
Heill og sæll Helgi,

Alþingi . 
Erindi nr. Þ  <3Ct/ 2 ? 1 

komudagur /?*//• 2 0 (0

Á næstu dögum mun efnahags og skattanefnd fjalla um breytingu á lögum nr. 39/1998 og snýr 
breytingin að kerfisbreytingu á skattlagningu ökutækja.

Þessi breyting mun hafa töluverð áhrif á rekstrarumhverfi bílaleigufyrirtækja og því þætti okkurvænt 
um að geta komið á fund efnahags- og skattanefndar við fyrsta tækifæri.

Hér á eftir eru til upplýsinga þær athugsemdir sem SAF hefur vegna 
frumvarpsins.
- Gildistaka
Tími fram að gildistöku sem sögð er 1. Janúar 2011 er of stuttur. Skammur tími til gildistöku 
hefur kostnaðarauka í för með sér sem ekki er hægt að velta út í verðlag þar sem verð fyrir 
árið 2011 hafa þegar verið gefin út. Eins hefur þetta áhrif á bílakaup fyrir næsta ár og þurfa 
bílaleigur að taka ákvarðanir um bílakaup fyrir lok nóvember á þessu ári.

- Hámark á lækkun vörugjalds 750 þúsund.
SAF leggur til að ekkert þak verði á lækkun vörugjalda og að eftirlit verði frekar aukið með 
hörðum viðurlögum s.s riftingu leyfis fyrir þá aðila sem misnota kerfið.

Eflirfarandi atriði eru sett fram sem rökstuðningur fyrir því að ekkert þak skuli vera á 
vörugjöldum.

í umsögn með frumvarpinu kemur fram að þakið sé sett til að koma í veg fyrir misnotkun.
SAF hafa ekki orðið vör við að þær bílaleigur sem sinna ferðaþjónustu á íslandi hafi misnotað 
vörugjöldin hingað til þrátt fyrir að ekkert þak hafí verið á lækkun vörugjalda.
Samtök ferðaþjónustunnar sjá ekki hvernig möguleiki sé á misnotkun í kerfinu þar sem 
eignarhald þarf að vera í 15 mánuðir, eins og það er í dag án þaks.

- Ætla má að verð á notuðum stærri bifreiðum muni togast niður í kjölfar breytinganna þ.e 
afföllin verða meiri af þessum bifreiðum og fjármögnun erfiðari sérstaklega með þaki á 
vörugjöldum.
Búast má við að bílaleigur muni hverfa frá því að þróa þægilegri ferðamáta fyrir sína 
viðskiptavini sem hugsanlega eru tilbúnir að borga fyrir aukin þægindi þar sem þakið á 
vörugjöldunum mun stýra því hvernig bílar verða keyptir inn.

Ef þak á vörugjöld er eina lausnin þá þarf það að vera mun hærra en núverandi tillögur gera 
ráð fyrir og til þess fallið að gera bílaleigum kleift að kaupa bíla sem hæfa íslenskum 
aðstæðum.

- Lækkun á markaðsverði núverandi flota
Ljóst er að boðaðar breytingar munu hafa áhrif á markaðsvirði/verðmæti núverandi flota með 
tilsvarandi áhrifum á eigið fé fyrirtækjanna. Samtök ferðaþjónustunnar vonast til að rýmun á 
eignfjárstöðu verði í lágmarki með tilkomu nýrra laga en ómögulegt er að sjá í dag hvemig sú 
þróun verður og nauðsynlegt ef þörf krefur að brugðist verði við með jákvæðum hætti í 
samstarfi við stjómvöld. Til þess að koma til móts við bílaleigumar í þessu máli væri 
hugsanlegt að fymingartími þeirra bíla sem eru á kvöð við gildistöku nýrra laga fari niður í 4 
mánuði eða að eftirstöðvar vörugjalda þeirra bíla sem eru á vörugjöldum við gildistöku nýrra 
laga falli niður.

Ég vonast til að heyra frá þér sem fyrst.
Samtök ferðaþjónustunnar -  Gunnar Valur Sveinsson


