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MINNISBLAÐ 
 

Dags.: 22. desember 2010 

Efni:  Útvarpsgjald í vísitölu neysluverðs 

 
 
Útgjöld heimila mynda umfang vísitölu neysluverðs. Þjónustugjöld eru tekin með í 
vísitölu neysluverðs, hvort sem móttakendur þeirra eru opinberir- eða einkaaðilar, ef 
hægt er að líta svo á að gegn greiðslu þeirra fáist ákveðin þjónusta í staðinn. Þessi 
skilgreining á þjónustugjöldum er alþjóðleg og er til dæmis notuð í samræmdri 
vísitölu neysluverðs. Dæmi um þjónustugjöld af þessu tagi eru skólagjöld, gjöld vegna 
heilbrigðisþjónustu og  afnotagjald RÚV. 
 
Í sumum tilvikum er opinber þjónusta veitt án endurgjalds og er þá litið svo á að 
þjónustan sé með í umfangi vísitölunnar en verð hennar sé ekki neitt (núll). Séu 
þjónustugjöldin  innheimt sjálfkrafa óháð veittri þjónustu er litið á þau sem beinan 
skatt og þau ekki tekin með við útreikning neysluverðsvísitölunnar.  
 
Útvarpsgjald tók við af afnotagjöldum RÚV árið 2009. Það er innheimt samhliða 
álagningu opinberra gjalda. Sömu aðilar greiða gjaldið og greiða í framkvæmdasjóð 
aldraðra. Þegar útvarpsgjaldið var tekið upp var það kynnt sem breyting á 
innheimtuformi sem yrði áfram eyrnamerkt starfsemi Ríkisútvarpsins o.hf. 
 
Hagstofan taldi ekki um eðlisbreytingu á gjaldinu að ræða heldur væri eingöngu verið 
að breyta formi innheimtunnar. Hún hélt því afnotagjaldinu inni í vísitölu neysluverðs. 
Enda var það svo, árin 2009 og 2010, að innheimtar tekjur af gjaldinu runnu nær 
óskert til Ríkisútvarpsins ohf. 
 
Í fjárlögum fyrir árið 2011 hefur þessu fyrirkomulagi verið breytt. Gjaldið var hækkað 
en jafnframt var fjárveiting til Ríkisútvarpsins ohf. skert frá fyrra ári. Í ljósi þessa lítur 
Hagstofan nú á útvarpsgjaldið sem beinan skatt. Í Hollandi má finna fordæmi um 
sambærilega meðferð. Afnotagjald hollenska ríkisútvarpsins var afnumið árið 2000 og 
tekjuskattshlutfall hækkað til að standa undir afnotagjöldunum. Til að bregðast við 
afnámi gjaldsins lækkaði hollenska hagstofan verð á þjónustunni niður í ekki neitt 
(núll) og mældi áhrifin af því í vísitölu neysluverðs. 
 
Verð þjónustunnar í grunni vísitölunnar verður því ekki neitt (núll) í janúar 2011 með 
þeim verðlagsáhrifum sem það veldur (u.þ.b. 0,4% áhrif til lækkunar).  
 


