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1.0 Inngangur
Á undanförnum tveimur árum hefur aldrei verið eins tíð hækkun á áfengisgjöldum frá
því að þeim var fyrst komið á árið 1995. Áfengisgjöld hafa heldur aldrei verið
hækkuð eins mikið í krónum talið eins og frá árinu 2008. Í skýrslu fjármálaráðherra
um áætlun um jöfnuð í ríkisfjármálum yfir árin 2009-2013 kemur fram að búast megi
enn frekari hækkun í byrjun árs 2011. Er þar af leiðandi áhugavert að kanna hvort
áfengisneysla Íslendinga hefur breyst í kjölfar hærri álagninga. Auknar álögur á
neysluvörur á viðkvæmum tímapunkti í endurreisnarstarfi geta vegið að
framtíðartekjumöguleikum ríkissjóðs ef eftirspurn dregst meira saman hjá neytendum
en sem nemur tekjuhækkun. Hafa margir bent á að auknir skattar, sérstaklega umfram
þá sem nýlega hafa verið lagðir á, styrki hvorki tekjustofn hins opinbera til framtíðar
né efli atvinnulífið. Skattahækkanir á tímum efnahagskreppu geta því virkað sem
deyfilyf á veikt hagkerfi og hægt enn frekar á hjólum efnahagslífsins. Auknar byrðar
á atvinnustarfsemi og heimili geta þar af leiðandi unnið gegn því að skapa hagvöxt á
komandi árum og efla atvinnu- og velferðarstarfsemi hér á landi. Auk þess geta
auknar álögur og skattar leitt af sér svarta atvinnustarfsemi, þar sem auknir skattar
virka sem hvati á launþega til að stunda viðskipti undir borðið. Því geta hækkanir á
álögum og sköttum virkað hvetjandi á neytendur til að fara óhefðbundnar leiðir í
áfengiskaupum, á borð við kaup á smyglvarningi eða heimabrugguðu áfengi.
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2.0 Aðferðarfræði
Nauðsynlegt er að gera grein fyrir þeim aðferðum sem notast var við til að svara
rannsóknarspurningunni. Stuðst var við rannsóknarferli sem má finna í bókinni
Marketing Management eftir Philip Kotler og Kevin Keller, en þetta ferli sýnir skýran
regluramma sem gott er að hafa til viðmiðunar við gerð rannsókna sem þessari.
Hér fyrir neðan má sjá þá þætti sem skapa þennan regluramma.

Fyrsta skrefið var að afmarka viðfangsefnið. Því næst var það skilgreint og út frá því
var eftirfarandi rannsóknarspurning sett fram.

„Skila auknar álögur á áfengi meiri tekjum í ríkissjóð?“

Við upplýsinga- og heimildaöflun var notast við afleiddar heimildir. Afleiddar
heimildir eru gögn sem aðrir rannsakendur hafa safnað og skráð (Sekaran, 2000).
Stuðst var við skýrslur gefnar út af ráðuneytum og stofnunum, efni af veraldarvefnum,
kennslubækur, lagagerðir og fleira. Þegar búið var að afla upplýsinga var unnið úr
þeim á gagnrýninn hátt. Við útreikninga voru notaðar hagtölur frá Hagstofu Íslands,
tölur úr ársskýrslum Áfengis- og tóbaksverslun ríkisins, upplýsingar um sölumagn
eftir mánuðum frá Gunnari Gunnarsyni aðalbókara ÁTVR, auk sögulega þróun gengis
frá Arion banka. Unnið var úr tölunum með megindlegum (e. quantitative)
rannsóknaraðferðum og þær notaðar við gerð á niðurstöðum. Megindlegar
rannsóknaraðferðir byggjast á tölulegum gögnum (Sekaran, 2000). Í
niðurstöðukaflanum er gert grein fyrir helstu niðurstöðum ritgerðarinnar auk þess sem
leitast er við að svara rannsóknarspurningunni.
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3.0 Áfengisneysla Íslendinga
Reglubundið er fylgst með áfengisneyslu Íslendinga þar sem misnotkun áfengis leiðir
til skaðlegra áhrifa á bæði einstaklinga og samfélagið í heild. Áfengisneysla
Íslendinga hefur farið stöðugt vaxandi á undanförnum árum. Til að mynda hefur sala
á hreinu alkóhóli aukist um tæplega 110% á árunum 1993 til 2007, eða frá 882.300
lítrum í 1.852.000 lítra (Hagstofa Íslands, 2010a). Árið 2007 samsvaraði
áfengisneysla af hreinum vínanda 7,53 lítrum á hvern íbúa 15 ára og eldri1 en það er
69% hækkun frá árinu 1993 (Hagstofa Íslands, 2010b)

LÍNURIT 1 – NEYSLA VÍNANDA 15 ÁRA OG ELDRI 1993-2007

(Heimild: Hagstofa Íslands, 2010b)

Árið 1995 voru Íslendingar í neðsta sæti af Norðurlöndunum yfir áfengisneyslu en
árið 2006 vorum við í 3. sæti á eftir Danmörku og Finnlandi (Hagstofa Íslands,
2010b)
Eftir að bjór var lögleiddur á Íslandi hefur sala á sterku áfengi farið minnkandi en
heildarsala af hreinum vínanda aukist (Hagstofa Íslands, 2010a). Mest drekka
Íslendingar af bjór og hefur bjórsala ávallt verið áberandi hærri í lítrum en á léttvíni
og sterku áfengi. Ef sala áfengis er hlutfallslega skipt niður vegur bjórinn þyngst eða
tæplega 79% af allri sölu í lítrum talið árið 2009 (ÁTVR, 2009). Á árunum 1996 til
1

Almennt er neysla mæld meðal einstaklinga 15 ára og eldri, en þess ber að geta að lögaldur
áfengiskaupa er við 20 ára aldur.
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2009 hefur sala áfengis eftir vörutegundum verið í föstum skorðum. Svo virðist sem
bjór sé ávallt á hlutfallsbilinu 77-80%, léttvín á bilinu 15-19% og sterkt áfengi á
bilinu 4-6% af heildarsölu áfengis í lítrum. Árið 2009 lækkaði sala áfengis um 2,1%
frá árinu á undan eða um 424 þúsund lítra. Þá lækkaði sala á sterku áfengi mest eða
um 180 þúsund lítra, bjór um 138 þúsund lítra og léttvín um 106 þúsund lítra (ÁTVR,
2000-2009).

LÍNURIT 2 - SALA ÁFENGIS EFTIR VÖRUTEGUNDUM

(Heimild: ÁTVR, 2000-2009)
Hlutfall þeirra sem drekka áfengi vikulega eða oftar jókst mikið fram til ársins 2009.
Aukninginguna má að stórum hluta rekja til aukinnar neyslu á bjór. Íslenskir
karlmenn drukku áfengi að jafnaði mun oftar en áður og sömu sögu hefur að segja
með stærri hluta kvenna (Margrét Valdemarsdóttir, Rafn M. Jónsson og Stefán Hrafn
Jónsson, 2009).
Í hagfræði eru nauðsynjavörur skilgreindar sem óverðteygnar vörur. Það þýðir að
þegar verð hækkar breytist eftirspurn eftir vörunni mjög lítið. Nauðsynjavörur er því
andstæðan við munaðarvörur þar sem verðteygnin á þeim er venjulega mikil og er
eftirspurnin viðkvæm fyrir verðbreytingum (N. Gregory Mankiw og Mark P. Taylor).
Hugtakið nauðsynjavara getur því vel átt við um áfengi þar sem áfengisneysla hefur
lítið dregist saman þrátt fyrir hækkanir á álögum.
Þrátt fyrir mikla aukningu á áfengisneyslu hefur forvarnarstarf í grunnskólum verið
eflt mikið frá árinu 1995, sem hefur skilað sér í verulegri minnkun á áfengisneyslu
meðal grunnskólanema. Hefur hlutfall þeirra grunnskólanema sem hafa bragðað
áfengi og orðið ölvaðir snarminnkað. Að öllum líkindum má rekja þessa minnkun til
4

samstillts átaks foreldra, starfsfólks skóla og fjölmargra aðila sem sinna
forvarnarstarfi (Björn Hibell o.fl., 2007).

3.1 Smásöluvísitala Rannsóknarseturs verslunarinnar
Smásöluvísitalan er reiknuð af Rannsóknarsetri verslunarinnar og sýnir breytingar
sem verða á veltu í smásöluverslun á dagvörum, fötum, skóm, raftækjum, húsgögnum
og áfengi. Vísitalan byggir á upplýsingum sem berast beint frá smásöluverslununum
og Áfengis- og tóbaksverslunar ríkisins, hér eftir ÁTVR. Vísitalan er uppfærð
mánaðarlega og nær til veltu í næstliðnum mánuði. Þó svo hlutfall áfengisveltu sé
venjulega nokkuð hærra, er búist við að minnsta kosti 80% af henni skili sér í gegnum
ÁTVR. Velta í smásöluverslun er mæld á föstu verðlagi og tekur tillit til
árstíðabundinna sveiflna auk þess sem gerð er vikudagaleiðrétting. Aðferðin fjarlægir
áhrif árstíða og vikudaga úr tímaröðinni svo eftir stendur leitniþáttur (e. trend
component) og afgangsliður (e. residual component) (Rannsóknarsetur verslunarinnar,
2010).
Velta á áfengi er mismunandi eftir árstíðum og er vel þekkt að velta er hæst í
kringum jólin og sumartímann. Í janúar- og febrúar, eftir að jólatíminn er búinn,
mælist velta oft undir meðallagi og sama gildir frá september til nóvember. Því hefur
Rannsóknarsetur verslunarinnar árstíðarleiðrétt tímaröð svo hægt sé að meta þróun
smásölu burtséð frá þessum árstíðabundnu þáttum og er samanburður talna til skamms
tíma þannig mögulegur. Með árstíðarleiðréttingunni er notast við aðferð sem kallast
samskeiða endurmat. Hún lýsir sér með þeim hætti að áhrif árstíðabundinna þátta eru
metin í hverjum mánuði þegar ný mæling bætist í tímaröðina og árstíðarleiðréttar tölur
endurmetnar aftur í tímann. Öll tímaröðin er þó ekki endurmetin í hverjum mánuði
heldur aðeins tveir mánuðir á undan þeim nýjasta auk sama mánuðar og árið á undan.
Þannig fæst breyting frá fyrri mánuðum og fyrra ári metin með öllum tiltækum
upplýsingum, en tölur sem ná lengra en tólf mánuði aftur í tímann breytast ekki. Eftir
því sem tímaraðirnar verða lengri, því minni verða áhrif þessa endurmats
(Rannsóknarsetur verslunarinnar, 2010).
Á línuriti 3 má svo sjá hvernig smásöluvísitala áfengis hefur þróast frá nóvember
2001 til júní 2010.
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LÍNURIT 3 – SMÁSÖLUVÍSITALA RANNSÓKNARSETURS VERSLUNARINNAR

(Heimild: Rannsóknarsetur verslunarinnar, 2010)

Eins og sjá má hefur velta í smásölu farið minnkandi síðan frá bankahruninu 2008.
Til að mynda hefur velta dregist saman um rúmlega 25% frá því í október 2008 til
júní 2010.
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4.0 Hvað er áfengi?
Samkvæmt lögum er áfengi skilgreint sem hver sá neysluhæfur vökvi sem í er að
rúmmáli meira en 2,25% af hreinum vínanda og þau efni sem sundur má leysa í vökva
og hafa nefndan áfengisstyrkleika (lög nr. 75/1998). Ekki fengust heildartölur yfir
áfengisneyslu Íslendinga árið 2009 frá Hagstofu Íslands en miðað við sölutölur ÁTVR
neytti hver Íslendingur 15 ára og eldri tæplega 79 lítra að meðaltali af áfengum
drykkjum af hvers kyns tagi árið 20092 (ÁTVR, 2010 og Hagstofa Íslands, 2010c).
Því má segja að áfengi er mjög vinsæl neysluvara, en líklega má rekja eitthvað til þess
hversu ávanabindandi áfengi getur verið.

4.1 Söguleg samantekt áfengis
Fyrstu rituðu heimildirnar um vínframleiðslu eru frá Egyptalandi um 4000 árum fyrir
Krist, þó svo fornleifar bendi til þess að vín hafi verið framleitt að minnsta kosti 2000
árum fyrr og bjór 4000 árum fyrr (SÁÁ, e.d.).
Áfengi hefur því lengi komið við sögu og lærðu menn snemma hvernig hægt
væri að búa til áfengi ef þeir geymdu ávaxtasafa, hunang eða uppleyst korn við vissar
aðstæður. Áttuðu menn sig á því að gerlar komast í drykkina og brjóta niður
sykurefnin sem í þeim eru. Gerlarnir nota svo efnabreytingu til að búa til orku og
mynda aukaefni sem drepur þá þegar drykkirnir ná 15% vínanda en við það hættir
vökvinn að gerjast. Með eimingu hefur mönnum tekist að búa til sterkara áfengi. Við
gerð á sterku áfengi er gerjaður vökvi hitaður og látinn sjóða sem myndar gufu sem er
leidd í gegnum rör. Því næst er gufan kæld og breytt í vökva sem inniheldur töluvert
meiri vínanda en vín og bjór. Sagan segir að Kínverjar hafi verið fyrstir til að eima
gerjaðan vökva. Af þeim lærðu Arabar og eru heimildir til um að Arabar hafi búið til
sterkt áfengi í kringum árið 860 (SÁÁ, e.d.).
Eftir það barst eimingarlistin til Evrópu þar sem Frakkar tóku hana upp á 13.
öld. Sterkt áfengi var síðan fyrst notað á Norðurlöndunum á 16. öld. Vímuáhrif
áfengis hafa þó oft skapað mikinn vanda innan samfélags og til að mynda er
áfengisvandinn talinn vera meginástæðan fyrir hnignun Rómarveldis. Enn þann dag í
dag er áfengisvandinn til staðar en hann hefur verið áberandi í Evrópu,
Bandaríkjunum og hér á landi undir lok seinustu aldar (SÁÁ, e.d.).
2

Mannfjöldi 15 ára og eldri árið 2009 / seldir áfengislítrar = 19.957.000/252.784 = 78,9 l
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Um aldamótin 1900 var áfengisneysla talin vera komin það langt fram úr hófi að hún
hindraði framfaramál þjóðarinnar. Í kjölfarið var áfengi bannað árið 1912, en var að
hluta til aflétt árið 1922 þegar Spánverjar þvinguðu Íslendinga til að kaupa vín frá
Spáni í skiptum fyrir saltfisk. Eftir það var heimilaður innflutningur af áfengi undir
21% styrkleika og var Áfengisverslun ríkisins stofnuð sama ár. Áfram var þó
óheimilt að flytja inn bjór og var því banni ekki aflétt fyrr en árið 1989
(Fjármálaráðuneyti, 2010).

4.2 Stefna stjórnvalda
Þegar áfengisstefna er mótuð eiga aðgerðir að byggjast á bestu fáanlegu
vísindagögnum um skilvirkni og hagkvæmni og eiga að taka mið af menningarlegri
fjölbreytni eftir löndum. Ef vísindagögn gefa ekki nógu góða mynd eða skera ekki úr
um álitamál skal hafa að leiðarljósi að stuðla að heilbrigði og velferð fólks
(Lýðheilsustöð, 2008).
Rannsóknir sýna að til eru margar árangursríkar og hagkvæmar aðgerðir til að draga
úr áfengisneyslu og ber þar helst að nefna verðlagningu og aðgengi. Þá eru
markaðsaðgerðir sem miða að því að draga úr ölvunarakstri einnig taldar
árangursríkar og ódýrar. Aðrar aðferðir eins og áhrif á umhverfi eða aðstæður þar
sem áfengis er neytt, fræðsla, stýring á auglýsingum og reglur um vínveitingastaði
hafa takmarkaðri áhrif. Lögð er áhersla á að við mótun áfengisstefnu sé ætíð tekið
mið af því sem rannsóknir sýna að geri gagn. Best er að nota sem fjölbreyttastar
aðferðir en þær verður að útfæra á kerfisbundinn máta. Mikilvægt er að aðgerðir séu
skipulagðar með langtímamarkið í huga (World Health Organization, 2004).
Nágrannalönd Íslands hafa sett sér vel skilgreinda og markaða stefnu í áfengismálum.
Í þeim stefnum eru vel skilgreind markmið og lýsing á hnitmiðuðum aðgerðum
hvernig markmiðum verður náð. Slíka stefnu er ekki að finna hér á landi. Ljóst er að
skortur er hjá stjórnvöldum að móta heildstæða stefnu í áfengismálum með skýrum og
raunhæfum markmiðum og aðgerðaráætlun að leiðarljósi (Fjármálaráðuneyti, 2010).
Fram kemur í 1. gr. áfengislaga að markmið stjórnvalda sé að vinna gegn misnotkun
áfengis en ekki er þó með skýrum hætti skilgreint hvernig það markmið eigi að nást
(lög nr. 75/1998).
Árið 2000 settu stjórnvöld hins vegar fram heilbrigðisáætlun til ársins 2010 sem tekur
mið af markmiðum World Health Orginization, hér eftir WHO, í áætluninni Health
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21. Auk þess að taka mið af áætlun WHO voru sett sérstök forgangsverkefni fyrir
Ísland. Innan heilbrigðisáætlun stjórnvalda eru tvö markmið sem snúa að forvörnum í
áfengisneyslu. Í fyrsta lagi að áfengisneysla verði ekki meira en 5 lítrar á ári af
hreinum vínanda á hvern íbúa 15 ára og eldri og lítil sem engin hjá yngri
aldurshópum. Í öðru lagi að áfengisneysla verði dregin saman um 25% meðal fólks
undir lögaldri. Þær leiðir sem settar eru fram til að ná þessum markmiðum í
heilbrigðisáætluninni eru fræðsla og forvarnir, eftirfylgd með banni á
áfengisauglýsingum, aukið aðgengi að meðferðarúrræðum fyrir áfengissjúklinga
ásamt skipulegri söfnun og vinnslu úr staðtölum um áfengisneyslu þjóðarinnar
(Heilbrigðis- og tryggingamálaráðuneytið, 2000).

4.3 Heilsuþættir og þjóðhagslegur kostnaður áfengis
Áfengisneysla í heiminum er mest á Evrópusvæði WHO og neysla miðað við
höfðatölu er þar helmingi meiri en að meðaltali í heiminum. Árið 2002 var áfengi í
þriðja sæti á lista yfir 26 áhættuþætti sem valda sjúkdómum á þessu svæði, á eftir
háþrýstingi og tóbaki, ásamt því að vera helsti áhættuþáttur á meðal ungs fólks
(Fjármálaráðuneyti, 2010).
Það er aðallega þrennt sem leiðir til þess að áfengi geti valdið svo miklu
líkamlegu, andlegu og félagslegu tjóni. Í fyrsta lagi myndast eitrun í líkama, í öðru
lagi kemst neytandi í vímu og í þriðja lagi getur skapast áfengisfíkn. Samkvæmt
WHO mátti á árinu 2000 rekja 4% allra örorku og dauðsfalla í heiminum til áfengis
(Babor o.fl., 2003). Því er ljóst að áfengi er mjög óvenjuleg neysluvara þar sem það
er löglegt en samt í flokki fimm hættulegustu vímuefnum heims. Notkun áfengis
getur verið ávanabindandi og misnotkun leiðir til neikvæðra afleiðingar bæði fyrir
neytandann og samfélagið í heild. Bein tengsl eru á milli heildarneyslu áfengis og
þess skaða sem neyslan veldur í samfélaginu. Þegar neysla vex eykst skaðsemi í
leiðinni og því er góð ástæða fyrir stjórnvöld að vinna markvisst að því að draga úr
heildarneyslu áfengis (ÁTVR, 2009).
Áfengi hefur einnig í för með sér mikinn fjárhagslegan kostnað. Í heilbrigðisáætlun
frá árinu 2000 var þjóðfélagslegur kostnaður við áfengisneyslu tekin saman frá árinu
1989 og umreiknaður til árins 2000 (sjá viðauka 1). Fram kom við mat á kostnaði að
byrði þjóðfélagsins eykst vegna áfengisneyslu útaf ýmsum heilbrigðisvandamálum,
ótímabærra dauðsfalla, örorku, afbrota, slysa, óreiðu í fjölskyldum, sársauka- og
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þjáninga svo eitthvað sé nefnt. Lagt var mat á kostnað vegna læknishjálpar,
félagslegan kostnað og kostnað vegna tjóns en hann nam 2,2 milljörðum króna. Við
það mætti svo bæta óbeinum kostnaði sem er meðal annars framleiðslutap vegna
dauðsfalla, meðferðar, ótímabærrar örorku og fleira. Út úr því kom í ljós að
kostnaður nam alls um 5,7 milljörðum króna. Sú upphæð var þó talin vera vanmetin
svo bandarískar tölur voru umreiknaðar fyrir Ísland með tilliti til mannfjölda og
áfengisneyslu. Kom í ljós heildarkostnaður þjóðfélagsins af áfengisneyslu var talin
vera 7,7 milljarðar króna árlega. Árið 2000, sama ár og skýrslan var gefin út, var
áfengisneysla á hvern íbúa 15 ára og eldri 6,14 lítrar af hreinum vínanda (Heilbrigðisog tryggingamálaráðuneytið, 2000). Síðan þá jókst neysla á hreinum vínanda um 1,39
lítra til ársins 2007 og má því gera ráð fyrir að kostnaður þjóðfélagsins hafi aukist í
kjölfarið.
Þrátt fyrir skaðsemina og kostnaðinn getur áfengissala þó haft í för með sér jákvæð
áhrif. Áfengi getur verið atvinnuskapandi fyrir vínveitingamenn, þjóna og
framreiðslufólk. Það aflar gjaldeyristekna í gegnum útflutning og ferðamenn og
ríkissjóður hagnast af álögum sem á það er lagt. Áfengi getur því verið efnahagslega
mikilvægt (Babor o.fl., 2003).
Mikilvægt er fyrir stjórnvöld að móta góða og vel skipulagða áfengisstefnu sem tekur
mið af þeirri menningu sem hér ríkir. Þrátt fyrir að nágrannalönd Íslendinga hafi sett
sér slíka stefnu er hún ekki til staðar hér á landi. Stjórnvöld tóku samt sem áður mið
af markmiðum WHO í áætlanagerðinni Health 21 árið 2000 fram til ársins 2010. Þar
kom fram að markmið þeirra væri að halda áfengisneyslu undir 5 lítrum af hreinum
vínanda hjá einstaklingum 15 ára og eldri ásamt því að minnka áfengisneyslu
ólögráða einstaklinga um 25%. Samkvæmt tölulegum gögnum frá Hagstofu Íslands
hafa þau markmið sem stjórnvöld settu sér ekki skilað tilsettum árangri og var Ísland í
efstu þremur sætunum yfir neyslu hreins vínanda á mann á Norðurlöndunum árið
2006. Áfengi getur verið samfélagslega og efnahagslega mikilvægt fyrir þjóðir þar
sem það getur skapað tekjur fyrir þjóðarbúið. Aftur á móti er áfengi mjög óvenjuleg
neysluvara að því leytinu til að hún getur haft skaðleg áhrif á heilsu og getur jafnvel
hindrað framfaramál þjóðarinnar eins og átti sér stað um aldamótin 1900.
Áfengisneysla getur einnig verið gríðarlega kostnaðarsöm fyrir þjóðfélagið því margt
getur farið úrskeiðis við neyslu áfengis. Því er skiljanlegt að stjórnvöld vilji hindra
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ofneyslu áfengis með ýmsum aðgerðum á borð við verð og aðgengi. Undarlegt verður
samt að teljast að stjórnvöld hafi ekki markað sér sérstaka stefnu í áfengismálum.
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5.0 Áfengisgjöld og skattar
Áfengisgjöld og skattar eru lagðir á flestar tegundir áfengis hvort sem það er framleitt
hér á landi eða innflutt. Skipta má þessum gjöldum í tvo meginflokka, annars vegar
gjöld sem lögð eru á áfenga drykki og hins vegar gjöld sem lögð eru á almennar
drykkjarvörur. Fyrrnefndu gjöldin sem eingöngu eru lögð á áfengi eru kölluð
áfengisgjöld og þau síðarnefndu sem lagt er á almennar drykkjarvörur eru
virðisaukaskattur, skilagjald og úrvinnslugjald. Áfengi er ekki tollskyld vara en sömu
gjöld og skattar leggjast á innflutt áfengi líkt og það sem framleitt er innanlands
(Fjármálaráðuneyti, 2010). Á töflu 4 má sjá hvernig gjöld og skattar sundurliðast á
útsöluverðið.
Gjald

Taxti

Áfengisgjald

83,54 / 75,14 / 100,73 kr/cl af vínanda

Virðisaukaskattur

25,5%

Úrvinnslugjald á pappa/pappírsumbúðir

7 kr/kg.

Úrvinnslugjald á plastumbúðir

3 kr/kg.

Skilagjald

9,35 kr/stk auk umsýsluþóknunar3
TAFLA 4 - GJÖLD OG SKATTAR Á ÁFENGI

(Heimild: Fjármálaráðuneyti, 2010)

5.1 Áfengisgjald
Samkvæmt lögum skal áfengisgjald vera lagt á hvern sentílítra af hreinum vínanda í
hverjum lítra hins áfenga drykkjar. Áfengisgjald er mismunandi eftir því í hvaða
flokki það er í tollskrá. Áfengisgjald af öli sem og vörur sem innihalda blöndur af öli
og óáfengum drykk skal áfengisgjald vera 83,54 kr. á hvern sentílítra umfram 2,25
sentílítra. Af víni og öðrum gerjuðum drykkjavörum sem eru að hámarki 15% að
styrkleika, enda vörur sem innihalda eingöngu vínanda sem hefur myndast við gerjun,
án hvers kyns eimingar er gjaldið 74,14 kr. á hvern sentílítra umfram 2,25 sentílítra.
Af öðru áfengi, með 15% vínanda og yfir, er áfengisgjald 100,73 kr. á hvern sentílítra
af hreinum vínanda (Ríkisskattstjóri, 2010).
Síðastliðin ár hafa áfengisgjöld verið hækkuð í nokkur skipti og á töflu 5 má sjá
hvernig áfengisgjöld hafa þróast frá árinu 1995.

3

Umsýsluþóknunargjald er mismunandi og fer eftir eiginleikum umbúðanna
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Áfengisgjald í kr.

Bjór

Léttvín <=15%

Sterkt áfengi 15%>

Sept ´95

58,1

58,1

58,1

Júl ´98

58,7

52,8

57,5

Nóv ´02

58,7

52,8

66,15

Nóv ´04

58,7

52,8

70,78

Des ´08

66,04

59,4

79,63

Maí ´09

75,95

68,31

91,57

Jan ´10

83,54

74,14

100,73

44%

28%

73%

Hækkun frá 1995

TAFLA 5 – ÞRÓUN ÁFENGISGJALDSINS

(Heimild: Þingskjal 493, 2008-2009 og Fjármálaráðuneyti, 2010)

Árið 2009 hækkuðu áfengisgjöld mest eða um 15% í öllum vöruflokkum. Sama ár
dróst sala saman um 2,1% frá því árinu áður, en samdráttur í heildarsölu átti sér aldrei
stað á tímabilinu fyrir þann tíma.

5.2 Undanþágur frá gjöldum
Til eru undanþágur frá áfengisgjöldum sem finna má á nokkrum stöðum í
áfengislöggjöfinni. Ferðamenn og farmenn geta flutt með sér áfengi til landsins upp
að ákveðnu hámarki án þess að greiða af því gjöld. Undanþágan er veitt gegn því að
innflytjandi hafi varning til eigin vörslu við komu til landsins og geti þá framvísað
honum til tollskoðunar. Varningurinn skal vera innfluttur til persónulegra nota
viðkomandi, fjölskyldu hans eða til smágjafa. Undanþágan gildir jafnt um þá sem
búsettir eru hér á landi og erlendis (Fjármálaráðuneyti, 2010). Á töflu 6 má sjá nánar
hve mikið magn er undanskylt áfengisgjöldunum.

Ferðamenn
Skipverjar á íslenskum skipum4
Flugverjar5

Ferð 15 dagar eða lengri

Ferð skemmri en 15 dagar

1 l sterkt áfengi + 1 l léttvín eða 3
l léttvín eða 1 l sterkt áfengi/1,5 l
léttvín + 6 l öl
1,5 l sterkt áfengi + 3 l léttvín eða
1,5 l sterkt áfengi/léttvíni + 24 l
öl
1 l sterkt áfengi + 0,75 l léttvín
eða 1 l sterkt áfengi/0,75 l léttvín
+ 3 l af öli

1 l sterkt áfengi + 1 l léttvín eða
3 l léttvín eða 1 l sterkt
áfengi/1,5 l léttvín + 6 öl
0,7 l sterkt áfengi + 3 l léttvín
eða 0,7 l sterkt áfengi/3 l léttvín
+ 12 lítrar af öli
0,375 l sterkt áfengi + 0,75 l
léttvín eða 0,375 l sterkt
áfengi/0,75 l léttvín + 3 l af öli

TAFLA 6 - UNDANÁGUR FRÁ ÁFENGISGJÖLDUM

(Heimild: Fjármálaráðuneyti, 2010)

4
5

Heimildin tekur líka til skipverja á skipum í leigu íslenskra aðila
Heimildin tekur líka til flugverja í aukaáhöfn
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Auk framangreindra heimilda ferðamanna og farmanna eru áfengisgjöld felld niður
eða endurgreidd við sölu áfengis úr landi eða til tollfrjálsra verslana og tollfrjálsra
forðageymslna. Jafnframt eru felld niður gjöld sem hafa verið reiknuð eða greidd ef
áfengið er síðar sent til útlanda, í tollfrjálsa verslun, í tollvörugeymslu, í tollfrjálsa
forðageymslu eða á frísvæði. Áfengisgjald er einnig fellt niður eða endurgreitt þegar
vöru er fargað undir eftirliti tollyfirvalda. Gjöld eru auk þess felld niður af áfengi við
innflutning og sölu á því til aðila sem njóta skattfrelsis hér á landi samkvæmt
alþjóðasamningum sem Ísland er aðili að og aðila sem ríkisstjórn kveður.
Innflutningur og sala til framleiðanda áfengis og þeirra sem nýta og framleiða
óneysluhæfan vínanda til iðnþarfa, rannsókna og þess háttar er undanþegin
áfengisgjöldum. Þetta á ekki við um önnur gjöld. Ríkisskattstjóri getur heimilað
innflutning áfengis og kaup á því innanlands án greiðslu áfengisgjalds. Heimild er
veitt í formi sérstaks áfengisgjaldsskírteinis til viðkomandi. Í skírteininu er tilgreint
hvers kyns áfengis heimildin tekur til með vísun í tollskrá. Heimild getur verið
takmörkuð bæði að því hvað varðar magn og tíma. Framleiðendur áfengra drykkja
geta fengið áfengisgjaldaskírteini svo og framleiðendur óneysluhæfs áfengis til
iðnaðar, efnarannsókna og annarra slíkra nota. Þeir sem nauðsynlega þurfa að nota
áfengi í starfsemi sinni, svo sem í iðnaði eða efnarannsóknum geta líka fengið
áfengisgjaldsskírteini. Áfengisgjald er einnig fellt niður eða endurgreitt af áfengi,
sem talið er upp í lyfjaskrá, til lækna og lyfsala til sölu sem lyf (Fjármálaráðuneyti,
2010).

5.3 Virðisaukaskattur
Virðisaukaskattur er lagður á áfengi með sambærilegum hætti og á aðrar
drykkjarvörur. Skatturinn leggst ofan á allar aðrar álögur og er 25,5%. Áætlaðar
tekjur ríkissjóðs af virðisaukaskatti áfengis hefur farið stighækkandi síðastliðin ár. Til
að mynda voru tekjur ríkissjóðs 4,2 milljarðar árið 2009 (ÁTVR, 2009) samanborið
við 1,5 milljarð árið 1998 (Fjármálaráðuneyti, 2010). Tekjur Ríkissjóðs af
virðisaukaskatti geta sveiflast eftir álögum áfengis og áfengisgjöldum. Ef sala áfengis
dregst saman lækka virðisaukaskattstekjur í kjölfarið. Hækkanir á álögum leiða af sér
hækkanir á virðisaukatekjum þar sem virðisaukaskattur er lagður ofan á útsöluverð
eftir að álagning heildsala, ÁTVR og álögur ríkisins hafa reiknast ofan á.
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5.4 Úrvinnslugjald
Úrvinnslugjald er samkvæmt lögum lagt á allar umbúðir úr pappa, plasti og pappír
sem fara á markað. Gjaldið er lagt á vörur í þeim tilgangi að standa undir kostnaði við
úrvinnslu umbúðanna. Gjaldið er 7 kr/kg fyrir úrvinnslu á pappa- og
pappírsumbúðum og 3 kr/kg fyrir úrvinnslu á plastumbúðum. Við innflutning áfengis
þurfa gjaldskyldir aðilar að gefa upp þyngd umbúða í vörusendingu. Ef þær
upplýsingar liggja ekki fyrir þá er gjaldskyldum aðila heimilt að greiða úrvinnslugjald
í samræmi við reiknireglur úrvinnslugjaldslaga (Fjármálaráðuneyti, 2010).

5.5 Skilagjald
Skilagjald er lagt á allar einnota umbúðir undir almennar drykkjarvörur, auk umbúðir
áfengis, sem gerðar eru úr áli, stáli, gleri og plastefni. Gjaldið er lagt á allar einnota
drykkjarumbúðir hvort sem þær eru innfluttar eða framleiddar hér á landi. Undanþága
frá skilagjaldi eru einnota umbúðir til útflutnings. Skilagjald er 9,35 kr á hverja
umbúðaeiningu, en umsýslugjald reiknast til viðbótar sem er mishátt eftir því hvers
konar umbúðir um er að ræða (Fjármálaráðuneyti, 2010). Á töflu 7 má sjá betur
hvernig umsýsluþóknunargjald reiknast ofan á mismunandi tegund umbúða.
Umsýsluþóknun
Umbúðir úr stáli og áli
Umbúðir úr gleri stærri en 500 ml
Umbúðir úr gleri 500 ml og minni
Umbúðir úr lituðu plastefni
Umbúðir úr ólituðu plastefni

3,96 kr/stk
2,91 kr/stk
2,09 kr/stk
2,09 kr/stk
0,86 kr/stk
TAFLA 7 - UMSÝSLUÞÓKNUN UMBÚÐA

Heimild: (Fjármálaráðuneyti, 2010)

Skilagjald og umsýsluþóknun er greidd til ríkissjóðs sem ráðstafar því síðan til
Endurvinnslunnar hf. Að því loknu sér Endurvinnslan hf. um að endurgreiða
neytendum gjöldin gegn framvísun umbúðanna. Því er tekjum ríkissjóðs af
skilagjaldinu ráðstafað aftur til þeirra samviskusömu neytenda sem endurvinna
umbúðir sínar (Ríkisskattstjóri, 2010).

5.6 Álagning Áfengis- og tóbaksverslunar ríkisins
Samkvæmt lögum um verslun með áfengi og tóbak, skal ÁTVR leggja álagningu á
það áfengi sem hún selur. Álagningin skal miðast við hlutfall vínanda að rúmmáli í
viðkomandi áfengistegund og leggst hún á heildarinnkaupsverð ÁTVR af viðkomandi
15

vöru. Álagningin kemur því ofan á öll þau gjöld sem upp eru talin að framan, fyrir
utan virðisaukaskatt, auk álagningar heildsala (Fjármálaráðuneyti, 2010).
Með innkaupsverði áfengis er átt við að varan sé komin í vöruhús með öllum
tilheyrandi kostnaði sem á hana fellur. Það þýðir að álagning ÁTVR leggst ofan á
verð og álagningu frá heildsala, flutningskostnað, áfengisgjald auk skila- og
úrvinnslugjald. Starfsemi ÁTVR skal miðast við að hún sé sem hagkvæmust og afli
nægilegra tekna til að greiða rekstrarkostnað og skili arði sem telst hæfilegur. Tekið
er meðal annars tillit til þeirra eigna stjórnvalda sem bundnar eru í rekstri ÁTVR og út
frá því er hæfilegur arður reiknaður (Lög nr. 88/1997).
Álagning ÁTVR á allt það áfengi sem inniheldur minni vínanda en 22% skal vera
18% og álagning á það áfengi sem inniheldur meiri vínanda en 22% skal vera 12%
(Reglugerð nr. 883/2005). Útsöluverð áfengis er ákvarðað af fjármálaráðherra hverju
sinni og skal það vera það sama á hverri vöru sama hvar á landinu hún er seld.
Ráðherra ákveður einnig þær hlutfallstölur sem notaðar eru við verðlagningu
(Fjármálaráðuneyti, 2010).
Ef öll framangreind gjöld eru reiknuð saman auk álagningar ÁTVR er mögulegt að sjá
hvernig útsöluverð áfengis sundurliðast. Við útreikninga er áfengis- og skilagjald
vöru reiknað, því næst álagning ÁTVR og að lokum virðisaukaskattur í ofanálag.
Verð frá framleiðanda og heildsölum er því eina óþekkta stærðin, en hana er auðvelt
að finna þegar allar aðrar forsendur eru fyrir hendi (sjá útreikninga í viðauka 2). Við
sundurliðun er hægt að bera saman hversu stór hluti af útsöluverðinu fellur í hlut
heildsala, stjórnvalda og ÁTVR. Útreikningar miðast við nýjustu áfengisgjöldin, sem
sett voru í janúar 2010.
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TAFLA 8 – SUNDURLIÐUN Á ÚTSÖLUVERÐI ÁFENGIS

(Heimild: ÁTVR, 2009 og Hagstofa Íslands, 2010d)

Víking Gull var söluhæsti bjórinn hjá ÁTVR árið 2009, eða með 13,4% hlutfall af
heildarsölu lagerbjórs í lítrum talið (ÁTVR, 2009). Innkaupsverð ÁTVR á 0,5 l
Víking Gull í dós eru 81 kr. Ofan á það leggjast skattar og gjöld stjórnvalda, sem
samanstendur af áfengisgjaldi, skilagjaldi og virðisaukaskatti, í heildina tæpar 224 kr.
Álagning ÁTVR er síðan rúmar 42 kr. Samanlagt er útsöluverð vörunnar 347 kr fyrir
500 ml dós.

Montecillo Crianza er sjötta söluhæsta rauðvínið í flöskum hjá ÁTVR, eða með 1,1%
hlutfall af allri lítrasölu á rauðvíni (ÁTVR, 2009). Við sundurliðun reiknast
innkaupsverð ÁTVR frá heildsala 704 kr., skattar og gjöld rúmlega 1.052 kr. og
álagning ÁTVR rúmlega 243 kr. Samanlagt er útsöluverðið 1.999 kr. fyrir 750 ml
flösku.
Smirnoff vodka er söluhæsta sterka áfengið sem ÁTVR selur eða með 7,7% hlutfall af
allri lítrasölu á sterku áfengi með 22% vínanda og yfir (ÁTVR, 2009). Við
sundurliðun reiknast innkaupsverð ÁTVR frá heildsala 715 kr., skattar og gjöld
rúmlega 3.620 kr. og álagning ÁTVR rúmlega 405 kr. Samanlagt er útsöluverðið
4.740 kr. Útreikninga á sundurliðun útsöluverðs á milli ára má svo sjá í viðauka 3.
Í kjölfarið er athyglisvert að kanna hvort innkaupsverð áfengis frá heildsala hafi
hækkað eða lækkað á raunvirði á árunum 2000 til 2010. Allar upplýsingar um álögur
og útsöluverð áfengis lágu fyrir en gengið var út frá því að álagning ÁTVR hefði
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verið ávallt sú sama á tímabilinu, eða 18% á bjór og léttvín og 12% á sterkt áfengi (sjá
einnig í viðauka 3). Sjá má á línuriti 9 að verð frá heildsölum á framangreindum
vörutegundum hefur nánast ávallt haldist yfir raunverði á tímabilinu.

LÍNURIT 9 - VERÐ HEILDSALA Á NOKKRUM VÖRUTEGUNDUM OG VNV 2000 - 2010

(Heimild: Hagstofa Íslands, 2010d og Fjármálaráðuneyti, 2010)

Athyglisvert er að mjög lítil hækkun hefur átt sér stað á áfengisgjöldum frá árinu 1995
til desember 2008. Einu breytingarnar hafa verið á gjöldum sterks áfengis en
áfengisgjald af bjór og léttvíni hélst óbreytt, fyrir utan lækkun á léttvínsgjaldi árið
1998. Er þetta athyglisvert þar sem hækkanir á álögum eru talin áhrifaríkasta leiðin
við að halda áfengisneyslu í skefjum. Aðgerðir stjórnvalda voru því ekki í samræmi
við það sem telst vera áhrifarík leið við að draga úr áfengisneyslu. Athyglisvert er að
skoða hvernig útsöluverð áfengis sundurliðast og kemur á óvart hversu mikill hluti
rennur til ríkissjóðs.
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6.0 Áhrif ytri þátta
Til að fá réttmætar niðurstöður um hvort hækkanir á álögum hafi áhrif á tekjur
ríkissjóðs er mikilvægt að taka tillit til ytri þátta sem geta haft áhrif á niðurstöður.
Neysla áfengis hefur sjaldan dregist saman, fyrr en árið 2009 þegar 2,1% samdráttur
var frá árinu áður. Ljóst er að eftir bankahrunið í október 2008 hafa innkaup
heimilanna breyst og skapast hafa breyttar forsendur í áfengissölu miðað við sölutölur
ÁTVR. Í því samhengi verða skoðaðir þeir þættir sem gætu haft áhrif á áfengisneyslu
Íslendinga, og ber þar helst að nefna vísitölu neysluverðs og kaupmátt launa. Einnig
er mikilvægt að skoða hvort veruleg breyting hefur orðið á mannfjölda, því sannarlega
er það þáttur sem getur spilað hlutverk í eftirspurn.

6.1 Vísitala Neysluverðs
Vísitala neysluverðs er notuð til að fylgjast með breytingum á verði á vörum og
þjónustu yfir ákveðið tímabil. Þegar vísitala neysluverðs vex þýðir það að verð á
vörum og þjónustu er að hækka. Í kjölfarið er orðið dýrara fyrir einstaklinga innan
samfélagsins að viðhalda sömu lífsgæðum og þeir gerðu áður, fyrir vísitöluhækkun. Í
hagfræðilegum skilningi nota menn verðbólgu til að lýsa hlutfallslegri hækkun sem á
sér stað á vísitölu neysluverðs (N. Gregory Mankiw og Mark P. Taylor, 2008).
Hagstofa Íslands reiknar út vísitölu neysluverðs byggt á könnunum sem hún
framkvæmir og er vísitalan birt mánaðarlega. Vísitalan er ekki fullkomin en er
sennilega besti mælikvarði á almennt verðlag sem til er á Íslandi. Á nokkurra ára
fresti eru kannaðar hvaða vörur og þjónusta dæmigerð fjölskylda kaupir og eru
útsöluverðin notuð við útreikninga með öllum álögum hins opinbera meðtöldum.
(Gylfi Magnússon, 2010).
Vísitala neysluverðs hefur farið stigvaxandi á undanförnum árum. Á árunum 2000 til
2007 samsvaraði hækkun vísitölunnar um 37% í heildina, eða að meðaltali 4,6% á ári.
Árið 2008 hækkaði vísitala neysluverðs töluvert meira en á fyrri árum, eða um 12,4%
frá árinu á undan og um 12% árið 2009 (Hagstofa Íslands. 2010e). Því má fullyrða að
verð á vörum og þjónustu hefur hækkað meira á síðastliðnum tveimur árum en
eðlilegt þykir, en þess má geta að verðbólgumarkmið seðlabankans er 2,5% á ári
(Seðlabanki Íslands, 2010). Fram í júní á þessu ári hefur vísitala neysluverðs hækkað
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um 2% til viðbótar. Til samantektar hefur vísitala neysluverðs hækkað um 86% frá
því í janúar 2000 til júní 2010 (Hagstofa Íslands. 2010c).

LÍNURIT 10 - ÁFENGISGJALD OG VÍSITALA NEYSLUVERÐS SEPT 1995 - MAÍ 2010

(Heimild: Hagstofa Íslands, 2010e, Þingskjal 493, 2008-2009 og Fjármálaráðuneyti, 2010)

Til þess að skoða verðþróun áfengis á móti vísitölu neysluverðs var reynt að varpa
ljósi á línulega leitni (e. trend) á milli breytanna. Sem dæmi er venjulega auðvelt að
sjá samband á milli verðs og eftirspurnar. Ef verð lækkar á brauði hækkar að öllum
líkindum eftirspurnin eftir því og öfugt. Nota má upplýsingar um þróun á einni breytu
til að spá um fyrir breytingu á hinni og kallast slík framkvæmd aðhvarfsgreining (e.
Linear Regression model). Slíkt er þó ekki gert hér þar sem ekki er verið að reyna að
varpa ljósi á sameiginlega þætti í örþróun breytanna heldur eingöngu leitni, eða
meginþróun breytunnar yfir ákveðið tímabil.
Vísitala neysluverðs sveiflast að mestu leyti eftir verði á vörum og þjónustu á
samkeppnismarkaði þar sem heildsalar og framleiðendur eiga svigrúm til að hækka og
lækka útsöluverð vöru sinnar. Skattar og gjöld á áfengi er hins vegar ákvarðað af
stjórnvöldum sem ráða því að mestu leyti hvernig útsöluverð myndast. Undir þeim
kringumstæðum eru minni líkur á fylgni milli vísitölu neysluverðs og áfengisgjalda,
þar sem stjórnvöld virðast hækka áfengisgjöld tilviljunarkennt. Þegar gögn eru því
ekki línuleg, eins og sjá má á línuritinu að ofan, gefur fylgnin ekki rétta mynd af
sambandi breytanna í aðhvarfslíkani en þó má nálgast gróflega leitni línanna með
línulegum hætti ef ákvörðun um upphafs og endapunkt rannsóknarinnar liggja fyrir.
Þetta er sérlega heppilegt fyrir myndræna framsetningu eins og sýnt er á línuriti 10.
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r² , sem sjá má í formúlunum vinstra megin á línuritinu, er kvaðratrótin af
fylgnistuðlinum og lýsir áreiðanleika línulegs sambands á milli x og y ásanna. Því
meira sem r² er nær 1, því áreiðanlegra er sambandið. (Handbook of Biological
Statistics, e.d.). Á línuritinu að framan er 89% af dreifninni á milli breyta vísitölu
neysluverðs og tíma sameiginlegur. Á áfengisgjöldunum er dreifni hins vegar mjög
ólík tímanum og því ekki nægileg til að hægt sé að spá fram í tímann.
Áfengisgjöld hafa ekki haldist í við vísitölu neysluverðs frá árinu 1995 og því hafa
áfengisgjöld lækkað að raunvirði. Það þykir skiljanlegt þar sem vísitala neysluverðs
fer eftir verði á vörum og þjónustu í landinu og er stöðug breyting á henni. Á
undanförnum tíu árum hefur áfengisgjald verið hækkað fimm sinnum og þrisvar á
síðastliðnum tveim árum. Því er forvitnilegt að skoða hvernig þróunin hefur verið,
byggt á sögulegum gögnum sem ná styttra aftur í tímann.

LÍNURIT 11 - ÁFENGISGJALD OG VNV JAN 2000 - MAÍ 2010

(Heimild: Hagstofa Íslands, 2010e, Þingskjal 493, 2008-2009 og Fjármálaráðuneyti, 2010)

Ef tímabil línuritsins er stytt og gögn tekin frá árinu 2000 nær tímabilið yfir fimm
hækkanir áfengisgjalda á síðastliðnum 10 árum. Eins og sjá má á línuriti 11 hafa
áfengsgjöld haldið betur í við vísitölu neysluverðs á síðastliðnum 10 árum heldur en
frá árinu 1995. Áfengisgjöld af sterku víni hefur hækkað meira en á bjór og léttvíni.
Samt sem áður eru gjöldin lægri á raunvirði yfir tímabilið.
Vísitala neysluverðs hækkaði um 86% frá því árið 2000 á meðan bjór, léttvín og sterkt
áfengi hækkuðu um 42%, 40% og 75% (Hagstofa Íslands, 2010e). Á árunum 2000 til
2010 hafa stjórnvöld því unnið markvissara að því að brúa bilið á milli áfengisgjalda
og vísitölunnar.
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Frá því janúar 2007 til maí 2010 hefur áfengisgjald verið hækkað þrisvar sinnum, í
nóvember 2008, maí 2009 og janúar 2010. Svo tíð hækkun hefur aldrei átt sér stað
síðan áfengisgjöld voru fyrst lögð á (Þingskjal 493, 2008-2009 og Fjármálaráðuneyti,
2010).

LÍNURIT 12 - ÁFENGISGJALD OG VNV JAN 2007 – MAÍ 2010

(Heimild: Hagstofa Íslands, 2010e, Þingskjal 493, 2008-2009 og Fjármálaráðuneyti, 2010)

Á mynd 12 ná söguleg gögn enn styttra aftur í tímann en á myndunum að framan. Í
ljós kemur að hækkun áfengisgjalda í maí 2009 leiddi af sér vöxt umfram vísitölu
neysluverðs og aftur í janúar 2010. Hækkun bjórs og sterks áfengis nam 5,9% og 4%
á léttvíni umfram vísitölu neysluverðs.
Á myndunum má draga þá ályktun að áfengisgjöld hafi verið hækkuð til að
koma til móts við vísitölu neysluverðs. Því til stuðnings kom fram í skýrslu
fjármálaráðuneytis árið 2009 að ef áfengisgjöld hefðu frá byrjun hækkað í samræmi
við vísitölu neysluverðs væru áfengisgjöld búin að vaxa upp í 113 kr. Því væri unnt
að hækka áfengisgjaldið um 30-40% á árunum 2009, 2010 og 2011
(Fjármálaráðuneyti, 2009). Því má búast við 5-15% hækkun á áfengisgjöldum í
byrjun næsta árs þar sem áfengisgjöld hafa einungis hækkað um 25% á árunum 2009
og 2010.
Einnig var sett upp punktarit (e. scatter) til að sýna samband áfengisverðs og vísitölu
neysluverðs, sjá línurit 13. Tekið var meðaltal af áfengisgjöldum bjórs, léttvíns og
sterks áfengis á árunum 2000 til 2010. Niðurstaðan er sú að fyrir hverja 1% hækkun á
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vísitölu neysluverðs hækkuðu áfengisgjöld um tæplega 0,47% á tímabilinu. Einnig
var framkvæmt marktektarpróf t á móti höfnunargildi t með alpha = 0,05 og 125
frelsisgráðum. T prófið var 19 sem er langt yfir höfnunargildi t = 1,979. Því má segja
með 95% öryggi að samband hafi leynst á milli vísitölu neysluverðs og áfengisverðs á
tímabilinu. Heildarniðurstöður marktektarprófsins má sjá í viðauka 4.

LÍNURIT 13 - SAMBAND ÁFENGISVERÐS OG VNV

(Heimild: Hagstofa Íslands, 2010e, Þingskjal 493, 2008-2009 og Fjármálaráðuneyti, 2010)

6.2 Kaupmáttur launa
Líkt og með vísitölu neysluverðs sér Hagstofa Íslands um útreikninga á vísitölu
kaupmáttar launa. Við útreikninga eru tekin úrtök af launþegum og skoðað hvernig
laun þeirra breytast að meðaltali á milli mánaða. Leiðrétt er fyrir fólki í hlutastörfum,
svo það framkalli ekki skekkju í útreikningum ef fólk færir sig úr fullu starfi í
hlutastarf eða öfugt. Þrátt fyrir að kaupmáttur launa gefi góða vísbendingu um
launaþróun í heildina er hún að hluta til ófullkominn mælikvarði. Margir aðrir
mælikvarðar eru til á launaþróun og ber helst að nefna breytingu á launum fyrir
einstakar starfsstéttir og útreikningar sem taka mið af breytilegri yfirvinnu og öðrum
tekjum launþega sem sveiflast á milli mánaða.
Það getur þýtt að þó svo kauptaxtar séu óbreyttir virðast meðallaun hækka því
yfirvinna eykst. Þegar rætt er um kaupmátt launa er yfirleitt ekki búið að taka tillit til
beinna skatta, til dæmis tekjuskatts og útsvars. Kaupmáttur launa þýðir því
einfaldlega hve mikið hægt sé að kaupa fyrir heildarlaun, óháð því hvort einstaklingur
hafi efni á því að ráðstafa öllum sínum tekjum. Í því tilviki er talað um
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ráðstöfunartekjur. Tölur um þróun ráðstöfunartekna eru reiknaðar á ýmsan hátt, til
dæmis út frá skattframtölum. Þá er búið að bæta við tekjum af eignum og styrkjum
frá hinu opinbera og draga frá beina skatta (Gylfi Magnússon, 2010). Þrátt fyrir að
kaupmáttur launa sé ekki fullkominn mælikvarði ætti hann að gefa fullnægjandi
vísbendingu um hvernig launatekjur hafa þróast á undanförnum árum.

LÍNURIT 14 - VÍSITALA KAUPMÁTTAR LAUNA JAN 2000 – MAÍ 2010

Heimild: (Hagstofa Íslands, 2010f)

Kaupmáttur launa fór stigvaxandi á árunum 2000-2007 og hækkaði um tæplega
19,6%. Árið 2008 dróst kaupmáttur hins vegar saman um 3,7% frá því árinu á undan
og 7,3% árið 2009. Á þessu ári hefur kaupmáttur launa haldið áfram að lækka eða um
1% fram í maí (Hagstofa Íslands. 2010f).
Vísitala kaupmáttar launa og vísitala neysluverðs eru hvor um sig sjálfstæðar frá hvor
annarri. Hins vegar eru báðar vísitölurnar háðar gengisþróun og má rekja breytingar á
vísitölunum til hækkunar og lækkunar á gengi.
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LÍNURIT 15 – ÞRÓUN GENGIS, VKL OG VNV JAN 2000 – MAÍ 2010

(Heimild: Hagstofa Íslands, 2010e, Hagstofa Íslands, 2010f og Arion banki, 2010)

Til eru tvær gerðir af verðbólgu sem ber að nefna í þessu samhengi. Annars vegar
eftirspurnarverðbólga og hins vegar kostnaðarverðbólga.
Í eftirspurnarverðbólgu (e. Demand-pull inflation) eykst eftirspurn eftir vörum og
þjónustu sem hefur í för með sér hækkun á verði í hagkerfinu og skilar sér í formi
verðbólgu. Eftirspurnarverðbólga á sér stað þegar eftirspurn fer umfram framboð að
því marki að framleiðendur halda ekki í við hana þó svo allir framleiðsluþættir séu
fullnýttir (Investopedia, e.d.). Fyrir bankahrunið í október 2008 voru því einkennandi
tímar eftirspurnarverðbólgu. Eins og sjá má á línuriti 15 leiddi hún til hærra
neysluverðs en kom ekki niður á kaupmætti launa þar sem mikil velmegun var til
staðar
Í kostnaðarverðbólgu (e. Cost-push inflation) eykst framleiðslukostnaður sem veldur
því að færri vörur og þjónusta skila sér til markaðarins. Þegar eftirspurn er sú sama
og áður eykst verðið í hagkerfinu og skilar sér í formi verðbólgu. Þegar krónan
veikist gagnvart öðrum gjaldmiðli verður kostnaðarsamara að flytja vörur inn til
landsins. Við það dregst innflutningur saman og verð á vörum hækkar sökum minna
framboðs en óbreyttrar eftirspurnar (Investopedia, e.d.). Eftir bankahrunið í október
2008 varð kostnaðarverðbólga. Á línuriti 15 má sjá hvernig neysluverð hækkar um
leið og kaupmáttur launa fer lækkandi.
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6.3 Mannfjöldi
Mannfjöldi getur spilað stórt hlutverk í eftirspurn og er nauðsynlegt að taka hann til
skoðunar, sérstaklega í ljósi þess að áfengisneysla er búin að dragast saman á
síðastliðnum misserum. Hugsanlega hefur mikill samdráttur í mannfjölda getað
orsakað neyslulækkunina árið 2009. Í kjölfar efnahagshrunsins getur
búferlaflutningur aukist þar sem erlendur gjaldmiðill er nú orðinn dýrari en áður og
getur því myndast hvati til að afla sér erlendra tekna. Á línuritinu að neðan má sjá
þróun mannfjölda á Íslandi á íbúum 15 ára og eldri.

LÍNURIT 16 – MANNFJÖLDI 15 ÁRA OG ELDRI

(Heimild: Hagstofa Íslands, 2010c)

Mannfjöldi hefur aukist jafnt og þétt á árunum 2000 til 2009. Á meðan hefur
áfengissala í lítrum talið farið hækkandi hjá ÁTVR. Til að mynda neytti hver
einstaklingur 15 ára og eldri 54 lítra af áfengi árið 20006 samanborið við 82 lítra árið
20087. Árið 2009 dróst áfengissala ÁTVR saman á meðan mannfjöldi hélt áfram að
aukast. Nam hún að meðaltali 79 lítrum á mann8 og minnkaði því um tæplega 3 lítra
frá því árinu áður (ÁTVR, 2000 – 2009 og Hagstofa Íslands, 2010c). Því er ekki hægt
að rekja samdrátt í áfengisneyslu til mannfjölda árið 2009. Árið 2010 hefur
mannfjöldi dregist saman frá því árinu áður og er skýringin talin vera
búferlaflutningur frá landi.

6

Heildarsala ÁTVR í lítrum/Mannfjöldi 15 ára og eldri árið 2000 = 11.619.000/213.967 = 54 lítrar
Heildarsala ÁTVR í lítrum/Mannfjöldi 15 ára og eldri árið 2008 = 20.381.000/249.480 =82 lítrar
8 Heildarsala ÁTVR í lítrum/Mannfjöldi 15 ára og eldri árið 2009 = 19.957.000/252.784 = 79 litrar
7
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Í aðdraganda efnahagshrunsins er ljóst að ytri þættir geta spilað stórt hlutverk í
samdrætti á sölu áfengis. Ef vísitala neysluverðs hækkar er orðið dýrara fyrir
einstaklinga að lifa og ef kaupmáttur rýrnar um leið minnka ráðstöfunartekjur
heimilanna enn frekar. Frá árinu 2000 til 2009 hækkaði launavísitalan að jafnaði um
0,86% á ári. Á sama tíma hækkaði neysluverðsvísitalan um 6,2% á ári. Lækkun
raunlauna, mælt sem hækkun vísitölu neysluverðs umfram vísitölu kaupmáttar launa,
voru því að jafnaði 5,34% árlega. Því má fullyrða að kostnaður vöru og þjónustu
hefur hækkað töluvert framyfir laun Íslendinga. Mannfjöldi virðist ekki spila stórt
hlutverk í samdrætti á áfengismagni ÁTVR því mannfjöldi jókst á árinu 2009 á meðan
neysla dróst saman. Er líklegri skýring að fólk kaupi áfengi í minna mæli en það
gerði áður, fyrir bankahrun, sökum hækkandi verðlags og lækkandi kaupmáttar.
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7.0 Smygl og heimabrugg
Erfitt er að finna nákvæmar tölur yfir innflutning á ólöglegu smygli og magn af
heimabrugguðu áfengi, einfaldlega út af þeirri ástæðu að slík starfsemi fer fram fyrir
luktum dyrum. Til að gefa manni mynd af því hvort slíkt hafi aukist er því aðeins
hægt að taka mið af könnunum og skýrslum sem framkvæmdar hafa verið auk
frásagna frá einstaklingum tengdum efninu.
Á Íslandi er óheimilt samkvæmt lögum að brugga vín sterkara en 2,25% af vínanda
nema með sérstöku leyfi, þótt um sé að ræða framleiðslu til eigin neyslu (áfengislög
nr. 75/1998). Þrátt fyrir að lögin kveði skýrt á um framleiðslubannið eru nokkrar
verslanir á höfuðborgarsvæðinu sem sérhæfa sig í sölu á framleiðslutækjum og
áhöldum til heimabruggunar.
Í skýrslu Ríkislögreglustjóra sem kom út árið 2009 er fullyrt að mikil hækkun á verði
áfengis og rýrnun kaupmáttar leiðir til aukins smygls og sölu á heimabrugguðum
vínanda (Dómsmálaráðuneyti, 2009). Magnús Axelsson, eigandi Ámunnar rennir
stoðum undir það og segir að sala á víngerðarefnum hafi aukist eftir bankahrun og
telur að þegar kreppir að í efnahagslífinu sæki neytendur meira í heimabruggað
áfengi, þar sem það sé töluvert ódýrara. Að auki segir hann að mikil eftirspurn sé
orðin eftir námskeiðum í víngerð og mikill áhugi sé orðinn meðal fólks að brugga sitt
eigið vín (Mikil aukning í heimabruggi, 2009).
Daði Már Kristófersson, dósent við hagfræðideild Háskóla Íslands er á sama máli.
Segir hann að hagfræðingar gangi almennt út frá því að áfengi sé nauðsynjavara og
því hægt að hækka verð töluvert áður en neysla dregst saman. Ákveðin þolmörk eru
þó til staðar og eftir því sem áfengi hækkar meira í verði, því algengara verður smygl
og heimabrugg (Hátt áfengisverð stuðlar að smygli, 2010). Niðurstöður könnunar
sem Capacent Gallup framkvæmdi fyrir Félag íslenskra stórkaupmanna, hér eftir FÍS,
og VR segir að 35% þjóðarinnar hefur orðið áberandi meira var við heimabrugg og
áfengissmygl frá október 2008. Er hlutfallið hærra hjá yngri aldurshópum en 55%
aðspurðra einstaklinga í aldurshópnum 16-24 ára höfðu sömu sögu að segja
(Þriðjungur þjóðarinnar var við heimabrugg og áfengissmygl, 2009). Í desember
2003 stóð FÍS fyrir svipaðri könnun og kom þar fram að tæpur fjórðungur landsmanna
hafði neytt heimabruggs undanfarna 12 mánuði og 31% einstaklinga á aldrinum 20-29
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ára, en í nóvember árið áður höfðu áfengisgjöld af sterku áfengi verið hækkuð um
15%. Jókst í kjölfarið magn sterks áfengis sem lagt var hald á um rúmlega 30%
(Þingskjal 826, 2004-2005).
Þórarinn Tyrfingsson, yfirlæknir hjá SÁÁ er ekki sammála þessu og segir að þrátt
fyrir umtalsverða hækkun áfengisverðs séu engar vísbendingar til staðar um að
heimabrugg hafi aukist. Telur hann að slíkar sögusagnir séu settar af stað af þeim sem
eiga hagsmuna að gæta þegar áfengissala er annars vegar. Engar vísbendingar benda
til þess að heimabrugg sé að aukast og framleiðsla, dreifing og sala áfengis á Íslandi
er svo fagmannlega framkvæmd að það er ekki nokkur leið fyrir heimabrugg að keppa
við hana (Engin merki um aukið brugg, 2010).
Samkvæmt lögreglunni á höfuðborgarsvæðinu segist hún ekki hafa orðið vör við
mikla aukningu í heimabruggi. Frá því janúar til ágúst á síðasta ári hafði lögreglan
afskipti af 15 slíkum málum, en þau voru alls 10 árið á undan. Taldi lögreglan
aukninguna það lítilvæga að hún væri ekki í samræmi við fyrrnefnda könnun
Capacent Gallup þó svo um sé að ræða 50% aukningu. Tollayfirvöld segjast alls ekki
greina aukningu á smygli, hvorki hjá ferðamönnun sem koma til landsins né í gámum,
og segja að tollverðir séu almennt meðvitaðir um að slæmt efnahagsástand geti ýtt
undir smygl og séu því meira á varðbergi gagnvart slíku (Þriðjungur þjóðarinnar var
við heimabrugg og áfengissmygl, 2009). Tölur frá Tollstjóra Reykjavíkur staðfesta
þetta, en á árunum 2006-2009 hefur gómað smygl í lítrum talið farið minnkandi (sjá
viðauka 5).
Til samantektar eru því skiptar skoðanir um hvort smygl og heimabrugg hafi aukist.
engar beinar vísbendingar til staðar sem ýta undir þær sögusagnir að smygl og
heimabrugg hafi aukist til muna. Til að mynda hefur gómað smygl aldrei verið eins
lítið eins og nú, ef litið er aftur til ársins 2003 og segist lögreglan á
höfuðborgarsvæðinu ekki hafa orðið vör við aukningu á heimabruggi svo um munar.
Sala á tækjum og tólum til víngerðar hefur þó verið að aukast og í könnun Capacent
Gallup kemur fram að þriðjungur landsmanna hafi orðið meira var við heimabrugg
eftir að þrengja fór að í efnahagslífinu. Getur því verið að einhver aukning hafi orðið
á heimabruggi og smygli, en ekki svo um munar.
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8.0 Tekjur Ríkissjóðs
Eins og fram hefur komið samanstendur tekjustreymi af áfengissölu til ríkissjóðs af
nokkrum þáttum. Mestu tekjurnar koma í gegnum áfengisgjöld og virðisaukaskatt,
ásamt arðgreiðslum frá ÁTVR. Ekki voru reiknaðar út tekjur af skilagjaldi og
umsýsluþóknun þar sem þeim tekjum er ráðstafað til Endurvinnslunnar hf. og þaðan
til þeirra neytenda sem endurvinna umbúðir sínar. Ekki voru heldur teknar saman
tekjur yfir úrvinnslugjald þar sem erfitt reyndist að nálgast upplýsingar um þær.
Lítil breyting var á áfengisgjöldum á árunum 1995 til 2000 og var því ákveðið að taka
saman tekjurnar frá 2000 til 2010. Tekjurnar eru einungis reiknaðar miðað við tölur
frá ÁTVR svo samræmi sé í útreikningum, því erfitt var að nálgast tölur yfir
heildartekjur ríkissjóðs fram til ársins 2010. Þar af leiðandi eru tekjur af sölu áfengis
á til dæmis börum og veitingastöðum ekki meðtaldar í útreikningum. Ættu tekjur
ÁTVR þó að gefa fullnægjandi vísbendingu um hvernig þróun heildartekna ríkissjóðs
hefur verið, þar sem að sögn Rannsóknarseturs verslunarinnar er langmesta veltan í
gegnum smásölu ÁTVR. Upplýsingar um selt magn voru fengnar úr ársskýrslum
ÁTVR og hjá Gunnari Gunnarsyni aðalbókara ÁTVR.

8.1 Sölumagn vínanda
Tekjur ríkissjóðs samanstanda af því magni sem selt er og því verði sem magnið er
selt á. Með sölumagn af vínanda er því hægt að reikna út tekjur ríkissjóðs með því að
margfalda saman selt magn og áfengisgjöld á sama tíma og þau voru í gildi. Á
eftirfarandi töflu má sjá heildarsölu ÁTVR af skattlögðum vínanda eftir skattflokkum.
Ár

Bjór

2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
Samtals

276.660
293.795
311.518
321.922
341.266
371.626
402.857
427.239
444.681
433.795
3.625.359

Léttvín
<=15%
146.559
172.674
196.745
219.673
253.360
277.484
283.144
312.676
328.952
319.476
2.510.743

Sterkt áfengi
15%>
350.559
353.880
343.974
309.244
296.853
299.771
313.510
334.669
343.331
301.668
3.247.459

Samtals

% Breyting

773.778
820.349
852.237
850.839
891.479
948.881
999.511
1.074.584
1.116.964
1.054.939
9.383.560

6,02%
3,89%
-0,16%
4,78%
6,44%
5,34%
7,51%
3,94%
-5,55%

TAFLA 17 - GJALDSKYLDIR LÍTRAR AF VÍNANDA 2000 – 2009

(Heimild ÁTVR, 2000 – 2009)
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Heildarsala á vínanda hefur hækkað töluvert síðan árið 2000. Árið 2003 dróst sala á
vínanda saman um 0,16% og má rekja þá lækkun til samdráttar í sölu á sterku áfengi,
en í lok nóvember 2002 voru áfengisgjöld af sterkum vínum hækkuð um 15%. Árið
2009 dróst heildarsala saman um 5,5% og er það mesta lækkunin sem átti sér stað á
þessu tímabili. Þá lækkaði seldur vínandi bjórs um 2,5%, vínandi léttvíns um 3% og
vínandi sterks áfengis um 12,1% (ÁTVR, 2000-2009).
Eins og fram hefur komið er áfengi árstíðabundin vara. Því er hægt að bera saman
sölumagn vínanda frá janúar til júní á árunum 2000 til 2010. Í áfengi eru 2,25
sentílítrar af vínanda í hverjum lítra af áfengi ógjaldskyldir í bjór og léttvíni. Með því
að taka af 2,25% af seldu lítramagni bjórs og léttvíns og draga það frá seldum lítrum
af heildarsölu vínanda ætti nokkurn veginn að standa eftir þeir gjaldskyldir lítrar af
vínanda sem áfengisgjöld eru reiknuð af ( sjá á mynd 19). Áfengismagn eftir
mánuðum auk tekna ríkissjóðs sem reiknaðar voru út frá þeim tölum á árunum 2000
til 2010 voru fengnar frá Gunnari Gunnarssyni, aðalbókara ÁTVR.
Ár

Bjór

2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
Samtals

128.425
136.249
144.077
146.677
154.096
170.392
188.735
200.344
206.058
204.187
188.520
1.867.759

Léttvín
<=15%
62.026
73.443
86.313
94.653
106.430
121.166
128.977
137.340
145.667
143.702
136.524
1.236.241

Sterkt áfengi Samtals
15%>
158.274
348.726
160.707
370.399
157.143
387.533
140.578
381.908
132.791
393.316
132.425
423.982
138.688
456.400
151.311
488.995
156.698
508.423
143.240
491.128
113.983
439.026
1.585.837
4.689.837

% Breyting

6,21%
4,63%
-1,45%
2,99%
7,80%
7,65%
7,14%
3,97%
-3,40%
-10,61%

TAFLA 18 - GJALDSKYLDIR LÍTRAR AF VÍNANDA JAN - JÚN ÁRIN 2000 - 2010

Á fyrstu mánuðum ársins 2000 til 2010 er breytingin svipuð eins og á töflu 17. Á
árinu 2009 er 3,4% samdráttur í sölu frá árinu á undan og árið 2010 hefur sala á
hreinum vínanda lækkað mest, eða um 10,61%. Hefur því sala á vínanda haldið
áfram að dragast saman af því sem komið er á þessu ári.
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8.2 Tekjur áfengisgjalda
Á línuritinu að neðan má sjá hvernig tekjur ríkissjóðs af áfengisgjöldum hafa þróast
eftir vöruflokkum á árunum 2000 til 2009, en tekjur eftir mánuðum og tekjur á
raunvirði eftir vöruflokkum má sjá í viðauka 6.

LÍNURIT 19 - TEKJUR RÍKISSJÓÐS Á ÁRUNUM 2000 - 2009

(Heimild: ÁTVR 2000 - 2009)

Í heildina voru tekjur ríkissjóðs tæplega 60 milljarðar króna á árunum 2000 til 2009.
Tekjurnar fóru stighækkandi á tímabilinu eða um tæplega 6,1% að meðaltali. Mest
var þó tekjuhækkunin árið 2009 eða um heil 10% frá því árinu á undan. Sama ár var
tekjumet sett í júlí en í þeim mánuði skiluðu áfengisgjöld tæplega milljarði í
ríkiskassann. Áfengisgjöld hækkuðu líka mest það árið, eða um 15% auk þess sem
áfengisgjöld voru hækkuð um 13% í desember 2008. Í heildina hækkuðu tekjur
ríkissjóðs um 70% að nafnvirði á árunum 2000 til 2009 (ÁTVR, 2000-2009).
Á línuriti 20 má sjá samanburð á tekjum ríkissjóðs frá janúar til júnímánaðar á þessu
ári saman við tekjur á sömu mánuðum á árunum 2000 til 2009. Með því er hægt að
sjá hvort samdráttur eða aukning hefur verið á tekjum ríkissjóðs yfir sömu mánuði á
árunum.
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LÍNURIT 20 - TEKJUR RÍKISSJÓÐS AF ÁFENGISGJÖLDUM JAN – JÚN

Tekjur ríkissjóðs hafa farið hækkandi á sömu mánuðum frá árinu 2000 til 2010.
Meðalhækkun tekna frá janúar til júní var rúmlega 6,57% frá því árið 2000. Mesta
hækkunin átti sér stað árið 2009 eða um 11% frá því árinu á undan. Á árinu 2010
lækkuðu tekjur ríkissjóðs af sterku áfengi um 1,7%, og er það í fyrsta skipti sem
tekjur ríkissjóðs af áfengissölu hafa dregist saman að einhverju leyti að nafnvirði yfir
tímabilið.
Greinilegt er að tekjur ríkissjóðs aukast við hækkun áfengisgjalda ef miðað er við
óbreytta eftirspurn, þar sem formúlan fyrir tekjur er einfaldlega magn sinnum verð.
Selt magn af vínanda hefur farið lækkandi síðan við bankahrunið 2008 og má því
rekja tekjuhækkunina til verðs.
Til að fá sjónrænt betri mynd á þá þróun sem hefur átt sér stað er gott að skoða
hækkun áfengisgjalda og tekjuþróun saman á mynd, sett á sama grunni, sjá línurit 21.
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LÍNURIT 21 - ÞRÓUN ÁFENGISGJALDA OG TEKNA RÍKISSJÓÐS 2000 - 2010

(Þingskjal 493, 2008-2009 og Fjármálaráðuneyti, 2010)

Samkvæmt línuritinu að ofan má sjónlega draga þá ályktun að hækkun áfengisgjalda
hafi áhrif á tekjur ríkissjóðs, því tekjur hækka í samræmi við hækkun áfengisgjalda.
Á línuritinu að neðan er búið að leiðrétta tekjustreymi áfengisgjalda fyrir verðbólgu í
því skyni að sjá hvernig tekjur ríkissjóðs hafa þróast á raunvirði.

LÍNURIT 22 - TEKJUR AF ÁFENGISGJÖLDUM 2000 - 2009 Á RAUNVIRÐI

(Heimild: ÁTVR og hagstofa Íslands, 2010e)

Eins og sést hafa tekjur ríkissjóðs af áfengisgjöldum lækkað að raunvirði þar sem
verðbólga hefur aukist mikið síðastliðin tvö ár. Á árunum 2002 til 2007 má sjá
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tiltölulega stöðuga hækkun á tekjum fyrir utan lækkun árið 2006 og voru rauntekjur
hæstar árið 2007, eða 4,75 milljarðar króna. Einkenndust þessir tímar af mikilli
uppsveiflu og góðæri sem hélt vísitölu neysluverðs stöðugri og rauntekjum hækkandi.
Á árinu 2008 lækkuðu þó rauntekjur um tæplega 373 milljónir eða 7,85%. Árið 2009
héldu þær áfram að lækka um 1,43% eða 62,5 milljónir. Rauntekjur ríkissjóðs af
áfengisgjöldum frá janúar til júní yfir árin 2000 til 2010 má svo sjá á línuritinu að
neðan.

LÍNURIT 23 - TEKJUR AF ÁFENGISGJÖLDUM JAN - JÚN Á RAUNVIRÐI

(Heimild: Hagstofa Íslands, 2010e)

Á árunum 2007 til 2009 hafa rauntekjur frá janúar til júní farið lækkandi. Á þessu ári
lítur þó allt út fyrir að rauntekjur ríkisins hafi hækkað frá því í fyrra yfir sömu
mánuði. Nam hækkunin 2% eða tæplega 39 milljónum króna.

8.3 Tekjur af virðisaukaskatti
Virðisaukaskattur leggst ofan á áfengisverð eftir að gjöld og skattar hafa reiknast ofan
á. Tekjur af virðisaukaskatti geta því hækkað eftir því sem álagningin er hærri eða
sala áfengis meiri. Þróun á virðisaukaskatti áfengis hefur verið lítil á árunum 2000 til
2010, en á tímabilinu hefur virðisaukaskattur einungis verið hækkaður í eitt skipti, úr
24,5% í 25,5% á árinu 2010 (ÁTVR, 2000 – 2009 og Fjármálaráðuneyti, 2010). Ekki
lágu fyrir upplýsingar um tekjur virðisaukaskatts á árinu 2010 en á línuriti 24 má sjá
tekjuþróunina frá árinu 2000 til 2009.
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LÍNURIT 24 - TEKJUR AF VIRÐISAUKASKATTI

(Heimild: ÁTVR, 2000-2009)

Eins og sést á línuritinu að ofan hafa tekjur virðisaukaskatts farið stighækkandi á
tímabilinu, eða að meðaltali um 9,4% á ári. Mest hækkuðu tekjurnar árið 2008 og
2009 eða um 15% og 16%. Er það eðlilegt í ljósi þess að tekjur af áfengisgjöldum
hækkuðu mest þau árin.
Á línuriti að neðan má svo sjá hvernig tekjur ríkissjóðs af virðisaukaskatti hafa þróast
á raunvirði.

LÍNURIT 25 - TEKJUR AF VIRÐISAUKASKATTI Á RAUNVIRÐI 2000 - 2009

(Heimild: ÁTVR og Hagstofa Íslands, 2010)
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Eins og sjá má hefur þróun á tekjum virðisaukaskatts á raunvirði farið hækkandi á
árunum 2000 til 2009. Mest var hækkunin árið 2007, eða um 5,6%, og minnst árið
2004, eða um 0,73%. Athyglisvert er að sjá hvernig tekjur af virðisaukaskatti fara
stighækkandi á raunvirði, þar sem tekjur af áfengisgjöldum hækkuðu og lækkuðu á
raunvirði yfir sama tímabil.

8.4 Arður ÁTVR til ríkissjóðs
Samkvæmt 42. gr. um fjárreiður ríkisins skulu ríkisaðilar skila eðlilegum hluta af
rekstrarhagnaði sínum sem arði til ríkissjóðs eftir nánari reglum sem fjármálaráðherra
setur (lög nr. 88/1997). ÁTVR er ríkisaðili í þessu samhengi og því skylt að greiða
arð til ríkissjóðs. Sú nánari reglugerð sem nefnd er og sett af fjármálaráðherra segir
að ÁTVR eigi að skila arði til ríkissjóðs meðal annars með tilliti til þeirra eigna sem
ríkið er með bundið í rekstri þess (Reglugerð nr. 883/2005). Því ætti að vera einhvers
konar samræmi á milli eignabindingar ríkisins og arðgreiðslna ÁTVR.

LÍNURIT 26 - ARÐGREIÐSLUR ÁTVR TIL RÍKISSJÓÐS

(Heimild: ÁTVR, 2000-2009)

Eins og sjá má á línuritinu að ofan eru arðgreiðslur mjög breytilegar eftir árum.
Lægsta arðgreiðsla ÁTVR var árið 2003 og nam 133 milljónum króna. Sú hæsta var
árið 2009 og nam 946 milljónum króna.
Þar sem arðgreiðslur eru mjög breytilegar eftir árum vaknar upp sú spurning hvernig
eignabinding ríkissjóðs hefur verið á þessum árum. Á töflu 26 má sjá
eignabindinguna og tekjur ríkissjóðs af arðgreiðslum á árunum 2000 til 2009, ásamt
hlutfallinu á milli þessa tveggja þátta.
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Ár
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009

Fastafjármunir
865,311
995,868
1,014,354
1,012,971
984,363
876,043
810,225
942,919
999,808
976,047

Veltufjármunir
1,792,984
2,069,529
2,223,232
2,397,905
2,275,785
2,290,413
2,924,206
3,171,696
3,380,063
4,187,028

Eignir alls
2,658,295
3,065,397
3,237,586
3,410,876
3,260,148
3,166,456
3,734,431
4,114,615
4,379,871
5,163,075

Arðgreiðslur
312,000
291,500
280,000
133,000
649,000
670,000
160,600
152,000
182,500
960,000

%
12%
10%
9%
4%
20%
21%
4%
4%
4%
19%

TAFLA 27 - HEILDAREIGNIR ÁTVR OG ARÐGREIÐSLUR TIL RÍKISSJÓÐS

(Heimild: ÁTVR, 2000 - 2009)
Tölur eru í þús kr.

Eins og sjá má í töflu 27 er lítið samræmi í arðgreiðslum ÁTVR til ríkissjóðs borið
saman við þá fasta- og veltufjármuni sem ríkið er með bundið í rekstri fyrirtækisins.
Fram kemur í reglugerðinni að arðgreiðslur þyrftu ekki endilega að endurspegla
eignabindingu ríkisins og var því ákveðið að kanna hvort meira samræmi væri á milli
rekstrarhagnaðar og arðgreiðslna.
Ár
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
Samtals

Rek.hagn. ÁTVR
3.040.444
2.821.721
513.169
427.220
516.146
540.551
128.268
506.587
447.121
1.375.025
10.316.252

Argreiðslur
312.000
291.500
280.000
133.000
649.000
670.000
160.600
152.000
182.500
960.000
3.790.600

Hlutfall
10%
10%
55%
31%
126%
124%
125%
30%
41%
70%

TAFLA 28 – REKSTRARHAGNAÐUR OG ARÐGREIÐSLUR ÁTVR

(Heimild: ÁTVR, 2000 - 2009)
Tölur eru í þús króna.
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Lesa má úr töflu 28 að einnig sé lítið samræmi á milli rekstrarhagnaðar og
arðgreiðslna. Var hlutfallið minnst 10% á árunum 2000 og 2001 en hæst á árunum
2004, 2005 og 2006 eða í kringum 125%. Við nánari skoðun á umgjörð
reglugerðarinnar og ársreikningum ÁTVR má draga þá ályktun að arðgreiðslur eru
tilviljanakenndar og ekki í samræmi við þær reglugerðir sem settar hafa verið.

8.5 Samanlagðar tekjur ríkissjóðs
Með því að leggja saman tekjur af áfengisgjöldum og virðisaukaskatti auk
arðgreiðslna ÁTVR fást tekjur ríkisins sem hlotist hafa í gegnum sölu ÁTVR. Á
línuriti að neðan má sjá hvernig þróunin hefur verið á árunum 2000 til 2009, en
töluleg gögn má finna í viðauka 7.

TAFLA 29 - HEILDARTEKJUR RÍKISSJÓÐS AÐ NAFNVIRÐI

Tekjur ríkissjóðs hafa farið stighækkandi á tímabilinu. Mesta hækkunin var 19,68%
árið 2009, en áfengisgjöld voru hækkuð í desember 2008 um 13% og síðan aftur um
15% í maí 2009. Fyrir desember 2008 voru áfengisgjöld á léttvíni og bjór sjaldan
hækkuð og á meðan jókst sala á hreinum vínanda. Eftir það voru áfengisgjöld
hækkuð og fór sölumagns hreins vínanda að lækka. Á sama tíma hækkuðu tekjur
ríkissjóðs sem bendir til þess að auknar álögur á áfengi skili meiri heildartekjum til
ríkissjóðs. Arðgreiðslur til ríkisins árið 2009 voru hins vegar umtalsvert hærri en á
árunum á undan og má sjá heildartekjur án arðgreiðslna í viðauka 7. Burtséð frá
arðgreiðslum er breytingin á tekjum ríkissjóðs í prósentum talið töluvert hærri á árinu
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2009 samanborið við árin á undan, eða 12,51%. Á línuriti 30 má svo sjá heildartekjur
ríkissjóðs að raunvirði.

LÍNURIT 30 – TEKJUR RÍKISSJÓÐS AÐ RAUNVIRÐI

Að raunvirði hafa heildartekjur ríkissjóðs yfirleitt hækkað. Árið 2003 og 2006
drógust tekjur hins vegar saman að raunvirði og má rekja lækkunina til lægri
arðgreiðsla en á árunum á undan. Töluleg gögn ásamt línuriti án arðgreiðslna að
raunvirði má einnig sjá í viðauka 7. Árið 2008 drógust heildartekjur saman um 4,54%
en 4,71% án arðgreiðslna. Skýringuna á því má rekja til mikillar hækkunar á vísitölu
neysluverðs það árið. Á árinu 2009 hækkuðu tekjur um 6,85%. Það skýrist af hærri
arðgreiðslu ÁTVR til ríkissjóðs en venjulega, en án hennar hækkuðu tekjur að
raunvirði um aðeins 0,45%.

8.6 Tekjur miðað við ákvarðaða eftirspurn
Erfitt getur verið að ganga úr skugga um hvort ríkissjóður hefur orðið af tekjum við
að hækka áfengisgjöldin sín, því sá vandi skapast að ákvarða eftirspurn miðað við
verðlagningu áfengis. Því voru tekjur ríkissjóðs af áfengisgjöldum reiknaðar út eftir
nokkrum sviðsmyndum þar sem breyttar forsendur voru í sölumagni vínanda á
árunum 2000 til 2009. Áfengisgjöld voru látin haldast óbreytt síðan árið 2000 sem
voru á þeim tíma 58,7 kr á bjór, 58,2 kr á léttvín og 57,15 kr á sterku áfengi. Á
sviðsmynd 1 er heildarsölumagn vínanda hækkað um 5% á hverju ári, á sviðsmynd 2
um 10% og á sviðsmynd 3 um 15%. Í lokin voru svo lagðar saman þær heildartekjur
sem ríkið hefði aflað á tímabilinu.
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LÍNURIT 31 - TEKJUR RÍKISSJÓÐS AF ÁFENGISGJÖLDUM MIÐAÐ VIÐ BREYTTAR FORSENDUR Í
SÖLUMAGNI VÍNANDA

(Heimild: ÁTVR 2000-2009)

Á línuritinu að ofan má sjá tekjur ríkissjóðs af áfengisgjöldum miðað við 5%, 10% og
15% hækkun á hverju ári fyrir sig ásamt raunverulegum tekjum ríkissjóðs frá árinu
2000 til 2009. Á árunum 2000 til 2008 eru tekjur ríkissjóðs meiri við óbreytt
áfengisgjöld en aukið sölumagn vínanda. Á þeim árum voru áfengisgjöld
raunverulegra tekna aðeins hækkuð tvisvar, í bæði skiptin á sterku áfengi um 15%
árið 2002 og 7% árið 2005. Á árinu 2008 hækkuðu áfengisgjöld í desember og síðan
aftur í maí 2009. Leiddi hækkunin til aukningar á raunverulegum tekjum umfram
tekjur allra sviðsmynda á því ári. Í heildina námu raunverulegar tekjur ríkissjóðs 56,8
milljörðum, 57,2 milljörðum á sviðsmynd 1, 59,9 milljörðum á sviðsmynd 2 og 62,6
milljörðum á sviðsmynd 3.
Með núllpunktsgreiningu kom í ljós að neysla Íslendinga hefði þurft að aukast
um 4,3% á ári hverju umfram raunverulega neyslu í því skyni að brúa bilið á milli
tekjutapsins sem hlotist hefði, sem samsvarar 2,4 milljörðum króna, ef áfengisgjöld
hefðu haldist óbreytt. Það þýðir að sala á vínanda hefði þurft að aukast um 404.803
lítra, eða að meðaltali um 40.480 lítra af hreinum vínanda á hverju ári yfir tímabilið.
Það má telja afar ólíklegt þar sem áfengisgjöld héldust tiltölulega óbreytt fram til
ársins 2009 og var því enginn sérstakur hvati til staðar hjá neytendum að kaupa áfengi
í auknum mæli fyrir þann tíma.
Þar sem áfengisgjaldið var tiltölulega svipað yfir tímabilið vaknar upp sú spurning
hvað áfengissala hefði þurft að aukast mikið á tímabilinu 2006 til 2010 í því skyni að
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brúa bilið á milli tekjutapsins sem hlotist hefði ef áfengisgjöld hefðu ekki hækkað.
Eins og fram hefur komið hækkuðu áfengsgjöldin af sterku áfengi á árunum 2002 og
2005. Því voru útreikningar í samræmi við áfengisgjöld árið 2006, eða 58,7 kr á bjór,
58,2 kr á léttvín og 70,78 kr á sterkt áfengi.

LÍNURIT 32 - HEILDARTEKJUR RÍKISSJÓÐS MIÐAÐVIÐ BREYTTAR FORSENDUR Í SÖLUMAGNI VÍNANDA
JAN - JÚN

Þróunin á línuritinu að ofan er töluvert frábrugðið línuriti 31. Ákveðið var að nota
tímabilið janúar til júní á árunum 2006 til 2010 í því skyni að ná hækkuninni sem átti
sér stað á áfengisgjöldunum í janúar á þessu ári. Í heildina voru raunverulegar tekjur
ríkissjóðs 16 milljarðar króna, 15,5 milljarðar króna á sviðsmynd 1, 16,3 milljarðar
króna á sviðsmynd 2 og 17 milljarðar króna á sviðsmynd 3.
Með núllpunktsgreiningu kom í ljós að neysla Íslendinga hefði þurft að aukast
um 14% á ári yfir tímabilið til að brúa bilið á milli tekjutapsins sem hefði verið um
1,6 milljarðar króna. Það þýðir að sala á vínanda hefði þurft að aukast um 273.598
lítra, eða að meðaltali um 54.720 lítra á hverju ári yfir tímabilið. Er það einnig talið
afar ólíklegt þar sem um er að ræða það mikla hækkun á sölumagni vínanda.
Tekjur af áfengisgjöldum eru reiknaðar út frá gjaldskyldum lítrum af vínanda og eru
mismunandi eftir styrkleika og eiginleikum innan áfengisflokkanna. Sjaldan hefur
sölumagn vínanda dregist saman svo um munar, en á síðastliðnum tveim árum er ljóst
að dregið hefur úr sölu. Dróst sala á vínanda saman um 5,55% árið 2009 eða 62.025
lítra og frá janúar til júní árið 2010 um 10,61% eða 52.102 lítra. Á sama tíma hafa
tekjur ríkissjóðs af áfengisgjöldum hækkað að nafnvirði. Árið 2009 nam
tekjuhækkun ríkissjóðs 10% sem samsvarar 705,4 milljóna króna hækkun auk þess
sem tekjumet var sett í júlí það árið, sem skilaði um það bil milljarði króna til
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ríkissjóðs. Frá janúar til júní árið 2010 hækkuðu tekjur um 9,36% frá árinu áður eða
um 320,9 milljónir króna. 1,7% samdráttur var þó í tekjum af sterku áfengi það árið
sem samsvarar um 19,6 milljónum króna frá árinu á undan.
Á raunvirði lækkuðu tekjur af áfengisgjöldum um 7,85% á árinu 2008 frá árinu á
undan og nam 373 milljónum króna. Skýringuna má rekja til hækkunar á vísitölu
neysluverðs það árið, en hún var 12,6% samanborið við 5% árið 2007. Á árinu 2009
héldu tekjur áfram að lækka um 1,43% árið 2009 sem samsvarar um 62,5 milljónum
króna. Svo virðist sem tekjur hafi hækkað á ný á fyrstu mánuðum ársins 2010 eða um
2%.
Tekjur af virðisaukaskatti hafa farið hækkandi á milli ára, bæði að nafn- og raunvirði.
Mesta hækkunin átti sér stað árið 2008 og 2009 að nafnvirði en tekjur ríkissjóðs af
áfengisgjöldum voru hæstar þau árin. Á raunvirði hækkuðu tekjur af virðisaukaskatti
mest árið 2007 eða um 5,6% en í krónum talið voru þær hæstar árið 2009 og námu 2,4
milljörðum króna.
Arðgreiðslur ÁTVR til ríkissjóðs eiga að vera hæfileg upphæð og samkvæmt lögum
að fara eftir eignabindingu ríkisins í rekstri ÁTVR. Þó er ekki hægt að sjá nokkuð
samræmi þar á milli né samband á milli rekstrarhagnaðar og arðgreiðslna. Virðast
arðgreiðslur því að öllu leyti vera tilviljanakenndar. Hefur ríkissjóður þó ekki verið
að greiða sér upphæð sem telst vera óhæfileg, því í heildina námu arðgreiðslur
tæplega 3,8 milljörðum á árunum 2000 til 2009 á meðan rekstrarhagnaður ÁTVR nam
10,3 milljörðum yfir sama tímabil.
Á sviðsmyndum var ákveðið að kanna hverjar tekjur ríkissjóðs hefðu verið ef
áfengisgjöld héldust óbreytt frá árinu 2000 en heildarsölumagn vínanda hækkað um
5%, 10% og 15% á hverju ári fram til ársins 2009. Kom í ljós að sala á vínanda hefði
þurft að aukast um 4,3% á hverju ári og tekjur um 2,3 milljarða króna til að brúa bilið
á milli tekjutapsins sem hlotist hefði af óbreyttum áfengisgjöldum. Að sama skapi var
kannað hve mikið heildarsala vínanda hefði þurft að aukast frá janúar til júní á
árunum 2006 til 2010 ef gjöld hefðu haldist eins og þau voru árið 2006. Kom í ljós að
neysla Íslendinga á vínanda hefði þurft að aukast um heil 14% eða 273.598 lítra til að
brúa bilið á milli 1,6 milljarða króna tekjutaps.
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9.0 Niðurstöður
Áfengi hefur haft mikil áhrif á samfélagið alveg frá því það kom fyrst fram á
sjónarsviðið fyrir um 8000 árum fyrir Krist. Getur það haft bæði góð og slæm áhrif í
för með sér. Áfengi getur skapað þjóðartekjur fyrir ríkisbúið en aftur á móti haft
slæm áhrif á heilsu ásamt því að ógna framfaramálum þjóðar, líkt og gerðist á Íslandi
um aldamótin 1900. Í heilbrigðisáætlun stjórnvalda fram til ársins 2010 kom fram að
gífurlegur fjárhagslegur kostnaður getur skapast af aukinni neyslu áfengis, en
áætlaður kostnaður af áfengisneyslu var talin vera um 7,7 milljarðar króna árið 2000.
Til samanburðar námu heildartekjur það árið tæplega 6,6 milljörðum króna og því
nam kostnaður ársins 1,1 milljörðum króna umfram tekjur.
Mikilvægt er því fyrir stjórnvöld á Íslandi að leggja fram góða og vel skipulagða
stefnu í áfengismálum ásamt því að framfylgja henni eftir bestu getu. Slíka stefnu er
þó ekki hægt að finna hér á landi, en stjórnvöld tóku samt sem áður mið af
markmiðum World Health Organization í áætlanagerðinni Health 21 ásamt því að
setja sérstök forgangsverkefni fyrir Ísland fram til ársins 2010. Þau forgangsverkefni
fela í sér í fyrsta lagi að áfengisneysla verði ekki meira en 5 lítrar á ári af hreinu
alkóhóli á hvern íbúa 15 ára og eldri og lítil sem engin hjá yngri aldurshópum. Í öðru
lagi að áfengisneysla verði dregin saman um 25% meðal fólks undir lögaldri.
Tölur frá Hagstofu Íslands benda hins vegar til þess að markmið stjórnvalda hafi ekki
skilað tilætluðum árangri því áfengisneysla hefur aukist til muna á þessum árum og til
að mynda var Ísland í þriðja sæti yfir drykkfelldustu þjóðir á Norðurlöndunum árið
2006. Áfengisneyslu getur fylgt mikill þjóðhagslegur kostnaður og má því teljast
athugavert að stjórnvöld hafi ekki sett fram og framfylgt betri stefnu. Þrátt fyrir
aukningu á neyslu á árunum 1996 til 2008 hefur hún snarminnkað meðal
grunnskólanema. Árið 2009 lækkaði sala áfengis um 2,1% frá árinu á undan eða um
424 þúsund lítra. Staðfestir smásöluvísitala Rannsóknarseturs verslunarinnar það og
er hægt að sjá að sala áfengis hefur farið lækkandi frá árinu 2008.
Breyting á áfengisgjöldum voru mjög lítil á árunum 1995 til 2008 miðað við
síðastliðin tvö ár. Einu breytingarnar voru á gjöldum sterks áfengis en áfengisgjald af
bjór og léttvíni hélst óbreytt, fyrir utan lækkun á léttvínsgjaldi árið 1998. Verð og
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aðgengi að áfengi eru taldar vera áhrifaríkustu leiðirnar til að stjórna áfengisneyslu og
því athugavert að áfengisgjöld voru lítið hækkuð á árunum 1995 til 2008.
Í aðdraganda efnahagshrunsins er ljóst að skapast hafa breyttar forsendur í
þjóðfélaginu og geta ytri þættir því spilað stórt hlutverk í þeim samdrætti sem orðið
hefur verið á áfengissölu. Frá því í janúar árið 2000 til maí árið 2010 hækkaði
launavísitalan að jafnaði um 0,86% á ári. Lækkun raunlauna, mælt sem hækkun
vísitölu neysluverðs umfram vísitölu kaupmáttar launa, voru því að jafnaði um 5,34%
frá janúar 2000 til maí 2010. Má því fullyrða að kostnaður vöru og þjónustu hefur
hækkað töluvert framyfir laun Íslendinga.
Mannfjöldi virðist ekki spila stórt hlutverk í samdrætti á áfengisneyslu ÁTVR á árinu
2009, því mannfjöldi jókst það árið. Líklegri skýring er að fólk sé að kaupa áfengi í
minna magni en það gerði áður fyrir efnahagshrun sökum samspils aukinnar
verðbólgu, rýrnandi kaupmátts og hækkana á áfengisgjöldum. Samkvæmt tölum frá
Hagstofu Íslands hefur íbúum 15 ára og eldri fækkað á árinu 2010. Hefur það getað
spilað inn í áframhaldandi minnkandi áfengisneyslu.
Skiptar skoðanir eru um hvort heimabrugg og smygl hafi aukist í kjölfar hærri
áfengisgjalda og efnahagskreppu. Engar beinar vísbendingar eru til staðar sem ýta
undir þær sögusagnir að smygl og heimabrugg hafi aukist til muna. Til að mynda
hefur gómað smygl aldrei verið eins lítið eins og nú ef litið er aftur til ársins 2003.
Fullyrðir lögreglan á höfuðborgarsvæðinu að hún hafi ekki orðið vör við mikla
aukningu á heimabruggi svo um munar og telur þá smávægilegu hækkun sem hún
hefur haft afskipti af vera eðlilega. Sala á tækjum og tólum til víngerðar hefur þó
verið að aukast og í könnun Capacent Gallup kemur fram að þriðjungur landsmanna
hafi orðið meira var við heimabrugg eftir að þrengja fór að í efnahagslífinu. Bendir
yfirlæknir SÁÁ á þá staðreynd að heimabruggað áfengi geti aldrei keppt við
framleiðslu dreifingu og sölu sem á sér stað hér á landi. Er því erfitt að fullyrða með
vissu hvort heimabrugg og smygl hafi aukist til muna.
Sala á vínanda dróst saman um 5,63% árið 2009 eða 62.930 lítra og frá janúar til júní
árið 2010 um 10,61% eða 52.102 lítra. Á sama tíma hafa tekjur ríkissjóðs af
áfengisgjöldum hækkað að nafnvirði. Árið 2009 nam tekjuhækkun ríkissjóðs 10%
sem samsvarar 705,4 milljóna króna hækkun auk þess sem tekjumet var sett í júlí það
árið, sem skilaði um það bil milljarði króna í ríkiskassann. Frá janúar til júní árið
45

2010 hækkuðu tekjur um 9,36% frá árinu áður eða um 320,9 milljónir króna. 1,7%
samdráttur var þó á tekjum af sterku áfengi það árið sem samsvarar um 19,6
milljónum króna frá árinu á undan. Má því álykta að neytendur sækja frekar í léttvín
og bjór heldur en sterkt áfengi sökum hás verðs.
Að raunvirði lækkuðu tekjur af áfengisgjöldum um 7,85% á árinu 2008 eða 373
milljónir króna samanborið við árið 2007. Skýringinguna má rekja til hækkunar á
vísitölu neysluverðs, en hún var 12,6% samanborið við 5% árið á undan. Á árinu
2009 héldu tekjur áfram að lækka um 1,43% eða um 62,5 milljónir króna. Frá því í
byrjun árs hafa tekjur þó hækkað á raunvirði um 2%.
Tekjur ríkissjóðs af virðisaukaskatti hafa farið hækkandi á árunum 2000 til 2009 bæði
að nafn- og raunvirði, sem er athugavert því raunvirði af tekjum áfengisgjalda hefur
farið hækkandi og lækkandi yfir sama tímabil. Arðgreiðslur ÁTVR til ríkissjóðs eiga
að vera hæfileg upphæð og samkvæmt lögum að fara eftir eignabindingu ríkisins í
rekstri ÁTVR. Ekki er hægt að sjá samræmi á milli eignabindingar ríkisins og
arðgreiðslna né sýnilegt samband á milli rekstrarhagnaðar og arðgreiðslna. Virðast
arðgreiðslur til ÁTVR því vera tilviljanakenndar og ekki í samræmi við þær
reglugerðir sem settar hafa verið.
Á sviðsmyndum voru teknar saman breyttar forsendur í tekjum ríkisins af
áfengisgjöldum. Ef áfengisgjöld hefðu haldist óbreytt frá árinu 2000 hefði sala á
hreinum vínanda þurft að aukast um 4,3% á hverju ári umfram það sem raunveruleg
neysla var fram til ársins 2009, eða um 2,3 milljarða króna. Sömu sögu er að segja á
mánuðunum janúar til júní á árunum 2006 til 2010. Þá hefði vínandasala þurft að
aukast um 14% á þessum sömu mánuðum á hverju ári, eða um 1,6 milljarða króna til
að halda í við raunverulegar tekjur.
Þykir afar ólíklegt að eftirspurn hefði aukist það mikið þó svo áfengisgjöld hefðu
haldist óbreytt, því áfengisgjöld voru ekki mikið hækkuð fyrr en í desember 2008.
Þar af leiðandi myndaðist lítill hvati fyrir Íslendinga að auka áfengisneyslu sína
umfram það sem hún var á árunum 2000 til 2008. Því má segja að auknar álögur á
áfengi skili í raun meiri tekjum til ríkissjóðs. Daði Már Kristófersson, dósent við
hagfræðideild Háskóla Íslands, segir að hagfræðingar gangi almennt út frá því að
áfengi sé nauðsynjavara. Þar af leiðandi væri hægt að hækka verð töluvert áður en
neysla dregst saman og tekjur ríkissjóðs í kjölfarið.
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10.0 Lokaorð
Út frá hagfræðilegum forsendum er áfengi skilgreint sem nauðsynjavara þar sem
verðteygnin á því er lítil. Skýrist það að einhverjum hluta til þess að áfengi getur
verið ávanabindandi neysluvara.
Þau markmið stjórnvalda sem sett voru fram árið 2000 hefur ekki leitt til samdráttar í
neyslu og því ekki skilað tilætluðum árangri. Sú aðgerðaráætlun sem kom fram í
áætluninni er ekki í samræmi við þær aðgerðir sem taldar eru hvað áhrifaríkastar við
hindrun á misnotkun áfengis.
Á árunum 2008 til 2010 hafa áfengisgjöld hækkað meira en eðlilega samanborið við
árin á undan og hefur neysla dregist saman í kjölfarið. Óljóst er hvort einungis
hækkanir álaga hafi átt hlut að máli þar sem vísitala neysluverðs hækkaði umfram
kaupmátt launa yfir sömu ár og því hafi skapast breyttar forsendur í innkaupum
heimilanna. Því er líklegt að rekja megi samdrátt í áfengisneyslu til samspils allra
þáttanna.
Að sögn Þórarins Tyrfingssonar, yfirlækni SÁÁ, er ólíklegt að framleiðsla, sala og
dreifing á heimabruggi geti keppt við vörur sem seldar eru í verslunum ÁTVR. Auk
þess er ólíklegt að gæði þess séu þau sömu og á vörum sem fjöldaframleiddar eru af
sérfræðingum löggildra brugghúsa, sem eyða miklum fjármunum í rannsóknar- og
þróunarkostnað. Er því ef til vill ólíklegt að neytendur kjósi heimabrugg fram yfir
áfengi í verslunum þó heimabrugg sé ódýrara. Lögreglan á höfuðborgarsvæðinu
segist ekki hafa orðið vör við aukið heimabrugg en rannsókn á vegum FÍS og VR
segir annað. Auk þess er sala á áhöldum og tækjum til víngerðar búið að aukast í
kjölfar efnahagshrunsins. Gæti því verið að heimabrugg sé eitthvað búið að aukast en
ekki það mikið að það sé orðið áberandi. Samkvæmt tölum frá tollstjóra hefur
áfengissmygl ekki aukist í kjölfar efnahagshrunsins.
Samkvæmt útreikningum er ljóst að tekjur ríkissjóðs hækka við auknar álögur á
áfengi. Ef álögur hefðu ekki hækkað hefði sala áfengis þurft að aukast til að brúa
tekjubilið sem skapast hefði. Bein tenging er á milli áfengisneyslu og þjóðhagslegs
kostnaðs sem skapast í kjölfarið, sem getur verið félags- og fjárhagslega dýrkeypt.
Þar af leiðandi er kostnaður þjóðfélagsins hærri eftir því sem neysla eykst.
.
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verð

á

við

áfengi.

fyrirspurn
Sótt

13.

Kristins

H.

Júlí

af

http://www.althingi.is/altext/136/s/0493.html
Þingskjal 826. (2004-2005). Um breytingu á lögum um gjald af áfengi og tóbaki, nr.
96/1995,

með

síðari

breytingum.

Sótt

21.

Júlí

2010

af

http://www.althingi.is/altext/131/s/0826.html
Þriðjungur þjóðarinnar var við heimabrugg og áfengissmygl. Tölur yfirvalda segja
annað.

(2009,

8

desember).

Eyjan.

Sótt

21.

Júlí

2010

af

http://eyjan.is/2009/12/08/thridjungur-thjodarinnar-vor-vid-heimabrugg-ogafengissmygl-tolur-yfirvalda-segja-annad/
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12.0 Viðaukar
Viðauki 1
Kostnaður samfélagsins vegna áfengisneyslu árið 1989. Tölur voru færðar að
verðlagi ársins 2000 í Heilbrigðisáætlun Heilbrigðis- og tryggingamálaráðuneytis.

Viðauki 2
Sundurliðun á útsöluverði áfengis eftir nokkrum vörutegundum

Áfengisgjöld árið 2010

Skilagjald

Bjór

83,54

Glerflösku 750 ml>

12,26

Léttvín

75,14

Dós

13,31

Sterkt áfengi

100,73

Virðisaukaskattur

25,5%

Álagning ÁTVR
Bjór og léttvín

12%

Sterkt áfengi

18%

Víking Gull 500 ml með 5,6% vínanda:
Útsöluverð = 347 kr

347 kr

Virðisaukaskattur = 347/1,255 = 276 - 347

- 71 kr

Álagning ÁTVR = 276/1,18 = 234 - 276

- 42 kr
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Áfengisgjöld og skilagjald = (((5,6-2,25)*0,5)*83,54)+13,31 = 153 kr

- 153 kr

Innkaupsverð = 81 kr

- 81 kr

Samtals =

0 kr

Montecillo Crianza 750 ml flaska með 13,5% vínanda
Útsöluverð = 1.999 kr

1.999 kr

Virðisaukaskattur = 1.999/1,255 = 1.593 – 1.999

- 406 kr

Álagning ÁTVR = 1.593/1,18 = 1.349 – 1.593

- 243 kr

Áfengisgjöld og skilagjald =(((13,5-2,25)*0,75)*75,14)+12,26 = 646 kr

- 646 kr

Innkaupsverð = 704 kr

- 704 kr

Samtals =

0 kr

Smirnoff Vodka 1000 ml flaska með 37,5% vínanda
Útsöluverð = 4.740 kr

4.740 kr

Virðisaukaskattur = 4.740/1,255 = 3.777 – 4.740

- 963 kr

Álagning ÁTVR = 3.777/1,12 = 3372 – 3.777

- 405 kr

Áfengisgjöld og skilagjald =(((37,5)*0,7)*100,73)+12,26 = 2.656 kr

- 2.656 kr

Innkaupsverð = 716 kr

- 716 kr

Samtals =

0 kr

Viðauki 3
Sundurliðun útsöluverðs á Víking Gull, Montecillo Crianza og Smirnoff Vodka á
árunum 2000 – 2010. Tölur eru í krónum.

Víking Gull
0,5 l 5,6%
Ár
2000
2001
2002
2003
2004
2005

VSK
41
42
43
43
43
43

Álagning ÁTVR
25
26
26
26
26
26

Gjöld
107
107
108
108
108
108

Innkaupsverð
35
39
39
39
39
39

Söluverð
208
214
216
216
216
216
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2006
2007
2008
2009
2010

44
45
51
64
71

27
28
31
40
42

108
108
124
141
153

44
48
51
81
81

Gjöld
454
454
454
454
454
454
455
455
513
589
646

Innkaupsverð
186
220
288
288
288
288
315
355
438
703
704

223
229
257
326
347

Montecillo Crianza 0,75 l 13,5%
Ár
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010

VSK
185
195
214
214
214
214
222
234
275
374
406

Álagning ÁTVR
115
121
134
134
134
134
138
146
171
233
243

Söluverð
940
990
1090
1090
1090
1090
1130
1190
1398
1898
1999

Smirnoff
vodka 0.7 l
37,5%

2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010

VSK
478
490
567
567
567
588
608
618
661
865
963

Álagning ÁTVR
209
214
248
248
248
257
266
270
289
378
405

Gjöld
1517
1517
1745
1745
1745
1867
1867
1867
2103
2416
2656

Innkaupsverð
225
268
320
320
320
277
349
385
307
735
716

Söluverð
2430
2490
2880
2880
2880
2990
3090
3140
3360
4394
4740

Viðauki 4
Niðurstöður marktektarprófs
Slope
+/r í öðru veldi

1.598776482
0.083595468
0.746820787

-43.79469502
9.246441115
12.58601962

F
regression ss

365.7716473
57941.11479

124
19642.57833

Höfnunargildi

1.979124084

intercept
+/s(y)
Degrees of freedom
residual ss
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T - próf

19.12515745

Viðauki 5
Gómað smygl á árunum 2003 – 2009.

Viðauki 6
Tekjur ríkissjóðs af áfengisgjöldum eftir mánuðum.
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Tekjur ríkissjóðs af áfengisgjöldum eftir vöruflokkum að raunvirði

Tekjur af áfengisgjöldum eftir vöruflokkum jan – jún, 2000 -2009 að raunvirði.

Viðauki 7
Allar tölur eru í þús króna.
Tekjur ríkissjóðs að nafnvirði
Ár

Áfengisgjöld

VSK

Arðgreiðslur

Samtals

%
57

breyting
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
Samtals

4.413.540
4.671.103
4.881.204
5.095.202
5.283.079
5.735.207
6.106.986
6.522.482
6.880.232
7.826.604
57.415.639

1.856.552
2.047.668
2.225.499
2.290.032
2.379.404
2.585.433
2.801.886
3.110.369
3.570.678
4.159.723
27.027.244

312.000
291.500
280.000
133.000
649.000
670.000
160.600
152.000
182.500
960.000
3.790.600

6.582.092
7.010.271
7.386.703
7.518.234
8.311.483
8.990.640
9.069.472
9.784.851
10.633.410
12.946.327
88.233.483

6,51%
5,37%
1,78%
10,55%
8,17%
0,88%
7,89%
8,67%
21,75%

Tekjur ríkissjóðs að nafnvirði án arðgreiðslna ÁTVR
Ár

2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
Samtals

Áfengisgjöld
4.413.540
4.671.103
4.881.204
5.095.202
5.283.079
5.735.207
6.106.986
6.522.482
6.880.232
7.826.604
57.415.639

VSK
1.856.552
2.047.668
2.225.499
2.290.032
2.379.404
2.585.433
2.801.886
3.110.369
3.570.678
4.159.723
27.027.244

Samtals
6.270.092
6.718.771
7.106.703
7.385.234
7.662.483
8.320.640
8.908.872
9.632.851
10.450.910
11.986.327
84.442.883

% breyting
7,16%
5,77%
3,92%
3,75%
8,59%
7,07%
8,13%
8,49%
14,69%

Tekjur ríkissjóðs að raunvirði
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Ár

2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
Samtals

Áfengisgjöld
4.413.540
4.390.520
4.362.390
4.461.737
4.485.045
4.681.189
4.672.813
4.750.084
4.446.873
4.516.280
45.180.470

VSK
1.856.552
1.924.669
1.988.955
2.005.322
2.019.984
2.110.281
2.143.887
2.265.167
2.307.822
2.400.335
21.022.975

Arðgreiðslur
312.000
273.990
250.239
116.465
550.965
546.867
122.884
110.696
117.954
553.960
2.956.022

Samtals
6.582.092
6.589.179
6.601.584
6.583.524
7.055.994
7.338.338
6.939.584
7.125.947
6.872.649
7.470.576
69.159.466

%
breyting
0,11%
0,19%
-0,27%
7,18%
4,00%
-5,43%
2,69%
-3,55%
8,70%

Tekjur ríkissjóðs án arðgreiðslna ÁTVR að raunvirði

Ár

Áfengisgjöld

VSK

Samtals

2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
Samtals

4.413.540
4.390.520
4.362.390
4.461.737
4.485.045
4.681.189
4.672.813
4.750.084
4.446.873
4.516.280
45.180.470

1.856.552
1.924.669
1.988.955
2.005.322
2.019.984
2.110.281
2.143.887
2.265.167
2.307.822
2.400.335
21.022.975

6.270.092
6.315.189
6.351.344
6.467.059
6.505.028
6.791.471
6.816.700
7.015.251
6.754.694
6.916.616
66.203.444

%
breyting
0,72%
0,57%
1,82%
0,59%
4,40%
0,37%
2,91%
-3,71%
2,40%
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