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Efni

Frumvarp til laga um breytingu á lögum 
nr. 29/1993, um vörugjald af ökutækjum.

1. Bernhard ehf., umboðsaðila Honda og Peugeot á íslandi.
Reynsla eigenda og stjörnenda fyrirtækisins á bílgreinlnni allt frá árinu 1962 
Umboðsaðili Honda frá árinu 1962 og Peugeot frá árinu 2000.

2. Vörugjöld er gengistryggð og hafa hækkað frá mars 2007 í híutfalli við fall íslensku krónunnar.
Þ.e.a.s. tollar í íslenskum krónum hafa hækkað sem nemur gengisfalli íslensku krónunnar. Heimili
og fyrirtæki á íslandi geta ekki tekið á móti frekari hækkunum, Sjá viðhengi um þróun vörugjalda.

3. Velta á bílamarkaði hefur dregist saman um 80 -  95%
4. Frumvarpið -  ókostir og tillaga:

a. Óbreytt frumvarp:
i. Dregur úr tekjum innflutningsaðila.

ii. Dregur úr tekjum ríkisins.
íii. Mest seldu tegundir bíla þola ekki aukna skattlagningu.
iv. Hybrid tæknl, hlunnfarinn á kostnað metan bíla. Þróun í Hybrid bílum er lengra á 

veg kominn en í metan. Meira úrval af tegundum heídur en í metan.
v. Ófullnægjandi skilgreining metanbíla: w...framleitt..." og „...aðaiorkugjafa...".

vi. Meðaltais losun C02 frá bifreiðum árið 2009,165g/km, sem grunnur nýs 
vörugjalds er of lár, 200g/km er nærri lagi.

vii. Eykur stéttaskiptingu á íslandi, miliistéttin mun ekki eiga kost að endurnýja bílinn 
miðað við þarfir. Sérlega landsbyggðin.

viii. Dregur úr ferðalögum íslendinga innanlands, umsvif í hagkerfínu dragast saman. 
Á sama tíma er niðurgreiða bílaleigubíla til útlendinga aukin.

ix. Prósentugjald í undanþáguflokki G, H, I, J of lágt, eykur þörf á eftirliti 
bílaleigufyrirtækja.

b. Tiilaga
i. Óbreytt frumvarp taki giidi 1. janúar 2015

ii. 1. janúar 2011 tekur frumvarpið gildi með eftirfarandi flokkabreytingum



Fiokkur co2
útblástur

Vörugjald Undanþágufiokkur 
til ársins 2015

Undanþáguflokkur 
eftir árið 2015

A 0-80 0% 0% 0%

B 81 -100 15% 0% 0%

C 101 -120 15% 0% 0%

D 121 -140 20% 5% 0%

E 141 -160 20% 5% 5%

F 161 -180 35% 15% 15%

6 181-200 35% 15% 25%

H 201-220 50% 35% 30%

1 221-250 50% 35% 40%

J 251 og yfir 65% 45% 45%

Ef ekki næst samkomulag um breytingar óskum við eftir aðiögunartíma fyrir alit 
árið 2011, en á þeim tíma getur innflutningsaðiii ákveðið hvort vörugjald af 
bifreiðum verði reiknað í nýja eða gamla kerfinu.
Hybrid bílar njóti áfram iækkunar á vörugjaldi kr. 240.000 eða að lækkun á 
vörugjaldi fyrir bíla knúna með metan sem aðalorkugjafa verði að hámarki 
kr. 500.000.
Fjórhjói sem ekki fást götuskráð verði toliuð sem dráttarvél, enda notuð sem 
iandbúnaðartæki um allan heim.
Mótocross er íþróttagrein á íslandi {aðilar að ÍSÍ) Mótocross hjól bera 30% 
vörugjald í dag. Aíþjóðlegt keppnishald á íslandi er ekki hægt að stunda vegna 
þessara toiia.
Tiilaga að breytingu: Mótocross hjól, sérframleidd til keppnishalds og notast 
eingöngu á sérhönnuðum æfingar- og keppnissvæðum, verði undanþegin 
vörugjaidi, eins og sérútbúin ökutæki til keppnishalds (rallýbílar). (ViðurlÖg við 
broti á þessari undanþágu er að eigandi borgi fuil vörugjöld, auk viðeigandi 
sektar.)



Innkaupsverð JPY 2.030.000 - Þróun vörugjalds bíls frá 1. janúar 2005 -1. nóvember 2010
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