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Efni: Frumvarp til laga um virðisaukaskatt og fl. 697. mál.

Samtök ferðaþjónustunnar hafa fengið ofangreint írumvarp til umsagnar og fagna því 
ákvæði sem framlengir heimild til að endurgreiða hluta af virðisaukaskatti við kaup á 
hópbifreiðum af ákveðinni gerð. Einnig fagna samtökin heimildum til að liðka íyrir 
innflutningi vetnisbifreiða þar sem slíkt er skref í þá átt að styrkja stöðu Islands í 
framþróun í vetnistækni.

Hvað varðar framlenginguna á heimild til endurgreiðslu til hópbifreiða þá er ljóst að 
ef hún hefði ekki komið til hefði orðið veruleg röskun á endumýjun slíkra bíla þar 
sem þeir hefðu verið keyptir í einhverju mæli á þessu ári en síðan ekki í nokkur næstu

Samtökin vilja vekja athygli nefndarinnar á að afar brýnt er að staða greinarinnar -  
fólksflutningar á landi -  verði endurskoðuð og rekstrarumhverfið skilgreint þannig að 
tímabundnar leiðréttingar sem þessar verði óþarfar.
Samtökin vilja leggja til að skipaður verði vinnuhópur með fulltrúum SAF, 
samgönguráðuneytis og Ijármálaráðuneytis. Hlutverk hópsins verði að móta þær 
lagabreytingar sem nauðsynlegar eru til að tryggja, ekki bara rekstrarlega stöðu þeirra 
fyrirtækja sem starfa í greininni, heldur miklu frekar þann þjóðhagslega ávinning sem 
fylgir öflugum almenningssamgöngum og mikilli notkun hópbifreiða. Er sá 
ávinningur bæði mikill fyrir samfélagið í heild, bætt umferðaröryggi og 
umhverfislegur bæði hvað varðar bætta nýtingu mannvirkja og minni mengunar. 
Samtökin vilja benda á að bæði í Svíþjóð og Noregi hafa stjómvöld með markvissum 
aðgerðum í gegnum virðisaukaskattskerfí þeirra landi styrkt rekstrarstöðu greinarinnar 
verulega.

Samtökin eru að sjálfsögðu reiðubúin til að koma á fund nefndarinnar sé þess óskað 
og skýra frekar sjónarmið sín í þessu máli.
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