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Formáli 
Þann 1. mars 2013 voru vörugjöld á sykur og sætuefni hækkuð umtalsvert og almennt nefnd 

sykurskattur. Tilgangurinn var að draga úr neyslu á sætindum og um leið að afla ríkinu aukinna 

tekna. Eftir ábendingar frá aðilum innan stjórnkerfisins og hagsmunaaðilum strax við gildistöku 

laganna ákvað Rannsóknasetur verslunarinnar að fylgjast með því hvort markmið laganna 

næðust. Fyrirliggjandi skýrsla er niðurstaða þeirrar rannsóknar. Sykurskatturinn var afnuminn 

1. janúar 2015 og var því aðeins í gildi í 21 mánuð.  

Það er von útgefenda að fyrirliggjandi skýrsla varpi ljósi á neysluáhrif sykurskattsins og áhrif 

þeirra á tekjuöflun ríkisins. Þannig megi hafa reynsluna sem fengist hefur til hliðsjónar við 

framtíðarákvörðun um sambærilega skattlagningu til neyslustýringar. 

Leitað var til fjölmargra aðila við gagnaleit og eru þeim færðar þakkir. Hvarvetna fengust góð 

viðbrögð. Má þar nefna starfsmenn Tollstjóra, heildsala og framleiðendur, Capacent, 

Hagfræðistofnun Háskóla Íslands ásamt fjármála- og efnahagsráðuneyti. Af hálfu 

Rannsóknaseturs verslunarinnar hefur Árni Sverrir Hafsteinsson borið mestan þunga af 

vinnunni.  

Emil B. Karlsson 
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Ágrip 
Frá mars 2013 og til ársloka 2014 voru vörugjöld á sætar vörur hækkuð umtalsvert og hefur 

skattheimtan í daglegu tali verið kölluð sykurskatturinn. Tilgangur þessarar rannsóknar er að 

varpa ljósi á að hvaða leyti skattheimtan náði markmiðum sínum sem voru að einfalda 

skattumhverfið, senda skýr skilaboð til neytenda í átt að heilsusamlegra vali matvæla og að 

afla ríkinu tekna, auk þess sem viðbrögð innflytjenda og neytenda voru skoðuð. Voru tollgögn, 

gögn um sykurneyslu ásamt verð- og magnþróun úrtaks matvæla sem féllu undir skattinn 

skoðuð. Helstu niðurstöður eru eftirfarandi: 

 Ekki er að greina að sykurskatturinn hafi haft veruleg áhrif á neyslu þann stutta tíma 

sem skattheimtan stóð. 

 Skoðað var verð og magn í smásölu á gosdrykkjum, kexi, morgunkorni, strásykri og 

mjólkurvörum. Lítil augljós áhrif voru á verðlag þeirra tegunda morgunkorns, kex og 

gosdrykkja sem til skoðunar voru en verð mjólkurvara hækkaði strax. Augljós áhrif voru 

á verð strásykurs en þau komu þó ekki fram að fullu fyrr en rúmu ári síðar. Ekki er hægt 

að greina áhrif sykurskattsins á magnþróun neins þeirra vöruflokka sem rannsóknin tók 

til. 

 Sykurskatturinn var í gildi skemur en tvö ár og stóran hluta þess tíma gengu 

framleiðendur og innflytjendur á miklar birgðir sem safnað hafði verið áður en 

skattheimtan hófst. Á sama tíma lækkaði heimsmarkaðsverð sykurs töluvert og gengi 

krónunnar styrktist. 

 Skattandlag sykurskattsins var sætt bragð og því fáar staðkvæmar vörur sem féllu utan 

skattsins, dró þetta úr möguleikum neytenda til að forðast skattheimtuna með 

jaðarbreytingum á vali sínu á neysluvörum. 

 Áhrif sykurskattsins á verðlag skattlagðra vara voru of lítil fyrir neytendur til að taka 

eftir þeim í flestum tilvikum, neysluáhrifin urðu því lítil. 

 Vegna takmarkaðra neysluáhrifa voru tekjur ríkisins af skattheimtunni hærri en til var 

stofnað, þrátt fyrir birgðasöfnun framleiðenda. 
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Inngangur 
Markmið skýrslu þessarar er að varpa ljósi á áhrif þeirrar breytingar á lögum um vörugjöld sem 

tóku gildi 1. mars 2013 og hafa almennt verið kallaðar sykurskatturinn. Í skýrslunni mun 

hugtakið sykurskatturinn, án frekari skýringa, vísa í það fyrirkomulag sem varði frá þeim degi 

til 1. janúar 2015. Lagabreytingin fól í sér að almenn vörugjöld á flestar sætar vörur voru 

hækkuð og fleiri vörur voru felldar undir skattheimtuna en áður. Yfirlýst markmið frumvarpsins 

voru að einfalda innheimtu vörugjalda og að draga úr neyslu sætra vara með 

manneldissjónarmið í huga. Enn fremur má lesa þann tilgang út úr frumvarpinu að afla ríkinu 

aukinna tekna. Þegar þessi skýrsla er rituð hefur sykurskatturinn verið afnuminn í heild sinni. 

Skatturinn var numinn úr gildi þann 1. janúar 2015 á grundvelli fjárlagafrumvarps þess árs. 

Rannsóknarmarkmið skýrslunnar eru að kanna hvort og hvernig neysla sykurs og sætuefna 

hefur þróast með hærri og breiðari skattlagningu sætra vara, tekjuáhrif ríkissjóðs af 

tilhöguninni og viðbrögð innflytjenda og framleiðenda. Til samanburðar verður notast við þá 

áætlun sem liggur fyrir í frumvarpi til laganna en þar kemur fram, ásamt áætlun um tekjuáhrif 

á ríkissjóð, útreikningur á því hvernig magn og verð einstakra vörutegunda komi til með að 

breytast með lögunum.  

Sykurskatturinn náði til mikils meirihluta sætra matvæla, hvort sem þau innhéldu viðbætt 

náttúruleg sætuefni eða gervisætuefni. Sykurskatturinn var því lagður á margar tegundir 

matvæla en þó í mismiklu mæli eftir innihaldi sætuefna. 

Nokkuð góður fyrirvari var að breytingunum enda búið að stofna starfshóp vorið 2012 sem 

meðal annars var skipaður hagsmunaaðilum, auk þess lágu fyrir samþykkt lög frá desember 

2012 með gildistöku 1. mars 2013. Því er vert að kanna viðbrögð innflytjenda og framleiðenda 

í aðdraganda þess að lögin taka gildi fyrstu mánuði árs 2013. 

Í fyrsta kafla verður farið yfir aðferðir skýrslunnar og þau gögn sem liggja henni að baki, þá 

verður í öðrum kafla farið yfir innleiðingu og eðli skattheimtunnar sem og ferli og tímalínu 

löggjafarinnar. Í kafla þrjú er yfirlit yfir ytri breytur svo sem heimsmarkaðsverð og almenna 

leitni í sykurneyslu auk þess sem viðbrögð innflytjenda eru rakin. Kafli fjögur inniheldur dæmi 

um magn og verðþróun nokkurra vörutegunda, því næst eru tekjuáhrif á ríkissjóð rakin í kafla 

fimm. Niðurstöður skýrslunnar má svo finna í kafla sex.  
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1. Aðferðir og efnistök 
Algeng leið til rannsókna á neysluáhrifum vegna heilsuskatta gengur út á að mæla verðteygni 

eftirspurnar að öðru óbreyttu, þannig er öllum öðrum þáttum, svo sem verði staðkvæmra 

vara, haldið föstum. Sem dæmi hefur skattheimta á gosdrykki gjarnan verið rannsökuð með 

þessum hætti til að spá fyrir um væntanleg áhrif á neyslu, offitu eða aðra þætti.1 Með 

sykurskattinum hækkaði hins vegar verð flokka staðkvæmra vara á sama tíma og dró því úr 

staðkvæmniáhrifum. Það að geta valið staðkvæma vöru er ein af forsendum þess að eftirspurt 

magn breytist við verðbreytingu,  því er ekki fýsilegt að vinna og styðjast við sjálfstætt mat á 

verðteygni jafn breiðra flokka matvæla. Í þessari rannsókn búa rannsakendur að því að 

breytingin hefur þegar orðið og því er hægt að skoða áhrif á magn og verð með beinum hætti.  

Þau gögn sem notuð eru til að henda reiður á áhrif sykurskattsins koma úr mörgum áttum. 

Stuðst er við frumvarp til laganna hvað varðar tilgang og áætluð áhrif skattheimtunnar á neyslu 

og tekjur ríkisins. Gögn frá Tollstjóra eru notuð til að meta innflutning sykurs til landsins, tekjur 

ríkisins og að hvaða marki innflytjendur og framleiðendur nýttu sér að greiða skatt af 

sykurinnihaldi frekar en magni vöru. Gögn um magn og verðþróun í smásölu einstakra 

vörutegunda eru fengin frá Capacent sem vinnur markaðstölur í samstarfi við alþjóðlega 

markaðs- og greiningarfyrirtækið Nilsen. Gögnin frá Capacent eru skráð eftir strikamerkjum og 

koma sem sölumagn í einingum og upphæð heildarsölu í verslunum. Úr gögnum Capacent eru 

tekin dæmi af eftirtöldum vöruflokkum: 

 Strásykur 

 Gosdrykkir 

 Mjólkurvörur 

 Morgunkorn 

 Kex 

Vörur voru jafnan valdar þannig að tekin voru pör líkra vara þar sem önnur varan féll undir 

sykurskattinn en hin ekki. Sem dæmi um þetta má taka morgunkorn, þar sem borið er saman 

neysluverð og selt magn af Cocoa Puffs og Cheerios. Um er að ræða sambærilegar og 

staðkvæmar vörur þar sem Cocoa Puffs ber sykurskatt en Cheerios ekki. Annað dæmi er af kexi 

þar sem valdar voru vörurnar Homeblest sem bar sykurskatt og ósætt Sætre hafrakex sem ekki 

                                                           
1 Sjá t.d. Escobar et. Al. (2013). 
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bar sykurskatt. Verðlagsgögn eru einnig fengin úr vísitölu neysluverðs frá Hagstofunni og tölur 

um heimsmarkaðsverð hrávöru eru fengnar frá Rannsóknasetri verslunarinnar. 

Auk tölulegra gagna var rætt við fjölda aðila hjá innflytjendum og heildsölum sykurs og sætra 

vara, einnig var rætt við framleiðendur drykkjar- og mjólkuvara, starfsmenn Embættis 

landlæknis, Hagstofunnar, fjármála- og efnahagsráðuneytisins og fleiri. 

2. Innleiðing sykurskattsins 
Skattlagning á sykri í nafni neyslustýringar hefur verið viðvarandi um langt skeið á Íslandi. 

Sykurskatti var fyrst komið á árið 1971 þegar almenn vörugjöld voru lögð á innflutning og 

framleiðslu sykurvara, sælgætis, gosdrykkja og kolsýrðs vatns.2 Síðan þá hafa margvíslegar 

breytingar átt sér stað á álagningu skattsins og þeim vörum sem undir hann falla, bæði í 

gegnum virðisaukaskattskerfið og tollakerfið.  

Almenn vörugjöld af sætum matvörum voru að miklu leyti felld brott árið 2007 þó sælgæti og 

sykur bæru ennþá vörugjöld.3 Sumarið 2009 voru reglur um vörugjöld aftur hertar þegar ýmsir 

flokkar vara, þar með talið kex og kakóvörur, voru gerðar gjaldskyldar.4 

Í maí 2012 skipaði fjármálaráðherra starfshóp sem átti að fara yfir álagningu vörugjalda á 

matvæli. Samkvæmt skipunarbréfi var honum meðal annars ætlað að „gera tillögur um hvaða 

breytingar er æskilegt að gera á álagningu vörugjalda þannig að hún verði einföld, gegnsæ, 

samræmd og skilvirk og hlutlaus með tilliti til vöruvals nema þar sem stjórnvöld vilja hafa áhrif 

á neysluhætti, t.d. vegna manneldis, umhverfis- eða öryggissjónarmiða“. 5 Starfshópurinn 

komst ekki að sameiginlegri niðurstöðu. 

Í lok nóvember 2012 lagði Katrín Júlíusdóttir fjármála- og efnahagsráðherra fyrir Alþingi 

frumvarp um breytingu á lögum um vörugjöld og tollalögum þar sem auknar álögur á sæta 

matvöru gengdu miklu hlutverki. Lögin voru samþykkt mánuði síðar sem lög nr. 156/2012. 

Lögin tóku gildi frá 1. mars 2013 og tóku til innflutnings flestra sætra matvæla, hvort sem þau 

voru sætt með sykri eða með gervisætuefnum. Liðu því rúmlega þrír mánuðir frá því lögin voru 

                                                           
2 Lög nr. 96/1971 um vörugjöld. (brottfallin)  
3 Lög nr. 175/2006 um breytingu á lögum nr. 97/1987, um vörugjald, og lögum nr. 50/1988, um virðisaukaskatt, 
með síðari breytingum. 
4 Lög nr. 97/2009 um breytingu á lögum um ráðstafanir í ríkisfjármálum, nr. 70/2009 
5 Þingskjal 611/2012-2013  —  473. mál. 
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samþykkt þar til þau tóku gildi. Nokkrar sykurvörur sem áður höfðu borið álögur voru þó 

undanþegnar vörugjöldum með lögunum, til dæmis ávaxtasafi. Sykur, sem hafði fyrir 

breytinguna borið 60 króna vörugjald á hvert kíló, bar eftir breytinguna 210 króna vörugjöld á 

hvert kíló en aðrir vöruflokkar breyttust á þann hátt að miðað var við algengt sykurinnihald 

viðkomandi vöruflokks. Önnur sætuefni báru sykurskatt sem tók mið af því hve sæt þau 

brögðuðust í samanburði við sykur. Þetta gerði það að verkum að skattandlagið mátti í raun 

skilgreina sem sætt bragð vörunnar og féllu staðkvæmar vörur því jafnan einnig undir skattinn. 

Tekjuáhrif breytts fyrirkomulags vörugjalda á matvæli áttu, samkvæmt fjárlögum fyrir árið 

2013, að nema 800 milljónum króna það ár að teknu tilliti til neyslubreytinga þeirra sem yrðu 

samhliða álagningu hærri vörugjalda. 

Í frumvarpinu er ekki að finna heildstætt mat ráðuneytisins á neysluáhrifum 

skattlagningarinnar en þó eru tekin dæmi af nokkrum vörum. Ein þessara vara var Flórídana 

heilsusafi en miðað við að verðbreytingin skilaði sér í smásöluverð kæmi verð hans til með að 

lækka um 8% að teknu tilliti til áhrifa vörugjalda og virðisaukaskatts af vörugjöldum en 

sölumagn ykist um 5-6%. Einnig voru tekin dæmi af gosdrykkjum sem talið er að hækkuðu um 

2,5% í verði á meðan selt magn drægist saman um 1,6% og sætum mjólkurvörum þar sem 

verðhækkunin næmi 2,9% og magn drægist saman um 1,9%. Þær verðteygnimælingar sem 

liggja að baki þessum tölum eru ýmist reiknaðar af fjármálaráðuneytinu sjálfu eða fengnar úr 

erlendum rannsóknum. 

Meðal nýmæla í frumvarpinu var að í stað þess að greiða vörugjöld af magni vöru var 

innflytjendum gert kleift að velja þess í stað að greiða vörugjöld af magni sykurs í vörunni. Var 

þetta hugsað sem hvati fyrir innflytjendur og framleiðendur til að minnka sykur- og/eða 

sætuefnainnihald með vali á vörum til innflutnings eða breyttum uppskriftum þeirra vara 

framleiddum hérlendis. Fyrir voru vörugjaldaflokkarnir XA og XB, gjald af þyngd/magni 

tollafgreiddrar vöru en við bættust flokkarnir X1 og X2, gjald af þyngd viðbætts 

sykurs/sætuefnis í tollafgreiddri vöru. Innflytjendur höfðu því val um tvær leiðir tollflokkunar, 

eftir magni vöru eða eftir sykur- eða sætuefnainnihaldi vöru. Ef dæmi er tekið af sykruðum 

gosdrykk þá bar hann annað hvort XB gjald upp á 21 kr. af lítra vöru eða 210 kr. X1 gjald af 

magni viðbætts sykurs enda algengt sykurinnihald gosdrykkja í kring um 10%. 
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3. Neysla og innflutningur sykurvara 
Landslæknisembættið hefur áætlað árlega meðalneyslu einstaklings á sykri frá árinu 1956 eins 

og sést á mynd 1. Myndin ber með sér nokkuð augljósan samdrátt í neyslu sykurs frá 

aldamótum. Árið 2000 neytti hver Íslendingur 53,3 kg af sykri á ári en árið 2011 var neyslan 

komin niður í 45,4 kg á mann og hafði dregist saman um tæp 15%. Lægsta gildi í sykurneyslu 

samkvæmt gögnum landlæknis er árið 2010, 44,2 kg/mann en árið 2012, síðasta ár 

gagnaraðarinnar, varð nokkur aukning sem mögulega má rekja til birgðasöfnunar innflytjenda 

vegna yfirvofandi skattahækkana en gögnin byggja meðal annars á innflutningstölum. 

 

Mynd 1: Sykurneysla á mann (brotinn ás). Heimild: Embætti landlæknis. 

Stærsti hluti sykurs er fluttur til landsins frá öðrum löndum og það sama má segja um önnur 

sætuefni, náttúruleg efni eða gerviefni. Helstu frávik frá þessu eru mjólkursykur úr hrámjólk 

og maltósi meskjaður úr byggmalti og öðrum möltuðum korntegundum til bjórgerðar6. 

Náttúruleg sætuefni birtast í heldur fjölbreyttara formi en gervisætuefni en til náttúrulegra 

sætuefna teljast t.d. strásykur, hunang og ýmis síróp. Flokkun náttúrulegra sætuefna í tollskrá 

er einnig nákvæmari og telur tugi flokka. Stærsti einstaki tollflokkur náttúrulegra sætuefna 

með tilliti til skráningar á innflutningi er flokkur 1701.9904, strásykur í stærri umbúðum en 5 

kg án bragð- eða litarefna; líklega fer mestur hluti innflutnings í þessum flokki í ýmsa 

matvælaframleiðslu en ekki til beinnar endursölu. Gervisætuefni, til dæmis Aspartame og 

                                                           
6 Kornið er einnig innflutt en sterkju þess er breytt í sykur eftir að það er komið til landsins. 
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Sakkarín eru töluvert sætari7 en sykur og því minna flutt inn af þeim en sykri, þau bera hins 

vegar töluvert hærri vörugjöld. Mestur innflutningur gervisætuefna er ekki á hreinu formi 

heldur í formi bragðbætts sýróps, m.a. til drykkjarvöruframleiðslu (tollflokkur 2106.9029, 

Áfengislaus efni (vatnssneyddir kjarnar) með viðbættum sætuefnum). 

Á myndum 2 og 3 má sjá innflutning á strásykri8 frá október 2011 til ágúst 2014 teiknaðan með 

blárri línu. Meðalinnflutningur strásykurs á mánuði miðað við árin 2009-2011 er teiknaður inn 

á myndirnar með appelsínugulri línu. Myndirnar tvær taka til sitt hvorrar sviðsmyndar en 

fjallað er um þær neðar. 

 

Mynd 2: Innflutningur strásykurs og áhrif sykurfjalls sviðsmynd a. Heimild: Tollstjóri. 

Á mynd 2 er gert ráð fyrir að birgðasöfnun innflytjenda hefjist með innflutningi tolluðum í 

febrúar 2013, mánuði áður en sykurskatturinn tekur gildi en þá er tæplega fjórfalt magn flutt 

inn miðað við meðalmánuð. Á myndinni er sýnt hve lengi innflutt magn strásykurs fyrir 

gildistöku laganna dugði til að brúa bilið á milli þess magns sem flutt var inn og 

meðalinnflutningsmagns árin 2009-2011. Miðað við þessa aðferðafræði hefði „sykurfjallið“ 

enst í um það bil ár eða fram í febrúar 2014. 

Lögin um sykurskattinn voru sett í tengslum við fjárlagafrumvarp ríkisstjórnarinnar fyrir árið 

2013 en meginlínur lagasetningarinnar skýrðust í september. Algengt er að útfærsluatriði í 

                                                           
7 Aspartame er u.þ.b. 200 sinnum sætara en sakkrósi og Sakkarín um það bil 300 sinnum sætara. 
8 Tollflokkar 1701.9103, 1701.9104, 1701.9903 og 1707.9904. 
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skattalagafrumvörpum tengdum fjárlögum taki töluverðum breytingum þar til þau eru 

samþykkt skömmu fyrir áramót. Heimildarmenn skýrsluhöfundar úr röðum innflytjenda og 

framleiðenda greindu frá nokkrum ótta við að gildistaka laganna yrði færð fram til áramóta 

einhvers staðar í lagasetningarferlinu þannig að ónægur tími hefði orðið til að bregðast við. 

Því er teiknuð upp önnur sviðsmynd í mynd 3 þar sem gert er ráð fyrir því að birgðasöfnun 

innflytjenda hefjist strax í október 2012. Miðað við þessar forsendur hefðu birgðir innflytjenda 

af strásykri enst fram í júní 2014. 

 

 

Mynd 3. Innflutningur strásykurs og áhrif sykurfjalls, sviðsmynd b. Heimild: Tollstjóri. 

Heimsmarkaðsverð á sykri hefur farið lækkandi undanfarin ár samhliða styrkingu krónunnar. 

Á mynd 4 má sjá heimsmarkaðsverð á sykri mælt í íslenskum krónum frá janúar 2010 til ársloka 

2014. Þegar áform um breytingar á almennum vörugjöldum voru kynnt haustið 2012 var 

heimsmarkaðsverð sykurs um 70 krónur, 66 krónur í mars 2013 þegar sykurskatturinn var 

lagður á en það var komið niður í tæpar 52 krónur í júlí 2014. Leiða má líkum að því að 

fjármagnskostnaður vegna birgðasöfnunarinnar hafi verið nokkur. Því mætti velta upp hvort 

birgðasöfnunin hefði orðið jafn mikil hefði þróun heimsmarkaðsverðs verið fyrirsjáanleg við 

upphaf skattheimtunnar. 
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Mynd 4: Heimsmarkaðsverð á sykri mælt í ISK. Heimild: Rannsóknasetur Verslunarinnar. 

 

3.1. Neyslubreytingar vegna skattheimtu 
Neysluáhrifum vegna verðbreytinga er gjarnan skipt upp í víxláhrif/staðkvæmniáhrif og 

tekjuáhrif. Víxláhrifin virka þannig að við verðbreytingu einnar vöru minnkar eftirspurn hennar 

en eftirspurn staðkvæmrar vöru vex á móti. Við verðhækkun vöru má lýsa tekjuáhrifunum 

þannig að neytandi getur ekki keypt sömu körfu vara og fyrir verðbreytingu og dregur úr neyslu 

sinni á vörum almennt. Samband á milli verðs og magns venjulegra vara er neikvætt, ef verð 

hækkar þá dregst magn almennt saman. Eftirspurn ólíkra vara bregst á mismunandi máta við 

verðbreytingum, þannig eru nauðsynjavörur síður næmar fyrir verðbreytingum en lúxusvörur. 

Að sama skapi eru þær vörur, þar sem einstaka kaupákvarðanir varða stóran hluta 

ráðstöfunarfjár einstaklinga, næmari fyrir verðbreytingum en aðrar.  

Þrátt fyrir að verðteygni eftirspurnar sé oft ólík á milli hagkerfa er þó oftast nokkurt innbyrðis 

samræmi á milli þess hvernig verðteygni vara er háttað. Sem dæmi er kjöt t.d. oftast með hærri 

verðteygni en mjólkurvörur, það er að eftirspurt magn kjötvara er viðkvæmara fyrir 

verðbreytingum en eftirspurt magn mjólkurvara. Verðteygnimælingar fyrir nokkra flokka 

dagvöru í Bandaríkjunum má finna í töflu 1 hér aftar. Tölurnar eru unnar þannig að hver tala 

er meðaltal mats á verðteygni úr mörgum skýrslum, að lágmarki 13 fyrir hverja tölu í töflunni. 

Athygli vekur að gosdrykkir mælast með frekar háa verðteygni á meðan sætindi og sykur 

mælast með frekar lága verðteygni.  
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Vörutegund Meðalverðteygni 

Matur fjarri heimili 0,81 

Gosdrykkir 0,79 

Ávaxtasafar 0,76 

Nautakjöt 0,75 

Svínakjöt 0,72 

Ávextir 0,70 

Fuglakjöt 0,68 

Mjólkurvörur 0,65 

Morgunkorn 0,60 

Mjólk 0,59 

Grænmeti 0,58 

Fiskur 0,50 

Fita og olíur 0,48 

Ostur 0,44 

Sælgæti og sykur 0,34 

Egg 0,27 

 

Tafla 1. Verðteygni nokkurra flokka matvöru. Heimild: Andreyeva, Long, Brownell. (2010). 

Eftirspurt magn vöru er einnig næmt fyrir verðlagi staðkvæmra vara, þannig eykst eftirspurn 

þegar verð staðkvæmrar vöru hækkar. Víxlteygni mælir þetta samband en þar sem sambandið 

er veikara en við eigin verðteygni er oft erfitt að meta það með hagrannsóknartækjum. Þó 

hefur til dæmis víxlteygni ávaxtasafa og gosdrykkja verið mæld 0,55 með tölfræðilegri 

marktækni erlendis en það þýðir að hækki verð gosdrykkja um 10% aukist eftirspurn eftir 

ávaxtasafa um 5,5%.9 

Samband verðs og magns er ekki talið vera samfellt heldur ráðast í þrepum, þar sem ákveðin 

viðmið ráða því hvort vara er keypt eða ekki eftir verðbreytingu. Slík viðmið geta verið fyrra 

verð vöru, sé verðskyn neytanda með þeim hætti að hann muni fyrra verð vöru, eða verð 

staðkvæmrar vöru.10 Byggt á ofangreindu má telja líklegast að neytandi hætti við kaup á vöru 

ef hann; i) tekur eftir því að verð hennar hækkar, ii) hefur val um ódýrari staðkvæma vöru,  iii) 

varan er lúxusvara og iv) kaupákvörðunin varðar stóran hluta ráðstöfunarfjár hans. Að sama 

skapi má telja ólíklegt að neytandinn hætti við kaup á vöru þegar ekkert ofangreint á við. Sem 

dæmi um vöru sem gæti samkvæmt þessu sýnt óvenju háa verðteygni á Íslandi eru 

kjúklingabringur en vanir neytendur muna gjarnan fyrra verð vörunnar og oftar en ekki eru 

                                                           
9 Smith, Lin, Lee. (2010). 
10 Sjá t.d. Pauwels, Srinivasan, Franses (2007) 
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nokkrar tegundir kjúklingabringa í dagvöruverslunum, hafa neytendur því skýr viðmið við 

kaupákvörðun sína. 

Með sykurskattinum var íslenskum innflytjendum gefið val á milli þess að greiða skatt af magni 

vöru eins og áður hafði verið, eða magni sætuefna í vöru. Jensen og Smed fóru yfir mismunandi 

aðferðir við að koma á heilsuskatti en helsta niðurstaða þeirra var að mikilvægast væri að 

skatturinn legðist beint á það innihaldsefni fæðunnar sem markmið skattheimtunnar snéri að. 

Til dæmis ef markmiðið með skattheimtunni er að draga úr neyslu sykurs þá leggist skatturinn 

á sykurinn í vörunni en ekki vöruna sjálfa. Þessi niðurstaða styður við þá breytingu sem fólst í 

íslenska sykurskattinum að hægt var að greiða beinan toll af sykurinnihaldi vörunnar.11 

Nordström og Thunström hermdu skattabreytingar sem ætlað var að auka neyslu á trefjum 

þar sem skattafsláttur var gefinn af þeirri fæðu sem innihélt mikið magn trefja. Aðferðin var 

að mestu í takt við það sem Jensen og Smed stungu upp á, það er að skattabreytingin snéri 

beint að tilteknu innihaldsefni en ekki heilum vöruflokkum. Bent var á að þessi aðferð gæti 

haft þau neikvæðu áhrif að auka neyslu óhollari efna í trefjaríkri fæðu svo sem sykurs en slíkt 

er ólíklegra þegar skattur er lagður á heila vöruflokka í stað magns innihaldsefnis. Önnur 

meginniðurstaða rannsóknarinnar var að þeir sem þegar neyttu mestra trefja væru næmastir 

fyrir breytingunum, það er neysla þeirra á trefjum jókst, en hjá þeim sem neyttu minni trefja 

fyrir.12 

Nærtækt dæmi af heilsuskatti þar sem unnt er að skoða áhrif skattlagningarinnar eftir á, eins 

og gert er í þessari rannsókn, er danski fituskatturinn. Skatturinn var lagður á í október 2011 

en var skammlífur eins og íslenski sykurskatturinn og lagðist á vörur með yfir 2,3% mettaða 

fitu. Danski fituskattinn er ekki talinn hafa náð þeim markmiðum sem honum voru ætluð en 

þau voru að draga úr neyslu mettaðrar fitu í gegnum staðkvæmniáhrif. Smed og Robertson 

skoðuðu uppbyggingu skattheimtunnar sem og viðbrögð neytenda og verslunareigenda í 

kjölfar skattlagningarinnar og bentu á að til þess að staðkvæmniáhrifin virkuðu þyrftu 

neytendur að hafa skýrt val um hollari staðkvæma vöru sem væri jafnframt ódýrari en slíkt 

hefði vantað. Í stað þess að draga úr neyslu sinni hefðu neytendur oft valið ódýrari vörumerki 

óhollu vörunnar, fært innkaup sín í ríkara mæli í lágvöruverðsverslanir eða verslað matvæli 

utan landsteinanna. Verslanir hefðu aftur á móti annað hvort tekið á sig skattheimtuna eða 

                                                           
11 Jensen, Jorgen. Smed, Sinne. (2007). 
12 Nordström, Jonas. Thunström, Linda. (2010). 
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jafnvel aukið álagningu á skattlagðar vörur í skjóli skattheimtunnar. Auk takmarkaðra jákvæðra 

áhrifa skattheimtunnar er bent á möguleg neikvæð áhrif hennar á lýðheilsu tekjulægri 

neytenda í gegnum tekjuáhrif skattheimtunnar. Þannig dygði ráðstöfunarfé viðkomandi 

neytenda ekki lengur til þess að kaupa sömu körfu matvæla og gætu neytendur hagrætt með 

því að minnka innkaup sín á öðrum og jafnvel hollari vörum.13  

4. Neyslubreytingar eftir vöruflokkum 
Til að skoða áhrif sykurskattsins var verð og magn smásölu nokkurra vöruflokka skoðað. Þess 

ber að gæta að gögn um verð og magn eiga við um úrtak einstaka vörutegunda. 

Staðkvæmnisáhrif geta átt við með mismunandi hætti, svo sem hillustaðsetningar, sérstök 

tilboð staðkvæmra vörutegunda og þessháttar Einnig getur það skekkt myndina þegar mikið 

úrval er af nátengdum vörutegundum, til dæmis ólíkar pakkningar sömu vörutegundar.  

Gögn um verð og magn í þessum kafla eru fengin frá Capacent sem safnar gögnum eftir 

strikamerkjum frá stærstum hluta dagvöruverslana hérlendis. Upplýsingunum safnar 

Capacent á samræmdan hátt í samstarfi við alþjóðlega greiningarfyrirtækið Nielsen.  Capacent 

lét Rannsóknasetri verslunarinnar í té gögn sem sýndu selt magn og meðalverð á 30 völdum 

vörutegundum í sjö vöruflokkum (listinn fylgir sem viðauki). Gögnin sýna selt magn og 

meðalverð vikulega á tímabilinu frá ársbyrjun 2011 til ársloka 2014. Verðgögnin eru leiðrétt 

fyrir almennri verðlagsþróun dagvara og sýna því þróun viðkomandi vöruflokka umfram aðra 

dagvöru. 

4.1. Smásala strásykurs 

Eftir gildistöku hækkaðs sykurskatts bar strásykur almenn vörugjöld að upphæð 210 kr./kg. 

samanborið við 60 kr./kg. áður og nam hækkun á magnskatti strásykurs því 150 kr./kg. Með 

lækkandi heimsmarkaðsverði síðustu ár og tilkomu sykurskatts breytist verðmyndun á 

innfluttum sykurskatti nokkuð eins og sjá má á mynd 5 en þar er verðmyndun innflutnings 

sýnd í samanburði við smásöluverð. Árið 2012, áður en sykurskatturinn var lagður á, nam 

tollverð strásykurs um 90 krónum á kílóið en við það bættist 60 króna eldri sykurskattur, alls 

um 150 krónur á kíló að meðaltali til framleiðenda og innflytjenda. Eftir tilkomu hins nýja 

sykurskatts í mars 2013 nær tvöfaldaðist þetta verð og varð í fyrstu 290 kr./kg. Smásöluverð á 

                                                           
13 Smed, Sinne. Robertson, Aileen. (2012). 



12 

strásykri hækkaði töluvert hægar, líklega vegna birgðasöfnunar en fyrstu tólf mánuði 

sykurskattsins var smásöluverð sykurs lægra en tollverð að viðbættum sykurskatti. 

 

Mynd 5. Innflutningsverð sykurs, sykurskattur og smásöluverð án VSK. Heimild: Tollstjóri, 

Capacent, eigin útreikningar. 

Smásala sykurs er nokkuð árstíðabundin en sem dæmi koma toppar í aðdraganda jóla og 

sultugerðartíma að hausti, þá kemur áberandi botn í sölu í upphafi árs, líklega í tengslum við 

áramótaheit um heilbrigðara líferni. Á mynd 6 má sjá verð og magn þriggja stórra vörumerkja 

strásykurs í smásölu á Íslandi, Dansukker, Euroshopper og Grå Label. Á því fjögurra ára tímabili 

sem sýnt er á myndinni má sjá nokkurn stíganda í magni smásölu sykurs, ef undanskilið er árið 

2013 þegar sykursala var óvenju lág, sérstaklega í kringum jól. Þetta er athyglisvert í ljósi þess 

að einungis lítill hluti verðhækkunar á strásykri er kominn þar fram eða einungis um 20-30% 

frá meðaltali síðustu 12 mánaða fyrir skattahækkunina. Í samanburði má líta til jólatímabilsins 

árið 2014 þegar verð hækkar um 70% sem er metár í sölu strásykurs á tímabilinu. Smásöluverð 

strásykurs var um 31% hærra að meðaltali frá mars 2013 til ársloka 2015 borið saman við 

síðustu tvö árin fyrir upphaf skattheimtunnar en sölumagn jókst um 3,3%. 
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Mynd 6. Smásala strásykurs, verð- og magnvísitala. Heimild: Capacent, eigin útreikningar. 

Það er erfitt að sjá að mikill samdráttur í sölu strásykurs hafi orðið vegna sykurskattsins, það 

vekur þó athygli að toppar í sölu strásykurs seinni hluta árs 2013 eru með minna móti. Sala 

strásykurs var aftur á móti töluvert mikil árið 2014 en sykurskatturinn hafði þá að fullu skilað 

sér inn í verðlag. Á ofangreindum tölum verður ekki séð að tekist hafi að draga úr neyslu 

strásykurs með skattlagningunni. 

4.1. Drykkjarvörur 

Stærsti hluti gosdrykkja sem neytt er hérlendis er blandaður á Íslandi. Helstu framleiðsluþættir 

eru erlendir en sætt bragðefnasíróp er flutt inn erlendis frá auk sykurs þegar við á. 

Bragðefnasírópið ber sykurskatt í samræmi við innihald sykurs eða sætuefna. Skattheimtu af 

gervisætuefnum er þannig háttað að hvert sætuefni er skattlagt í hlutfalli við hversu sætt það 

er í samanburði við sykur. Auk þess að greiða sykurskatt við innflutning framleiðsluþátta var 

innlendum framleiðendum heimilt að nýta svokölluð vörugjaldaskírteini í staðinn, flytja inn án 

þess að greiða sykurskatt og greiða þess í stað skatt af framleiddri vöru, eins og varan væri 

flutt fullunnin að utan. Upphæð sykurskatts á gosdrykki var 21 kr. á lítra gosdrykkjar (XA) eða 

210 kr. á kíló viðbætts sykurs (X1) og/eða 42.000 kr. á kíló viðbætts gervisætuefnis (X2). 

Á mynd 7 má sjá verð- og magnþróun á gosdrykkjum frá október 2011 til október 2014. 

Verðbreytan sýnir verðþróun gosdrykkja umfram aðra dagvöru samkvæmt viðeigandi 

undirvísitölu vísitölu neysluverðs en magnbreytan er fjöldi lítra gosdrykkja. Verð gosdrykkja 

var um 3% lægra að meðaltali árið eftir að sykurskatturinn var lagður á en árið á undan og 
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hafði í lok árs 2014 ekki náð sama gildi og þegar sykurskatturinn var lagður á. Litið til lengra 

tímabils lækkaði verð gosdrykkja um 2,4%, umfram verðbreytingar dagvöru frá því skatturinn 

var lagður á, til ársloka 2014 borið saman við síðustu tvö árin áður en skatturinn var lagður á. 

Árstíðasveiflu má sjá í magntölum gosdrykkja þannig að síðustu viku ársins er töluverður 

toppur í sölu en lægð í kjölfar áramóta. Ef sölumagn tveggja sambærilegra tímabila í upphafi 

og lok þeirra gagna sem liggja til grundvallar er borið saman kemur í ljós nokkur samdráttur í 

sölu eða 5,4% á milli tímabilanna nóvember 2011 til október 2012 og nóvember 2013 til 

október 2014. Samdráttur á sölumagni sykraðra gosdrykkja var 6,5% en nokkuð minni eða 3% 

í sölu sykurlausra gosdrykkja.  

 

Mynd 7. Verðlag og smásala gosdrykkja. Heimild: Capacent, Hagstofan, Ölgerðin, eigin 

útreikningar. 
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Litið til einstakra vörutegunda gosdrykkja er 

erfitt að sjá stórar breytingar í kjölfar 

sykurskattsins, verð hálfs lítra Coke lækkaði 

um 0,15% umfram aðra dagvöru árið eftir að 

skatturinn var lagður á í samanburði við árið 

á undan. Ef litið er til lengra tímabils og 

meðalverð frá því að skatturinn er lagður á til 

loka árs 2014 er borið saman við meðalverð 

síðustu tvö ár áður en skatturinn er lagður á 

sést aftur á móti hækkun verðs um 2,7%. 

Svipaða sögu er að segja af Pepsi Max í hálfs 

lítra flösku en verð þess lækkar jafnframt um 

0,15% að meðaltali árið eftir skattlagningu í 

samanburði við árið áður en skatturinn er 

lagður á, umfram aðra dagvöru. Verð 

vörunnar hækkar hins vegar um 2,5% þegar 

tímabilið frá skattlagningu og til ársloka árið 

2014 er borið saman við síðustu tvö ár fyrir 

gildistöku sykurskattsins. 

Sódavatn ber sykurskatt í samræmi við 

sykur- eða sætuefnainnihald. Lítið sem 

ekkert er þó af sykri og sætuefnum í flestum 

gerðum sódavatns. Ef dæmi er tekið af Topp 

í hálfs lítra plastflösku lækkar verð hans um 

2,4% að meðaltali árið eftir að skattheimtan 

hefst samanborið við árið á undan. Ef litið til 

lengra tímabils, frá því skattheimtan hófst til 

ársloka 2014 borið saman við síðustu tvö ár 

fyrir upphaf skattheimtuna er verðlækkunin 

um 0,7%.  
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Mynd 8. Verðlag og sölumagn gosdrykkja. 

Heimild: Capacent, Hagstofan, eigin 

útreikningar. 
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Í frumvarpi til laga um sykurskattinn var tekið dæmi um Fanta í hálfs lítra flösku sem miðað við 

forsendur frumvarpsins ætti að hækka um 2,5% í verði en magn að dragast saman um 1,6%. Í 

samanburði við aðra dagvöru hafa gosdrykkir ekki hækkað í verði að meðaltali samkvæmt 

viðeigandi undirvísitölu VNV þó dæmi séu um að einstaka vörutegundir hafi hækkað í verði 

um í kringum 2,5% eins og gert er ráð fyrir í frumvarpinu. Töluverður samdráttur hefur þó 

orðið í smásölu kolsýrðra drykkjarvara en í ljósi þess að þeir hafa að meðaltali ekki hækkað í 

verði verður vandséð að um bein áhrif af sykurskattinum eða öðrum verðáhrifum sé að ræða. 

4.2. Mjólkurvörur 

Viðbættur sykur og sætuefni í mjólkurvörum bera sykurskatt en ekki náttúrulegur 

mjólkursykur. Þrátt fyrir úrval mjólkurvara hérlendis er framleiðsla þeirra að mestu á einni 

hendi. Eins og áður segir kemur ekki öll sæta mjólkurvara úr viðbættum sætuefnum heldur 

inniheldur hrámjólk umtalsvert magn mjólkursykurs, féll hann ekki undir skattheimtu 

sykurskattsins. Enginn greinarmunur er gerður á sættum og ósættum mjólkurvörum í 

opinberum verðlagsgögnum og er því farin sú leið að bera saman körfu tveggja tegunda skyrs 

án viðbættra sætuefna og körfu tveggja tegunda skyrs með viðbættum sætuefnum14. Gott 

úrval bragðtegunda skyrs er á markaðnum og því ekki alls kostar víst að magnvísitala unnin 

með þessum hætti nái fyllilega að lýsa magni á markaði með sætt skyr enda getur smekkur 

neytenda við val á milli tveggja bragðtegunda breyst yfir tímabilið, þó er líklegt að verðvísitala 

með aðferðinni gefi nokkuð góða mynd af verðlagi skyrs. Í frumvarpi með lögum um sykurskatt 

er tekið dæmi af KEA karamelluskyri með 7% viðbættum sykri, heildarsykurinnihald vörunnar 

er 12,6%. Í frumvarpi laganna er verðteygni mjólkurvara metin -0,65 og ætti magn að dragast 

saman um 1,4% en verð að hækka um 2,1%. 

                                                           
14 Báðar vörurnar innihalda náttúruleg sætuefni, sykur. 
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Mynd 9. Verðlag og smásala á skyri, fast verðlag. Heimild: Capacent, Hagstofan, eigin 

útreikningar. 

Á mynd 9 má sjá þróun á verði og magni sætts og ósætts skyrs. Verðlagning mjólkurvara 

hérlendis er að mörgu leyti frábrugðin verðlagningu annarra vara en verðlagsnefnd ákveður 

verð á tveimur stöðum í virðiskeðju mjólkurvara. Sætt skyr hækkaði um 3,4% í verði fyrsta árið 

eftir að sykurskatturinn var lagður á samanborið við árið á undan eða ríflega það sem gert var 

ráð fyrir í frumvarpinu en 8,9% ef litið er til tímabilsins, frá því skattheimtan hófst til ársloka 

2014 borið saman við síðustu tvö ár fyrir upphaf skattheimtunnar. Ósætt skyr hækkar um 3,2% 

fyrsta árið eftir skattheimtuna en 17,8% þegar tímabilið frá upphafi skattheimtu til ársloka 

2014 er borið saman við síðustu tvö ár áður en skatturinn tekur gildi. Þessa mikla hækkun á 

verði ósætts skyrs má líklega heimfæra á það að verðlag hreins skyrs er stýrt af verðlagsnefnd 

en hún hefur tekið nokkrar ákvarðanir um hækkun verðlags þess á því tímabili sem hér er til 

umfjöllunar. Það er athyglisvert að af þeim vörum sem skoðaðar eru í þessari rannsókn eru 

mjólkurvörur þær einu sem hækka samstundis í verði en það má líklega heimfæra á litla 

samkeppni á mjólkurvörumarkaði. Sölumagn ósætts skyrs eykst um 1% fyrsta árið eftir 

skattlagninguna borið saman við árið á undan en ef  litið er til tímabilsins frá skattheimtu til 

ársloka 2014, borið saman við síðustu tvö ár fyrir skattheimtuna, dregst magnið saman um 

0,38%. Sölumagn sætts skyrs dróst saman um 13% fyrsta árið eftir skattlagninguna borið 

saman við síðasta ár á undan en eins og áður sagði átti sú breyting eingöngu við tvær tegundir 

úr fjölbreyttri flóru skyrtegunda.  
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4.3. Morgunkorn 

Morgunkorn með yfir 10% sykurinnihald var fellt undir sykurskattinn þannig að greiða þurfti 

42 kr. fyrir kíló vöru (XA) eða 210 kr. fyrir kílógramm viðbætts sykurs (X1), annað morgunkorn 

var undanþegið. Dæmi um vörur sem féllu í þessa tvo flokka voru Cheerios og Corn Flakes með 

minna en 10% þyngdar viðbætts sykurs en Cocoa Puffs og Honey Nut Cheerios með meira en 

10% sykurinnihald. Ekki er rakið dæmi um verð- og magnbreytingar á morgunkorni í 

frumvarpinu; verður hér tekið dæmi af Cocoa Puffs en 41% þyngdar þess er viðbættur sykur 

og til samanburðar Cheerios.15 Fyrir morgunkorn með hærra sykurinnihald en 20% er 

hagstæðara fyrir innflytjanda að velja þá leið að greiða XA gjöld af magni innfluttrar vöru, 42 

kr., annars er sykurskattur tekinn af 410 grömmum sykurs sem eru 86 krónur fyrir kílóið af 

vörunni. Í febrúar 2013 kostaði kílóið af Cocoa Puffs tæpar 1.300 kr. og nam sykurskatturinn 

því um 3,2% af útsöluverði vörunnar. Árið 2012 urðu Evrópureglur til þess að erfitt var að flytja 

inn bandarískt Cocoa Puffs og töluvert óvinsælt evrópskt Cocoa Puffs var því flutt inn í staðinn. 

Þetta endurspeglast í magnþróun smásölu Cocoa Puffs í mynd 10 hér að neðan. Til 

samanburðar er selt magn og verð á Cheerios sem, eins og áður segir bar ekki sykurskatt. Ef 

litið er til verðþróunar á Cocoa Puffs fyrsta árið eftir innleiðingu skattsins borið saman við árið 

áður, lækkaði meðalverð vörunnar um 9,3% en magntölur eru ekki hæfar til samanburðar. Á 

sama tímabili lækkaði verð Cheerios um 3,85% en sölumagn jókst um 1,72%. Ef litið er til lengra 

tímabils, meðaltöl síðustu tveggja ára fyrir innleiðingu sykurskattsins samanborið við það 

tímabil sem sykurskatturinn er við lýði, lækkar verð Cocoa Puffs um 12,37% en verð Cheerios 

um 1%, þá dregst selt magn Cheerios saman um tæp 5%. 

 

                                                           
15 Matís. (e.d.). [ath. þó að sykurinnihald vara getur verið ólíkt eftir framleiðslulöndum]. 
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Mynd 10. Verðlag og smásala Cocoa Puffs og Cheerios. Heimild: Capacent, Hagstofan, eigin 

útreikningar. 

Þegar litið er til áhrifa sykurskattsins á verðlag og magn þessara tveggja tegunda af 

morgunkorni er erfitt að sjá að sykurskatturinn hafi haft tilætluð áhrif. Segja má að áhrif 

sykurskattsins á verðlag hafi verið töluvert minni en sveiflur í öðrum áhrifaþáttum verðlags s.s. 

gengis. Þannig dregst magn hins ósæta Cheerios saman en slíkt er ekki að sjá í magni sykraðs 

Cocoa Puffs og verð Cheerios lækkar minna en verð Cocoa Puffs. 

4.4. Kex 

Fyrir mars 2013 voru XA vörugjöld á súkkulaðikexi 80 kr. á kíló vöru en hækkaði í 84. kr. með 

tilkomu herts sykurskatts. Raunar lækkaði sykurskattur sumra kextegunda við innleiðingu 

sykurskattsins en sem dæmi bar annað sætakex með meira en 20% sykurinnihald 80 kr. 

vörugjöld á kíló í febrúar 2013 en 63 kr. í mars sama ár. Vörugjöld á „hollara“ sætakex, það 

sem innihélt minna en 20% sykurinnihald voru ekki til staðar áður en sykurskatturinn tók gildi 

en urðu 38 kr. á kíló eftir innleiðingu sykurskattsins.  

Sem dæmi um verð- og magnþróun á kexi er tekið Homeblest súkkulaðikex þar sem vörugjöld 

hækka um 4 kr. kílóið og Sætre Kornmo hafrakex sem er alveg sykurlaust og bar því engin 

sykurgjöld, hvorki fyrir né eftir breytingu skattheimtunnar í mars 2013. Af þessu að dæma 

hafði sykurskatturinn mjög lítil bein áhrif á verðmyndun þessara tveggja vara en 

vörugjaldahækkunin á Homeblest nam einungis tæpu hálfu prósenti af útsöluverði vörunnar í 

febrúar 2013. Litið til verð- og magnbreytinga í smásölu lækkaði verð Homeblest um 2,1% 
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fyrsta árið eftir gildistöku sykurskattsins samanborið við árið á undan og sölumagn jókst um 

3,9%. Á sama tímabili lækkaði verð Sætre Kornmo um 1% og sölumagn dróst saman um 2,4%. 

 

 

Mynd 11: Verðlag og smásala Sætre Kornmo hafrakex og Burtons Homeblest. Heimild: 

Capacent, Hagstofan, eigin útreikningar. 

Ólíkt öðrum vörum lækkuðu aðflutningsgjöld frekar en hækkuðu fyrir sætakex. Skattur á ósætt 

kex breyttist ekki, hækkaði umtalsvert fyrir hóflega sætt kex en breyttist lítið og jafnvel lækkaði 

fyrir sætakex. Tilgangur lagabreytingarinnar er meðal annars að lagfæra misræmi í 

skattlagningu sætra vara og líklega má skýra ofangreinda staðreynd í ljósi þess. Hvað 

lýðheilsumarkmið laganna varðar þá má setja spurningamerki við að skattar á kex hafi almennt 

ekki hækkað. Hvað súkkulaðihúðað kex, líkt og Homeblest sem sýnt er hér, verður að teljast 

ólíklegt að neytendur hafi fundið fyrir aukinni skattheimtu upp á 4 krónur á kíló vörunnar og 

breytt neyslumynstri sínu í samræmi við það. 

5. Áhrif á tekjur ríkissjóðs 
Áður en sykurskatturinn var hækkaður í mars 2013 var innheimt töluvert lægra magngjald af 

mörgum flokkum sætra vara. Sykur bar sem dæmi 60 kr. vörugjöld á hvert kíló (XA), tók 

tollheimta margra annarra vara mið af því gjaldi þannig að vörugjald var oft í samræmi við 

algengt sykurinnihald viðkomandi vöruflokks. Auk þess að hækka innheimt magngjald upp í 

210 kr./kg. hreins sykurs og nota algengt hlutfall sykurs af þyngd vöruflokks í samræmi við það 
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var innflytjendum að auki heimilað að greiða eingöngu sykurskatt af vottuðu innihaldi 

sætuefnis vörunnar (X1 eða X2).  

Markmið um auknar tekjur ríkisins vegna sykurskattsins koma fram í frumvarpinu en þau gera 

ráð fyrir rúmlega 800 milljóna króna tekjuauka með aukinni álagningu vörugjalda að teknu 

tilliti til neyslubreytinga.  

Á mynd 12 sést álagning vörugjalda samkvæmt X1, X2, XA og XB flokkum fyrir árin 2011 til 

2014. Langstærsti flokkur tollheimtunnar, bæði fyrir og eftir breytingu, er flokkurinn XA en 

töluvert lægri gjöld eru innheimt með nýju flokkunum X1 og X2. Gjaldfærð upphæð vörugjalda 

á sætuefni árin 2011 og 2012 var mjög svipuð, 1.542 milljónir árið 2011 en 1.558 milljónir árið 

2012. Árið 2013 var álögð upphæð 2.285 milljónir og 2.468 milljónir árið 2014.  

 

 

Mynd 12: Tollheimta XA, XB, X1 og X2 tollflokka. Heimild: Tollstjóri, eigin útreikningar. 

Þegar meta á hvaða tímabil eru heppileg til samanburðar verður að taka tillit til viðbragða 

innflytjenda og framleiðenda. Þannig var óvenju mikið flutt inn í aðdraganda gildistöku 

skattsins og nýtt nokkuð lengi þar á eftir. Að sama skapi var innflutningur í árslok 2014 með 

minnsta móti enda afnám skattheimtunnar í sjónmáli og innflytjendur leystu gjarnan eitt og 

eitt vörubretti úr tollvörugeymslu. Raunveruleg full áhrif sykurskattsins vörðu því skemur en 

ár. Til að lágmarka þessi áhrif verður tímabilið nóvember 2013 til október 2014 borið saman 

við nóvember 2011 til október 2012. Á viðmiðunartímabili fyrir gildistöku skattsins nam 
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gjaldfærð upphæð vörugjalda X1, X2, XA og XB 1.550 milljónum króna en 2.536 milljónum 

króna eftir álagningu og er mismunurinn því 986 milljónir króna. 

 

Mynd 13, tímalína og val tímabila til samanburðar. Heimild: Tollstjóri, eigin útreikningar. 

Af ofangreindu er ljóst að tekjur ríkisins af skattheimtunni voru vanmetnar við gerð 

frumvarpsins. Það má leiða líkum að því að upprunalegt mat hafi ofmetið áhrif sykurskattsins 

á neyslubreytingar. Þannig hafi neytendur, í stað þess að færa neyslu sína yfir í aðrar vörur, 

frekar borið skattbyrðina af áframhaldandi neyslu sinni á sætum vörum. 

6. Niðurstöður 
Markmið sykurskattsins voru þríþætt: að gera álagningu vörugjalda skilvirkari og einfaldari, að 

senda skýr hagræn skilaboð til neytenda í átt að minni neyslu sætra vara og að afla ríkinu 

tekna. 

Skilvirkni og einföldun álagningar vörugjalda 

Við breytinguna færðist öll álagning vörugjalda á hendur Tollstjóra en hluti hennar hafði áður 

verið á höndum Ríkisskattstjóra. Fól þetta í sér ákveðna einföldun bæði fyrir innflytjendur og 

framleiðendur en líklega var ábatinn mestur fyrir áðurnefndar stofnanir ríkisins. Þeir 

innflytjendur og framleiðendur sem rætt var við voru sammála um að þessi fjölgun valkosta í 

tollafgreiðslu hefði þýtt meiri vinnu fyrir þá. Þegar velja þurfti á milli þess að greiða eftir magni 

vöru eða sætuefnainnihaldi hennar þá hafði það í för með sér að endurskipuleggja þurfti 

innflutning, sem og að afla vottorða frá erlendum birgjum.  

Skýr hagræn skilaboð í átt að minni neyslu sætra vara 
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Skattar eru lagðir á af ólíkum ástæðum. Skattar sem hafa það hlutverk að afla ríkinu fé eru 

hannaðir með það að leiðarljósi að erfitt sé að komast undan skattheimtunni og þeir séu 

jafnframt sem minnst íþyngjandi fyrir skattgreiðandann. Skattar til neyslustýringar eru aftur á 

móti hannaðir þannig að þeir sem skatturinn beinist að eigi augljósa og trúverðuga leið til að 

komast undan skattheimtunni með því að breyta samsetningu neyslukörfu sinnar en skynji að 

öðrum kosti áhrif skattsins á fjárhag sinn.  

Þegar litið er til gerðar þeirra vara sem féllu undir sykurskattinn er erfitt að sjá að neytendur 

hafi breytt kauphegðun sinni vegna skattheimtunnar, flestar þeirra vara sem féllu undir 

skattinn eru almennt ódýrar, jafnvel samanborið við margar dagvörur eins og t.d. kjöt og fisk. 

Verðvitund fyrir smávörum er slæm, sérstaklega í verðbólguástandi líkt og oft hefur skapast 

hérlendis. Breiður skattstofn laganna olli því að staðkvæmar vörur féllu jafnt undir 

skattheimtuna og dró það úr staðkvæmniáhrifum. Sykurskatturinn var því ólíklegri til að hafa 

tilætluð áhrif en til dæmis gjöld á tóbak, þar sem verðvitund er betri og einstaka 

kaupákvarðanir varða oftast hærri fjárhæð. 

Þegar litið er til þeirra vörutegunda sem hafa verið skoðaðar er erfitt að lesa það mynstur út 

að skattheimtan hafi dregið úr neyslu sætra vara. Smásala strásykurs var óvenju lítil árið 2013 

en þeim mun meiri árið 2014 þegar sykurskatturinn var kominn af fullum þunga inn í verðlag. 

Smásala gosdrykkja hefur dregist saman undanfarin ár og hefst sú þróun áður en 

sykurskatturinn kemur til skjalanna, því er vandséð að tengja megi þann samdrátt beint við 

sykurskattinn. Verð þeirra vara, kex, skyrs og morgunkorns, sem til skoðunar voru í 

rannsókninni þróaðist í andhverfa átt við það sem ætla hefði mátt út frá tilgangi 

skattheimtunnar. Þannig hækkaði verð þess ósæta kex sem skoðað var umfram verð 

sætakexins og verð ósæta skyrsins hækkaði umfram verð sæta skyrsins. 

Viðbrögð innflytjenda og framleiðenda 

Með nýjum tollgjaldaflokkum X1 og X2 skapaðist nokkur hvati fyrir innflytjendur og 

framleiðendur til að flytja inn vörur með lægra sykur- eða sætuefnainnihaldi. Ekki er útilokað 

að slíkt fyrirkomulag hefði borið meiri árangur en tilraun til að hafa bein áhrif á val neytenda í 

verslunum. Sterkari hvata hefði þó þurft til þess að framleiðendur veldu að greiða skattinn 

eftir sætuefnainnihaldi (X1, X2) frekar en eftir magni vöru (XA, XB). Með þessu hefðu 

innflytjendur og framleiðendur getað náð verðforskoti á samkeppnisaðila sína með því að 
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bjóða vörur með lægra sykurinnihaldi. Slíkt hefði mátt gera með því að gera ráð fyrir hærra 

meðaltali af innihaldi sætuefna við ákvörðun XA og XB gjalds viðkomandi tollflokka. Til dæmis 

var morgunkorni ætlað 20% sykurinnihald á meðan það morgunkorn sem féll undir flokkinn 

hafði gjarnan um 40% sykurinnihald, því var enginn hvati til að greiða eftir sætuefnainnihaldi.  

Sykurskatturinn var í gildi skemur en tvö ár og stóran hluta þess tíma gengu framleiðendur og 

innflytjendur á birgðir sem safnaði hafði verið áður en skattheimtan hófst. Á sama tíma 

lækkaði heimsmarkaðsverð sykurs töluvert og gengi krónunnar styrktist. Er því hæpið að 

nægileg reynsla hafi gefist af sykurskattinum til að kveða upp endanlegan dóm um hvernig 

framleiðendur hefðu háttað viðbrögðum sínum til lengri tíma. 

Tekjuáhrif ríkisins  

Markmið um tekjuöflun ríkisins gerðu ráð fyrir um 800 milljónum króna í auknar tekjur vegna 

skattheimtunnar. Þegar litið er til álagðra vörugjalda kemur í ljós að tekjurnar aukast um 

tæpan milljarð frá því áður en skattlagningin hefst. Þetta má að öllum líkindum skýra með því 

að verulega takmörkuð neysluáhrif hafi orðið vegna aukinnar skattheimtu sætra vara. Þessi 

niðurstaða er sérlega áhugaverð í ljósi mikillar birgðasöfnunar innflytjenda og framleiðenda 

fyrir gildistöku laganna. 

Samantekt 

Erfitt er að sjá að markmiðum með sykurskattinum hafi verið náð, öðrum en því að afla ríkinu 

tekna. Verðbreytingar flestra matvara sem voru skattlagðar, voru það litlar að ólíklegt er að 

neytendur hefðu upplifað hvata til að breyta neyslu sinni að nokkru marki vegna hennar. 

Fjölgun valmöguleika við álagninu skattsins unnu gegn markmiðinu um einföldun kerfisins.   
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