merkingar á umbúðum þannig að innihald 

óhollari vara skili sér betur til neytandans og síðast en ekki síst að takmarka mat sem 

inniheldur mikla fitu eða sykur í skólum. 
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9. Lokaorð 

Það er okkar niðurstaða að það þarfnast frekari rannsókna, bæði á Íslandi og erlendis hvort að 

sykurskattur geti dregið úr offituvandamálinu, með því að reyna að stýra neyslumynstri í átt 

að hollari matvörum eða minna magni af þeim óhollu. Margar rannsóknir erlendis og þá 

aðallega í Bandaríkjunum hafa verið gerðar til að kanna hvort að neysla dragist saman með 

því að leggja á sykurskatt og þá sérstaklega á sykraða drykki. 

Færri rannsóknir hafa þó verið gerðar til að skoða hver þyngdarbreyting einstaklinga 

verður og engin rannsókn hefur verið framkvæmd hér á landi, hvorki til að rannsaka 

kauphegðun eða þyngdarbreytingu í kjölfar þess að leggja á sykurskatt. Við innleiðingu 

skattsins í íslenska löggjöf var því aðeins horft til samanburðar við rannsóknir erlendis og þá 

aðallega í Bandaríkjunum. Við setjum spurningarmerki við það hvort að rannsóknarnefnd 

Alþingis hefði ekki átt að leggjast í eigin rannsóknir á áhrifum sykurskatts á Íslandi frá árinu 

2009 þegar umræðan um sykurskatt fór fyrst af  stað og byggja ákvörðun sína á þeim 

rannsóknum í stað þess að horfa til rannsókna erlendis þar sem áhrifin eru ekki þau sömu 

milli landa. Offita í Bandaríkjunum er talsvert hærri en hér á landi og því heildaráhrifin af 

völdum sykurskattsins meiri í Bandaríkjunum en á Íslandi. Flestar rannsóknir í 

Bandaríkjunum gáfu til kynna að neysla dragist saman í kjölfar skattsins. Breytingin er þó 

ekki mikil á hvern einstakling en yfir heildina getur hún verið töluverð. Þær rannsóknir sem 

að rannsökuðu þyngdarbreytingu af völdum sykurskatts gáfu til kynna að með því að hækka 

sykraða drykki um 20% gæti einstaklingur misst rétt undir einu kíló á fyrsta ári og upp í 1-2 

kíló eftir 10 ár. Við teljum því að breytingin geti verið nokkur til skemmri tíma en til lengri 

tíma er hún sáralítil. Ljóst er að við getum ekki beðið í nokkra áratugi heldur þurfa stjórnvöld 

að stöðva vaxandi offitu- og heilsufarsvanda strax og grípa til annarra leiða. Við viljum því 

alveg eins draga þá ályktun að ákvörðun stjórnvalda hafi meira verið í átt að leið til þess auka 

tekjur ríkisins heldur en raunverulega að draga úr offitu- og heilsufarsvandamáli þjóðarinnar. 

Að lokum teljum við mikilvægt að sykurskatturinn sem á að skila ríkissjóð tæplega 800 

milljónum á ársgrundvelli verði nýttur í uppbyggingu heilbrigðiskerfisins og til að stuðla að 

hollara og heilsusamlegra líferni fólks. Þar má nefna styrk til einstaklinga til kaupa á 

líkamsræktarkortum þar sem það hefur sýnt sig að hreyfing er nauðsynleg í átt að heilbrigðari 

líferni. Einnig mætti nefna að nota tekjur í fræðslu og forvarnir gegn offitu, draga úr 

markaðssetningu á óhollum vörum sem höfða til barna, niðurgreiða skólamáltíðir í skólum 

þannig að skólarnir geti boðið hollari máltíðir og síðast en ekki síst lækka skatta á grænmeti 
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og ávexti. Við teljum síðasta kostinn mjög áreiðanlega leið til að koma í veg fyrir vaxandi 

offituvanda þar sem rannsóknir hafa sýnt að með því að lækka skatta á ávöxtum og grænmeti 

hafa fleiri neytendur kost á því og komið þannig í staðinn fyrir neyslu á sykri sem leiðir svo 

til þyngdartaps. 
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