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Mb. v/fundar 28.09.2007 um skattlagningu ökutækja tíl framtíðar

Mættir voru: Guðmundur Nikulásson Eimskip, Hörður Gunnarsson Olíudreifing, Ingi Þór 
Hermannsson Samskip, Magnús Svavarsson Vörumiðlun.

SS minnti á efni fundarins -  bréf fjármálaráðuneytisins þar sem óskað er samráði 
hagsmunaaðila við vinnu starfshóps sem vinnur að: “því að gera tillögur um samrœmda 
skattlagningu ökutækja og eldsneytis sem hafi það að markmiði að hvetja til notkunar 
vistvœnna ökutœkja, orkuspamaðar, minnkunar á losun gróðuhúsalofttegunda frá  
samgöngum, aukinnar notkunar innlendra orkugjafa og að fjármagna uppbyggingu og 
viðhald vegakerfisins, aukþess að þjóna áfram sem almenn tekjuöflun fyrir rikissjóð. ”

Flutningasvið SVÞ fagnar mjög aðerðum stjómvalda sem hvetja til meiri orkuspamaðar í 
gegnum skattkerfið. Forgagnsmál starfshópsins hlýtur að vera að koma sér niður á 
meginmarkmið til að vinna út frá Umfram allt þarf að vera tryggt að horft sé á 
endurskoðun kerfisins í heild -  að ekki verði bætt ofan á það sem fyrir er. Mikilvægt að 
horfa á allar hliðar málsins og tryggja að niðurstöðumar hafi þau áhrif sem að er stefiit.

Hvati til endurnýjunar -  Bent er á að gríðarlegar breytingar hafa orðið á útblæstrí frá 
flutningabílum á síðustu árum. Ástæða þess er fyrst og fremst endumýjun bílaflotans. 
Nýju bílamir eru mun umhverfisvænni en þeir eldri sem sýnir nauðsyn þess að skattkerfið 
hvetji til endumýjunar bílaflotans reglulega. Tæknin er á fullri ferð hvað varðar nýtingu 
eldneytis i díselvélum stærri bíla sem annarra díselökutækja og nýtt skattkerfi sem hefiir 
minnkun útblásturs að markmiði ætti að hafa hvata til endumýjunar.

Stærð og þyngd flutningabifreiða - Minnt á að með því að leyfa stæni og þyngri bíla 
væri stórum ökutækjum fækkað á vegum. Þáttur í betri nýtingu eldsneytis og minni 
útblásturs. Svíar eru í fararbroddi hvað varðar stærð og þyngd ökutækja, hafa leyft 60 
tonna hámarksþunga en Svíar eru einnig á meðal þeirra þjóða sem náð hafa hvað mestum 
árangri í minnkun útblásturs gróðurhúsalofltegunda.

Endurbætur vegakerfisins - Má minna á að uppbygging vegakerfisins hefiir ekki 
eimmgis þau áhrif að bæta samkeppnisstöðu fyrirtækja á landsbyggðinni -  styrkir og 
breiðir vegir og bættar samgöngur hafa einnig þau áhrif að minnka útblástur. Bæði með 
minni eldsneytiseyðslu og þá hafa styttri vegalengdir á milli staða augljóslega mikil áhrif 
á útblástursmagn.

Mikið svigrúm til að búa til hvata - Minnt er á að einungis lítill hluti af tekjum ríkisins 
af ökutækjum rennur til vegagerðar og því er mikið svigrúm til staðar til að hvetja til 
notkunar umhverfisvænni ökutækja en standa um leið undir vegakerfinu. Þannig voru 
tekjur ríkisins árið 2005 u.þ.b. 47 millj. af ökutækjum en einungis 13,5 milljarður fóru til 
vegagerðar sama ár (sjá myndir hér að neðan, tekjutölur frá FÍB en útgjöld frá Vegagerð). 
Skattkerfið í dag hvetur alls ekki til notkunar umhverfisvænni ökutækja eins og að kaupa 
fremur díselbíl en bensínbíl i ljósi þess að þeir fyrmefndu eyða mun minna pr km og 
menga þar af leiðandi minna. Mikilvægt að leiðrétta þetta með nýju skattkerfi.
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Miiijónir kr. samtals tekjur ríkissjóðs af ökutækjum 1094 - 2005 (tölur frá Vegagerð og FÍB)

50.000 t ........................................................................................................................................................................................................................................................... ............................ — —

Tekjur ríkissjóðs og framlag tll vegamáia sem hiutfail af iandsframieiðsiu á föstu verðlagi 
Hiutfaii af vergri 2005 (tölur frá Vegagerð og FÍB)

Nýtt skattkerfi -  Mjög mikilvægt að vinna og niðurstöður starfshópsins stefiii að 
uppskurði skattkerfis ökutækja í heild og geri tillögur að nýju skattkerfi en bæti ekki 
ofan á það sem fyrir er. Þetta er lykilatriði númer eitt að mati hagsmunaaðila í 
landflutningastarfsemi. Ljóst að skattkerfið sem snýr að flutningabílum er flókið og 
ógagnsætt. Búa í dag við tvöfalt kerfi annars vegar olíugjald og hins vegar þungaskatt. 
Þungaskattskerfið virkar sem sérstakar umframálögur á þau landsvæði þar sem 
samgöngur eru hvað verstar s.s. á VestQörðum. Þar sem aðstæður eru erfiðar er 
eldsneytiseyðslan mest og kostnaðurinn pr ekinn km því hærri en annars staðar. Þá hefiir
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kerfið í dag þau áhrif að samkeppnisstaða fyrirtækja í flutningastarfsemi er mjög skökk. 
Ljóst að margir svindla á kerfinu og nota litaða olíu sem ekki eiga að gera það. Eftirlit 
hins opinbera með þessum þætti er engin. Ástæða til að minna á þennan þátt við upptöku 
skattkerfisins.

Umhverfismál eiga við samfélagið allt - Almennt er mikilvægt að minna á að 
útblástursmál má ekki einskorða við ökutæki. Mjög mikilvægt að horfa heildstætt á 
útblásturmál og minna á að horfa á sviðið -  allar atvinnugreinar og samfélagið allt.

Útblástur er ekki svæðisbimdinn -  Víða erlendis hefur gætt þeirrar stefiiu að reyna að 
stýra umferð flutningabifreiða frá tilteknum svæðum. Það er ástæða til að minna á í þessu 
sambandi að flutningar eru eðli málsins samkvæmt nauðsynleg þjónusta fyrir samfélagið 
allt -  vara sem þörf er fyrir að flytja á tiltekinn áfangastað þarf að komast þangað hvemig 
sem farið er að því. Þannig hafa slíkar svæðisbundnar takmarkanir oft þau endanlegu 
áhrif að heildarútblástur ökutækisins eykst. Það þarf að fara lengri leið en ella til að 
komast með vöruna þangað sem hún þarf að fara. Mikilvægt að minna á þetta atriði sem 
enn og aftur minnir á mikilvægi greiðra samgangna innan samfélagsins.


