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29. apríl 2005.

Minnisblað
Efni: Svör við spurningum frá efnahags- og viðskiptanefnd varðandi 

frumvarp til laga um breyting á lögum nr. 50/1988, um 
virðisaukaskatt, lögum nr. 29/1993, um vörugjald af ökutækjum, 
eldsneyti o.fl., lögum nr. 97/1987, um vörugjald, og tollalögum nr. 
55/1987, með síðari breytingum.

Til: Efnhags- og viðskiptanefndar
Frá: Fj ármálaráðuneytinu/Tekj u og lagaskrifstofu ____________

1. Hvaða afleiðingar hefði það á tekjuhlið ríkissjóðs ef sú breyting yrði gerð á 2. gr. 
frumvarpsins, að fleiri ökutæki sem nota eldsneyti sem er minna skaðlegt fyrir 
umhverfið fengju sömu eftirgjöf á virðisaukaskatti og lagt er til að vetnisbifreiðar 
hljóti?

Þar sem framleiðsla vetnisbifreiða er ennþá á rannsóknar- og tilraunastigi, er verð slíkra 
bifreiða mun hærra en annarra bifreiða, og þær því ekki samkeppnishæfar í verði við aðrar 
innfluttar bifreiðar. Þessu er ekki fyrir að fara hvað varðar önnur ökutæki á íslandi sem nota 
minna skaðlegt eldsneyti fyrir umhverfið, sbr. tvíorkubifreiðar, sem nota metangas og bensin, 
og rafmagnsbifreiðar. Slíkar bifreiðar eru komnar mun lengra i rannsóknarferlinu og verð 
slíkra bifreiða mikið mun lægra en vetnisbifreiða og eru samkeppnishæf í verði við önnur 
innflutt ökutæki sem knúin eru hefðbundnu eldsneyti hér á landi. Líklegt getur því verið að 
ökutæki sem nota minna skaðlegt eldsneyti fyrir umhverfið verði flutt inn í stað ökutækja 
sem knúin eru hefðbundnu eldsneyti og njóta ekki eftirgjafar opinberra gjalda.
Því er hætt við að það hefði neikvæðar afleiðingar fyrir tekjuhlið ríkissjóðs á gildistíma 
frumvarpsins ef sú breyting yrði gerð á 2. gr. frumvarpsins, að fleiri ökutæki sem nota 
eldsneyti sem er minna skaðlegt fyrir umhverfið fá eftirgjöf á greiðslu virðisaukaskatts, til 
samræmis við vetnisbifreiðar.
Þá miðast frumvarpið við vetnisbifreiðar sem fluttar eru inn í rannsóknarskyni og því 
tilgangurinn að stuðla að frekari rannsóknum á vetni hér á landi. Ljóst er að rannsóknarferli 
annarra ökutækja, sem nýta eldsneyti sem er minna skaðlegt fyrir umhverfið, er komið mun 
lengra. Geta þvi þær forsendur sem liggja að baki eftirgjöf opinberra gjalda af 
vetnisbifreiðum i frumvarpinu ekki átt við önnur ökutæki sem knúin eru af öðrum orkugjafa.

2. Hvaða afleiðingar hefði það á tekjuhlið rikissjóðs ef sú breyting yrði gerð á 2. gr. 
frumvarpsins, að virðisaukaskattur vegna kaupa á vetnisbifreið yrði endurgreiddur eða 
felldur niður að öllu leyti í stað 2/3 hluta?

Eins og rakið er hér að framan eru vetnisbifreiðar ekki samkeppnishæfar við aðrar innfluttar 
bifreiðar hvað verð þeirra varðar. Samkvæmt 2. gr. frumvarpsins er lagt til að heimilt verði að 
endurgreiða eða fella niður 2/3 hluta virðisaukaskatt af vetnisbifreiðum sem fluttar eru inn í 
raunnsóknarskyni. í umsögn ijárlagaskrifstofu við frumvarpið er ekki gert ráð fyrir því að 
fjöldi innfluttra vetnisbifreiða verði meiri en 10-20 á ári þannig að áhrif frumvarpsins á 
tekjuhlið ríkissjóðs verða að öllum líkindum hverfandi.



Ekki verður hér lagt mat á það hvort fleiri vetnisbifreiðar yrðu fluttar inn til landsins ef 
endurgreiðslan/niðurfellingin á virðisaukaskattinum yrði hærri. Ljóst er þó að með slíkri 
breytingu myndi ríkissjóður ekki fá tekjur í formi virðisaukaskatts sem hann ella fengi, sbr. 2. 
gr. frumvarpisins. Þar sem vetnisbifreiðar eru ekki samkeppnishæfar við aðrar innfluttar 
bifreiðar verður þó að telja að hækkun á endurgreiðslu/niðurfellingu virðisaukaskatts hefði 
ekki áhrif á innflutning annarra ökutækja og því óveruleg áhrif á tekjuhlið ríkissjóðs.
Þá ber að geta þess að við umfjöllun þessa verður ekki litið til hugsanlegs innskattsrétts 
virðisaukaskattsskyldra aðila vegna innflutnings á vetnisbifreiðum.

3. Tollflokkun á innfluttum tækjum hjá íslenskri erfðagreiningu ehf.

Ekki eru neinar sérreglur sem gilda um tollflokkun eða skattlagningu á þeim tækjum sem 
íslensk erfðagreining ehf. hefur flutt til landsins. Fyrirtækið sem er í virðisaukaskattsskyldri 
starfsemi, sbr. 2. mgr. 2. gr. laga nr. 50/1988, um virðisaukaskatt, fær því innskatt á móti 
greiddum virðisaukaskatti við innflutning. Þá greiðir fyrirtækið tolla og vörugjald af 
innflutningi sinum i samræmi við lög og reglur þar um.

4. Strætisvagnar.

Ráðuneytið vill árétta þá skoðun sína sem fram kom á fundi efnahags- og viðskiptanefndar að 
mælst er gegn breytingum á 1. gr. frumvarpsins á þann veg að heimilt að endurgreiða 2/3 
hluta virðisaukaskatts vegna kaupa eða leigu á strætisvögnum. í frumvarpinu er lagt til að 
framlengja ákvæði X til bráðabirgða í lögum nr. 50/1988, um virðisaukaskatt, um eitt ár í 
viðbót, eða til loks ársins 2006. Skýrt er tekið fram í ákvæðinu að það tekur ekki til 
almenningsvagna.
Framangreint ákvæði um endurgreiðsla á 2/3 hluta virðisaukaskatts vegna kaupa eða leigu á 
hópferðarbifreiðum var lögfest með lögum nr. 57/2001. í almennum athugasemdum með 
frumvarpinu sem varð að umræddum lögum kemur fram að ástæða þess að endurgreiðslan 
taki ekki til strætisvagna sé vegna þess að eingöngu sé verið að koma til móts við þann 
umhverfis- og öryggisvanda sem stafar af úreltum hópferðarbifreiðum landsins. Rétt er að 
taka fram að strætisvagnar njóta skattalegrar ívilnunar sem hópferðarbifreiðafloti landsins 
nýtur ekki hvað varðar greiðslu á þungaskatti en samkvæmt 4. gr. laga nr. 3/1987, um 
fjáröflun til vegagerðar, skal þungaskattur vera 70% lægri af rekstri almenningsvagna í 
áætlunarferðum. Sambærilega eftirgjöf er að finna í lögum nr. 87/2004, um olíugjald og 
kilómetragjald, sbr. 6. gr. umræddra laga.
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