
Alþingi
Efnáhags og skattanefiid 
Austurstræti 8-10

150 Reykjavík S A F

Efni: Umsögn um frumvarp tíl brevtinga á lögum um bifreiðagiald og iögum nm —  
vörugiald af ökutækium. eldsnevti o.fl. (Kerfisbrevting í skattlagningu ökutækia)

Samtök ferðaþjönustunnar hafa farið yfir frumvarp til breytinga á lÖgum 29/1993 sem 
snýr að breytingu á vörugjöldum og vilja koma eítirfarandi umsögn á framfæri.

Almennt um málefnið:

Árið 2000 var vörugjöldum á bílaleigubíla breytt til að gera bílaleigum kleift að bjóða 
nýja og nýlega bíla til erlendra ferðamanna á samkeppnishæfara verði en áður tíðkaðist. I 
kjölfarið fjölgaði bílaleigubílum umtalsvert og hefur fjöldinn nánast flórfaldast yfir 
háannatímann m.v. 2010. Breytingin árið 2000 fól í sér niðurfellingu hluta af vörugjöldum 
nýrra bíla. Þessi niðurfelling á gjöldum átti svo að nýtast bílaleigum til að lækka verð á sinni 
þjónustu. Samtök feðraþjónustunnar getur sýnt fram á og staðfest að þessi niðurfelling hefur 
skilað sér að fullu inn í verðlag bílaleigufyrirtækja innan samtakana til lækkunnar. Það 
rekstrarumhverfi sem var mótað árið 2000 og er við lýði í dag hefur gert bílaleigum kleift að 
sniða bílaflota sinn eftir óskum og þörfum viðskiptavina sinna m .tt  stærðar og gerðar bíla.

Verði fyrirliggjandi frumvarp um breytingar á vörugjöldum að lögum í óbreyttri mynd 
mun það gjörbreyta rekstrarumhverfi bílaleigufyrirtækja hér á landi. Auk skyndiáhrifa 
laganna sem eru þau að markaðsverð bílaflota bílaleiganna mun lækka umtalsvert með 
miklu höggi á eigið fé  fyrirtœkjanna, munu Iðgin stjórna samsetningu bílaflotans - en ekki 
efúrspurnin. Lögin munu stýra bílaflotanum í ódýra bíla, en ekki örugga eða eftirsóknarverða 
bíla. Lögin munu stýra bílaleigunum frá því að kaupa inn nýja örugga ferðamannavæna bíla 
jafnt sem jfjórhjóladrifha bíla sem hæfir eru til aksturs um landsbyggðina. Verðlagning á 
slíkum bílum yrði ekki samkeppnishæf. Samtök ferðaþjónustunnar geria ráð fyrir að nýjum 
bílaleigubílum muni fækka um 15% strax næsta sumar ef lögin verða samþykkt óbreytt

Til skamms tíma munu nýjar litlar bílaleigur með notaða eldri bíla ná að sinna 
eftirspuminni eftir stærri bílum. En til lengri tíma þegar eldri bílar litlu bílaleiganna verða úr 
sér gengnir gera Samtök ferðaþjónustunnar ráð fyrir viðvarandi skorti á nýjum bílaleigubílum, 
15% hið minsta til að byija með, svo stigvaxandi.

í dag nýta um 41% erlendra ferðamanna bílaleigubíla sem ferðaxnáta um landið og 
mun 15% fækkun bifreiða t.a.m. valda um 50.000 færri gistinóttum á landsbyggðinni sem 
þýðir um 375 milljóna samdrátt í veltu vegna gistingar, fyrir utan alla utanaðkomandi 
þjónustu sem ferðamenn þurfa. /  heildina má búast við að gjaldeyristekjur vegna 
ferðaþjönustu minnki um að lágmarki 2,5 miljarða árlega verði frumvarpið að lögum auk 
þess sem efnameiri ferðamönnum fœkkar til landsins samfara minni gœðum íþjónustu.

Vegna ofangreindra atriða hvetja Samtök ferðaþjónustunnar til samráðs ríkis og 
bílaleigufyrirtækja um uppsetningu viðunandi rekstrarumhverfis fyrir starfsgreinina. 
Hasgmunir allra aðila eru miklir í þessu máli, ekki síst í því árferði sem nú ríkir.



Samtok ferðabíónustunnar hafa eftirfarandi athuesemdir við efnisbœtti frumvarpsins

-  Glldistaka
Tími fram að gildistöku sem sögð er 1. janúar 2011 er of stuttur. Skammur tími til 

gildistöku hefur kostnaðarauka í for með sér sem of seint er að velta út í verðlagið þar sem 
verð fyrir árið 2011 hafa þegar verið gefin út. Ekkert svigrúm er hjá bílaleigufyrirtækjunum til 
að taka þennan kostnað á sig eins og sjá má í ársreikningum fyrirtækjanna. 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 leggja til að þak á lækkun vörugjalda verði ekkert enda myndi hið opinbera 

þannig stýra framboði bilaleiga á bíltegundum en ekki eftirspumin. SAF leggja jafnframt til 
að eftirlit og viðurlög við misnotkun verði hert til muna. Ef stjömvöld telja nauðsynlegt að 
setja þak á niðurfellingu á vörugjöldum er lágmarks krafa að miðað sé við að venjulegur 
fjörhjóladrifinn jeppi án aukahluta rúmist innann þaksins, jeppi sem nýtist ferðamönnum til að 
skoða landsbyggðina og kaupa þjónustu utan þéttbýlisins. Samkvæmt frumvarpinu verður nýr 
MMC Pajero með 60% almenn vörugjöld, en 25% á bílaleigur. Þak á niðurfellingu á slíkan bíl 
þarf að vera á milli 1.700.000 kr -  2.000.000 kr svo ennþá sé hægt að bjóða hann til útleigu á 
samkeppnishæfu verði til ferðamanna. Því leggja SAF til að þakið verði 1.700.000 kr - 
2.000.000 kr ef það er talið nauðsynlegt. Þess mágeta að effrumvarpið verður samþykkt 
óbreyttþá hœkka vörugjöld á almenning á MMC Pajero um 37% en hœkkunin til bílaleiga 
yrði 246%.

- Lækkun á markaðsverði núverandi flota
Ljóst er að boðaðar breytingar munu hafa áhrif á markaðsvirði/verðmæti núverandi 

flota til lækkunar með tilsvarandi áhrifum á eigið fé fyrirtækjanna. Gert er ráð fyrir að 
bílaleigur þurfi að kaupa um 2.000 bíla á næsta ári. Effrumvarpið verður samþykkt óbreytt 
þá geta bílaleigur keypt allt að 40% fœrri nyja bíia miðað við það eigið fé  sem þarf til kaupa 
í  dag.Þetta mun hafa umtalsverð áhrif á þann fjölda ferðamanna sem hefur áhuga á að 
sækja Island heim.

Samtök ferðaþjónustunnar hafa futtan skilning á þœtti umhverfisverndar í  
frumvarpinu en telja að íhuga verði vel áhrif á ferðaþjónustuna og öryggi þeirra 
ferðamanna sem ferðast með bílaleigubílum. Óbreytt vörugjöld eru að mati SAF réttasta 
leiðin þar sem bílaframleiðendur eru að minnka útblástur bíla. Einnig telja SAF að hraða 
beri metanvæðingu á íslandu Nauðsynlegt er að kerfið verði byggt upp á þann hátt að ein 
þjónustugrein beri ekki skarðan hlut miðað viðþað sem nú er.

Stór tækifæri liggja i  ferðaþjónustu á íslandi og okkur ber skilda til að byggja upp 
og bæta samkeppnisstöðu gagnvart öðrum löndum. Við œttum því frekar að vinna í  
sameiningu að því að bæta rekstrarumhverfi ferðaþjónustufyrirtækja hér á landi heldur en 
að umbylta rekstrarumhverfiþeirra með frumvarpi sem þessu.
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