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Reykjavík, 24. nóvember 2010

Kæru Alþingismenn og konur,

í framhaldi af fundi síðastiiðin þann 16, nóvember 2010, þar sem Efnahags- og skattanefnd veitti 
Bílgreinasambandinu tækifæri tií að koma á framfæri sjónarmiðum við frumvarp um 
innflutningsgjöld á bfia, tókum við saman eftirfarandi til nánari skýringar. Vonandi verður til þess að 
varpa nokkru Ijósi á það umhverfi sem þessi lagasetning hefur áhrif á.

Inngangur
Etns og flestum má vera fjóst, varð bíigreinin einna verst úti í efnahagshruninu og á það hvort tveggja 
við innflutning og þjónustu við bifreiðar. Þegar íslenska krónan tók að falla svo um munaði í mars 
2008 stóðu öll bílaumboð frammi fyrir því að þurfa að hækka verð til samræmis og á skömmum tíma 
má segja að öll bílasala hafi nánast stöðvast Á þeim tíma voru rúmiega 8000 ökutæki í tollhaldi hjá 
skipafélögunum og því gríðarleg fjárbinding og erfiðletkar sem biðu þessara fyrirtækja. Fjögur af 
stóru umboðunum, sem samtals báru uppi um 65% markaðarins gátu ekki staðið þetta af sér og 
enduðu í eignarhaldi bankanna þar sem eigendur þeirra gátu ekki varið þá gríðarlegu hækkun sem

64,5% markaðaríns 
eru (höndum 
þessara þriggja 
fyrírtaaKja

Hér er um
langtímahagsmunamál að ræða sem snertir allt samfélagið og möguleika okkar allra til að komast 
ferða okkar f umhverfi sem einkennist meðal annars af;

• Dreifðri byggð
• Takmörkuðum almenningssamgöngum
• Slæmu vegakerfi
• Risjóttu veðurfari

Okkar mat er einfaldlega að ef halda á þessu landi í byggð, þá þurfum við einkabíla sem gera okkur 
kleift að komast milli staða, bæði I þéttbýli og dreifbýii.

Það frumvarp sem nú er lagt fram, byggir á niðurstöðum starfshóps á vegum Fjármálaráðuneytis sem 
sktlaði af sér tillögum f maílok 2008. Andi þeirrar heildarstefnumótunar sem þar fór fram, var að 
breyta skattlagningu ökutækja og eldsneytis þannig að tillit væri tekið tii umhverfissjónarmiða og að 
skattlagninginn endurspeglaði frekar notkun og þar með að þeir greiddu sem menguðu. Jafnframt lá 
það Ijóst fyrir að tilgangurinn væri ekki að auka skattheimtuna, heldur fyrst og fremst að færa hana 
til samkvæmt ofangreindu. Þá þegar var ráðist í hækkun á eldsneytisgjöldum en ákveðið að bíða með 
breytingar á innflutningsgjöldunum enda vart ástæða til að hafa áhyggjur af þvf á þessum tfma þar

varð á skuldum vegna gengisiána auk þess sem 
velta þeirra af sölu nýrra bíla drógst saman um 
nálægt 95%.
Á síðustu misserum hafa siðan verkstæði og aðrir 
þjónustuaðilar fundið verulega fyrir slæmu 
efnahagsástandi því bííeigendur draga orðið i 
lengstu lög að gera við bíla sfna auk þess sem 
svört atvinnustarfsemi f þessari grein biómstrar 
sem aldrei fyrr.
Auðveit er að álykta að viðbrögð 
Bílgreinasambandsins við framkomnu frumvarpi 
einkennist því af skammtfmasjónarmiðum um að
aðstoða atvinnugreinina en í raun og veru sjáum við þetta öðrum augum.



sem innflutningur ökutækja var nánast enginn. Fyrir iá þó tafla sem nota ætti til grundvallar í 
breytingum á gjöldunum þar sem tekið vartiilittil útblásturs koltvísýrings.
Bílgreinasambandið iagði á þeim tíma í gríðarlega vinnu við athugasemdir þar sem megin 
niðurstaðan var að færa skattheimtuna eins langt og hægt væri í átt að notkunartengingunni með 
iágum flötum innflutningsgjöldum en enn meiri tengtngu við skattlagningu eldsneytisins. 
Starfshópurinn tók að nokkru tiliit tii þeirra hugmynda í lokaniðurstöðum sínum. 
í því frumvarpi sem nú er iagt fram, hefur hinsvegar verið snúið af þeirri ieið sem starfshópurinn iagði 
upp með að skattiagning yrði sambærileg og áður auk þess sem þær breytingar sem gerðar voru á 
innflutingsgjaldatöfiunni, hafa veruiega neyslustýrandi áhrif sem sérstaklega munu koma niður á 
dreifbýiinu.

Nokkrar staðreyndir um bíigreinina
Það hafa iengi verið í umræðunni aiiskyns rangfærsiur um bílafiota ísiendinga sem virðast fyrst og 
fremst hafa þann tilgang að draga upp neikvæða mynd af neyslumynstri og kauphegðun landans. 
Meða! annars hefur verið mjög vinsæit að halda því fram að Ísíendingar séu alira þjóða ákafastir að 
kaupa dýra iúxusbíSa og að hvergi sjáist annar eins fjöidi slíkra bíia á götunum. Staðreyndin er 
hinsvegar sú að þegar mest var af innflutningi svokaiiaðra „Súxusbíia", árið 2007, þá nam það hlutfaSI 
4,5% af heildarskráningum. í Evrópu þá eru „premium brands" |sem samanstendur eingöngu af Audi, 
BMW  og Bens) 12-14% af heildarskráningum á hverju ári. Það er því fjarri öliu sanni að hér sé mesti 
floti lúxusbíla sem um getur.
í ijósi þeirra markmiða sem sett eru um minnkun á útblæstri frá bifreiðum, er eitt stærsta tækifærið 
sem ísiand hefur að ná skjótum árangri að auka hiutfall dtseS bíla t' fiotanum. Ef skoðaðar eru 
skráningartölur frá árinu 2000 ti! dagsins í dag, telur sá fioti um 135.000 bíia og hlutfall díselbíia 
einungis um 20%. Sambæriiegt hiutfaii í Evrópu er um 50%. Ef 
gjaldtöku á eldsneyti er breytt þannig að dísel oita verði 
hagstæðari en bensín, mun það hafa umtaisverð áhrif á 
kaupendur og hvetja tii aukinnar dtseívæðingar sem aftur hefur 
umtalsverð áhrif á heiidarútbiástur fiotans. Aimennt eru 
díseivélar nokkru dýrari en bensín og því áríðandi að kaupendur 
sjái sér hag í því að borga meira fyrir bíiinn þar sem 
rekstarkostnaðurinn verði lægri og þar með útbSásturinn. Sama 
má segja um Metan sem að auki hefur þau jákvæðu áhrif að um 
innlendan orkugjafa er að ræða og því umtalsverður sparnaður í 
innkaupum á eidsneyti.
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Allar
dagsetnlngar

FÖíksbliar : samlals 134.277

: Bensln 107.479

Dísof 26.432

] hlutfatl dlsel 19,68%

1 Bensln/Rafmagn 2

Rafmagn 5

Gas 14

Vetnl 13

| Alkóhúl 245

| Bensln/Gas 40

Anrtað 47

Annað sem taka þarf tiíiit tii þegar ísland er borið saman við Evrópu, er sú staðreynd að vegakerfið 
hér á landi kailar á annarskonar bíia. Hlutfall 4x4 bíia á ísiandi er umtaisvert hærra en í Evrópu (um 
43%  hér á landi en 8%  í EU). Að öilu jöfnu eru 4x4 bíiar nokkru eyðsiufrekari og þannig með hærra 
útblástursgiidi en fram- eða afturdrifsbíiar. Þetta er einfaidiega staðreynd sem heigast af umhverfinu 
á íslandi og hætt við að íbúar dreifðari byggða hér á landi muni eiga erfitt með að sætta sig við að



skattkerfíð geri þeim ókleift að kaupa bíla sem þeir telja nauðsynlega vegna akstursöryggis. Við 
höfum reyndar notið þess á ailra síðustu árum að vetrarmánuðirnir hafa verið mildir og lítil vandræði 
skapast vegna snjóþunga. Hins vegar er ekki á það að treysta að svo verði í framtíðinni og er nóg að 
benda á hnattræna stöðu landsins til þess.

Meðaialdur ísienska bílaflotans er að nálgast hættumörk þar sem ætla má að hann verði rúm 11 ár í 
lok ársins 2010. Til samanburðar má nefna að meðaaldur bílaflotans f Evrópu er nú áætlaður í 
kringum 7 ár. Til þess að viðhalda meðalaldrinum þurfa nýskráningar að vera á bilinu 14-15.000 
ökutæki en fyrirsjáaniegt er að heildar nýskráningar á þessu ári verði um 3000. Á árinu 2009 voru 
þær rétt rúmiega 2000 og tæp 9000 árið 2008, Miðað við þær áætlanir sem gerðar hafa verið fyrir 
næstu ár, er ólíklegt að eðíileg endurnýjun muni eiga sér stað á komandí árum sem aftur þýðir að 
flotinn mun halda áfram að eidast, verða óhagkvæmari og dýrari í rekstri auk þess að tefja verulega 
fyrir minnkandi útblæstri. Nú er upplegg stjórnvalda að breyta lögum tii þess að flýta þeirri þróun að 
bílaflotinn verði umhverfisvænni og því áríðandi að þessar lagabreytingar feli í sér raunverulegan 
hvata fyrir samfélagið að endurnýja flotann í umhverfisvænni bila.

Heildarfjöldi fólksbíla í árslok 2009 var 205.344 og hafðt þá fækkað um tæpiega 4.500 bíla frá fyrra 
ári. Meðalaldur þessa flota var rétt um 11 ár á þeim tíma og í forsendum um 14-15.000 bíla 
endurnýjunarþörf er ekki gert ráð fyrir að flottnn haidist svo stór. Ef reiknað er með að meðal líftími 
bíls sé 10 ár þá væri þetta að miðast við flota af stærðargráðunni 140.000 bílar. Ef miðað er við að 
eðlileg stærð bílaflotans væri um 180.000 bílar þá þýddi það iíftíma uppá ca. 13 ár. Þar sem 
nýskráningar eru svo litlar sem raun ber vitni, á mun fækka í bílaflotanum á næstu árum.

Einnig er rétt að benda á að gamall bflafloti þýðir minna öryggi fyrir alla vegfarendur. Því til stuðning 
má benda á nýja skýrslu frá FIA (Fédération Internationale de S’Automobile) og ESB sem sýnir að inna 
EU15 landana hefur dauðsföllum í umferðinni fækkað um 55% frá árinu 2001 til og með 2008. Ef 
Þýskaland er tekið sérstaklega út þá hefur dauðsföllum fækkað um 81% frá árinu 1971 (öryggisbelti 
innleidd) til og með árinu 2008. Þessum góða árangri er fyrst og fremst að þakka þeirri þróun sem 
átt hefur sér stað er snýr að Öryggisbúnaði bíla og má benda á að á alira síðustu árum hefur orðið 
gríðarleg framþróun á því sviði og nýjungar stöðugt að koma á markað sem hafa það markmið að 
vernda þá sem í umferðinni eru. Vegakerfið hefur vissulega iíka tekið breytingum á þessum árum en 
það virðist ekki hafa haft úrslitaáhrif þar sem þeir sem ferðast óvarðir í umferðinni þe. á 
mótorhjólum, reiðhjólum eða gangandi, hefur dánartíðnin þvt miður lítið breyst.

Það er mat Bflgreinasambandsins að nú sé besta tækifæri sem við munum fá til að klára þessar 
breytingar, Alistaðar I Evrópu er þróunin f þá átt að skattíeggja á grundvelli útbiásturs og notkunar og 
því eðlilegt að ísland fylgi þeirri þróun. Á þessum tímapunkti er lagerstaða nýrra bíla sem og sala í 
algjöru lágmarki og þvf þægiiegt við að eiga að taka slíkar grundvallarbreytingar f gagnið. Þó er 
nauðsynlegt að taka tillit til þeirra bíla sem umboðin eru með í pöntun og munu afhendast á næstu 
mánuðum. Því er það að Bílgreinasambandið iagði tii að gefin yrði aðlögunartími í 4-6 mánuði miðað 
við það að lögin tækju giidi 1. janúar 2011. Innflytjendum yrði þá heimilt að toliafgreiða bíla hvort 
heldur er eftir nýja eða gamia kerfinu f einhvern tíma.

Það má klárlega gera ráð fyrir því ef horft er til samsetningar á bílafiotanum annars vegar á 
landsbyggðinni og hinsvegar á höfuðborgarsvæðinu að verði frumvarpið óbreytt að lögum mun það 
hafa hlutfallslega meiri hækkun í för með sér fyrir iandsbyggðarfólk. Það verður mikið auðveldara 
fyrir bíleigendur á höfuðborgarsvæðinu að sætta sig við minni bíla þar sem vegakerfið og samgöngur 
eru með allt öðrum hætti en í dreifðari byggðum.
Ef skattieggja á stærri bíla með þeim ofurgjöidum sem lagt er til í frumvarpinu, má reikna með að 
bíleigendur á íandsbyggðinni standi því frammi fyrir meiri hækkun heidur enn íbúar á 
höfuðborgarsvæðinu. Um 30% af fólksbílafiota iandsmanna er á landsbyggðinni og af þeim flota er
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yfir 40%  jeppar, jeppiingar og pallbíiar. Á höfuðborgarsvæðinu er sama hlutfall um 35%. Ef síðan er 
horft til fólksbílanna, þá er um 9%  fólksbíla á höfuðborgarsvæðinu fjórhjóladrifnir meðan 
sambærilegt hlutfail á iandsbyggðinni er um 18%. Það er því alveg Ijóst að veruiega mun halla á 
landsbyggðina ef frumvarpið verður samþykkt í óbreyttri mynd.

Samantekt
Það er Ijóst að ísland þarf að taka þátt í þeirri þróun sem á sér stað ailt í kringum okkur hvað varðar 
áherslur á umhverfisþætti í samgöngum. Nú þegar hafa töluvert margar þjóðir tekið upp 
skattlagningu á bíla útfrá útblæstri koltvísýrings og má gera ráð fyrir að þeim fjöigi áfram á næstu 
árum. Bílaframieiðendur taka hlutverk sitt mjög alvarlega í þessum efnum og verja orðið umtalsvert 
stórum hluta af sínum rannsóknarpeningum í annars vegar að minnka útbiástur hefðbundinna 
sprengihreyfla og hinsvegar að koma upp með nýja orkugjafa fyrir bíia.
Mikið hefur verið rætt um að rafmagnsmótorar muni taka við af sprengihreyflum og má teija Ijóst að 
sú verður þróunin. Hinsvegar er varasamt að taka alvarlega þá aðila sem halda þvf fram að 
rafmagnsbílarnir muni taka yfir á allra næstu árum ef ekki misserum, Staðreyndin er sú að það á eftir 
að vinna gríðarlega þróunarvinnu áður en rafmagnsbíiar geta orðið almenningseign auk þess sem 
útskipti á bítaflota heiiiar þjóðar tekur langan tíma. Ef við tökum sem dæmi að á íslandi séu um 
200.000 fólksbíiar og að meðai sala pr. ár séu 10.000 bíiar þá tekur 20 ár að skipta út flotanum! 
Flestir stærstu bflaframieiðendur heims telja að í kringum árið 2020 verði rafmagnsbílar farnir að 
seljast í merkjaniegu hlutfalli af heildarsölu og að enn lengri tíma taki að skipta út öllum bílaflota 
heimsins.
Því teljum við heiliavæniegra að vinna með þann veruleika sem við okkur biasir, einbeita okkur hér á 
íslandi að orkugjöfum eins og Metan, verja það að bíiaflotinn verði ekki of gamall og endurnýji sig 
með þeim hætti að við getum staðið við markmið okkar um minnkandi mengun.
Þau giidi sem lágu til grundvailar vörugjaidatöflunni í upphafiegum hugmyndum starfshópsins frá 
2008 teijum við raunhæf og eðliteg á þessu stigi og allar hugmyndir sem nú eru komnar fram um 
hækkanir til þess fallnar að vinna gegn grundvailarmarkmiðum laganna. Víssulega þarf löggjöfin að 
fela í sér hvata fyrir bílaeigendur að skipta yfir I umhverfisvænni bíla, en hún má samt ekki vera 
þannig að enginn telji sér fært að kaupa nýjan bíi og að endurnýjun flotans tefjist enn frekar vegna 
óaðgengilegs iagaumhverfis.
Það er samfélaginu nauðsynlegt að fiotinn endurnýji sig og að ekki safnist upp of mikil óleyst 
endurnýjunarþörf. Þá gerist einfaldlega það sem aiitof oft hefur einkennt íslenskan bílamarkað að 
innan fárra ára verður sprenging í sölu nýrra bíla með tiiheyrandi neikvæðum áhrifum á 
efnahagslífið. Mikiu nær er að leyfa markaðnum að rétta sig við hægt og rólega með sanngjarnri og 
skynsamlegri skattlagningu.

Það er því tillaga Bílgreinasambandsins að frumvarpi því sem nú hefur verið iagt fram, verði breytt 
með þeim hætti að gjaidatafia Starfshóps Fjármálaráðherra frá árinu 2008 verði látin standa en þó 
þannig að undanþágufiokkur vegna bíialeiga og ieigubíla standi áfram. Jafnframt að paiibílar undir 5 
tonnum verði settir í sama gjaldflokk og aðrir sendibílar af sömu stærð. Koma má í veg fyrir að 
einstakiingar misnoti þann lægri gjaldfiokk með þvi að gera kröfur um að slíkir bílar séu á rauðum 
VSK númerum.
Jafnframt óskum við eftir því að gefin verði 4-6 mánaða aðiögunartfmi þar sem hægt verði janframt 
að skrá bíla fyrstu mánuði næsta árs eftir gamla kerfinu. Eðliiegt væri síðan að endurskoða 
gjaldatöfluna á 3-5 ára fresti til þess að fylgja eftir þeirri þróun sem verður í útblæstri bíla.

Virðingarfyílst,
Sverrir Viðar Hauksson 
Formaður Bflgreinasambandsins 
Framkvæmdastjóri HEKLU ehf.
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