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Bílgreinasambandið hefurtekið drög af frumvarpi til laga um breytingu á lögum nr. 39/1988 um 
bifreiðagjald, og lögum nr.29/1993 um vörugjöld af ökutækjum, eldsneyti o.fl. með síðari breytingum 
til umfjöllunar og gerir eftirfarandi athugasemdir.

Liður F. í töflu:
Undir þennan lið falla þeir bílar sem vinsælastir eru á íslandi í dag og henta megin þorra 
fjölskyldufólks á landinu öllu. í þennan flokk lenda m.a. svokallaðir jepplingar.
Hærri gjöld á þennan flokk mun leiða til þess að fjölskyldufólk mun hverfa frá því að endurnýja 
fjölskyldubílinn sem mun leiða til þess að gömlum eyðslufrekum jeppum verður haldið gangandi 
lengur en góðu hófi gegnir. Það mun koma niður á bæði losun af Co2 í samgöngum og öryggi í 
umferðinni. Umferðarslysum hefur fækkað umtalsvert á allra síðustu árum og er því fyrst og fremst 
að þakka miklum framförum í öryggisbúnaði nýrra bíla.
Hækkun á þennan flokk, eins og frumvarpið gerir ráð fyrir í dag, mun jafnframt hafa alvarlegar 
afleiðingar í för með sér fyrir þá sem starfa í bílgreininni. Eins og staðan er þar í dag þolir hún ekki 
frekari áföll sem vænta má að slík breyting muni valda, þar sem hún myndi stórlega tefja þær 
væntingar að markaðurinn fari að taka við sér.
Enn fremur ber að hafa í huga að,- og er ekki síður mikilvægt, að slík aðgerð mun draga verulega úr 
tekjum ríkissjóðs af sölu ökutækja þar sem fólk mun draga að endurnýja fjölskyldubílinn eins lengi og 
mögulegt er.

Hækkun á þennan flokk bíla mun auka álögur á meðalfjölskylduna sem nú þegar á undir högg að 
sækja. Þessi flokkur bíla hefur hvað mest verið að sækja í sig veðrið hjá þorra fólks í þéttbýli sem og á 
landsbyggðinni og hefur komið í stað stærri jeppa þegar fólk hefur endurnýjað fjölskyldubílinn. 
Jepplingar duga við flestar aðstæður úti á landi þegar mið er tekið af færð og gerð vega. Því er afar 
óheppilegt að gera fólki erfiðara um vik að kaupa og eiga slfka bíla sem uppfylla best þarfir fjöldans.

Auk þess hefur mikil breyting orðið á ferðavenjum íslendinga á síðustu árum þar sem fjölskyldur eyða 
sumarfríum sínum mun meira innanlands í stað ferðalaga til útlanda. Ferðalög með ferðavagna hefur 
aukist gríðarlega á síðustu árum enda hefur öll ferðaþjónusta aðlagað sig að kröfum þeirra sem 
þannig kjósa að ferðast og gert aðstæður þannig að fólk sækir í þá þjónustu sem þar er í boði. Bílar í 
flokki F (samkvæmt töflu) eru nauðsynlegir til slíkra ferðalaga eins og jepplingar og stærri fólksbílar. 
Með tillögum þeim sem við erum að fjalla um munu þeir hækka verulega í verði frá því sem er í dag. 
Það mun leiða til þess að fólk mun breyta þessum ferðavenjum sínum aftur, því minni bílar hafa ekki 
þá kosti, afl og öryggi svo hægt sé að ferðast með aftanívagn hér á landi.

Liðir 6. til J. í töflu:
Við margar kringumstæður getur reynst nauðsynlegt fólki að kaupa stærri bíla, má þar nefna stórar 
fjölskyldur og búsetu sem og þeirra sem starfa í ferðaþjónustu. Vörugjöld uppá 65% eru því mjög há 
gjöld. Ekki er stór kaupendahópur að þeim tegundum bíla er lenda í þessum flokki sem tilgreindur er 
í frumvarpinu. Hinsvegar verður það ógjörningur fyrir þá sem þarfnast slíka bíla að leggja í þau



útgjöld sem þeir bílar koma til með að útheimta við hækkun á vörugjöldum úr 45% í 65% eins og 
drögin segja til um. Bflgreinasambandið leggur til að hæsti gjaldaflokkur verði 55%, enda er þar líka 
verið að tala um ofur vörugjöld og mikla hækkun frá því sem eldri lög segja til um. í ofanálag er rétt 
að benda á að bílar hafa hækkað mikið í verði á síðustu tveim árum sökum gengishruns.
Sömu rök eiga líka við hér og um jepplinga þar sem gömlum eyðslufrekum og hættulegum bílum 
verður haldið gangandi lengur en skynsamlegt er.

Undanbáguflokkar:
Litlir sendibílar og pallbílar sem mikið eru notaðir af verktökum, fyrirtækjum, bændum, 
ríkisstofnunum og sveitarfélögum munu hætta seljast miðað við þær forsendur sem fram koma í 
frumvarpinu.
Stærsti hluti kaupenda af þessari gerð bíla eru áðurgreindir aðilar og leggur Bílgreinasambandið til að 
þessar bílgerðir verði felldar undir „undanþáguflokk". Það mun vissulega hafa f för með sér 
umtalsverða hækkun þeirra frá því sem er í dag, en þó má telja að markaðurinn muni á einhverjum 
tíma sætta sig við þá hækkun.

í frumvarpi því er ráðuneytið sendir til umsagnar kemur fram að losun vegna samgangna hér á landi 
sé það mikill að ísland eigi langt í land með að ná þeim kröfum er gerðar eru um losun 
gróðurhúsaloftegunda. í því samhengi má benda á að ísland er stórt land eða 103 þúsund 
ferkílómetrar en hér búa aðeins 318.000 manns sem þurfa að reiða sig á bíiinn sem farartæki.
Hér höfum við ekki neðanjarðalestar, lestarsamgöngur eða sporvagna heldur einungis 
strætisvagnakerfi sem takmarkaður fjöldi almennings getur nýtt sér.

Neðangreind tafla sýnir tillögur Bílgreinasambandsins. En það er mat okkar að sú tafla taki á öllum 
þáttum er nefnd, er skipuð var 2008 hafði að leiðarljósi án þess að koma mjög illa við hinn almenna 
bifreiðakaupanda eða skerða tekjur ríkissjóðs. Bílgreinasambandið mun styðja frumvarpið á þessum 
nótum eins og sýnt er rauðlitað f meðfylgjandi töflu sem er tillaga BGS.
Samhliða þvi óskar Bflgreinasambandið eftir þvf að stjórnvöld veiti f það minnsta 6 mánaða 
aðlögunartfma fyrir greinina sem nauðsynlegur er svo hún geti aðlagað sig að þessum breytingum.
Er þá miðað við að ný lög taki gildi 1. Janúar 2011 en hægt verði að tollafgreiða bfla eftir nýjum eða 
gömlum reglum fram til 30. júní 2011. Ástæðan er sú að pöntunarferli fyrir margar gerðir bfla er allt 
að 6 mánuðir og að auki er til staðar nokkur lager sem þarf að losa út. Hægt væri að hafa tvö 
vörugjaldakerfi í gangi meðan sú aðlögun á sér stað.

Gjald í  %
Aðal- Tillaga BG5. Undanþága
flokkur flokkur

0 0 0
10 10 0
15 15 0
20 20 0
25 25 5
35 30 10
45 35 15
55 45 20
60 50 25
65 55 30

Gjaldbil Skráð 
losun CO;

A 0-80
B 81-100
C 101-120
D 121-140
E 141-160
F 161-180
G 181-200
H 201-225
1 226-250
J Yfir 250



Er það von Bílgreinasambandsins að þessar tiliögur fái ítarlega skoðun og góðan hljómgrunn áður 
þær verða sendar Alþingi til umræðu og afgreiðslu.
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