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Efni: Umsögn um frumvarp tíl brevtlnga á iðgum um bifreiðagiald og lögum um 
vörugfald af ökutækium. eidsnevti o.fl. (Kerfísbrevting í skattlagningu ökutækja)

Samtök ferðaþjónustunnar hafa farið yfir írumvarp til breytinga á lögum 29/1993 sem 
snýr að breytingu á vörugjöldum og vilja koma eftirfarandi umsögn á framfæri.

Almennt um málefnið:

Árið 2000 var vörugjöldum á bílaleigubxla breytt til að gera bílaleigum kleift að bjóða 
nýja og nýlega bíla til erlendra ferðamanna á samkeppnishæfara verði en áður tíðkaðist. I 
kjölfarið flölgaði bilaleigubílum umtalsvert og hefur ijöldinn nánast fjórfaldast yfír 
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 íram á og staðfest að þessi niðurfelling heíur 
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 
sníða bílaflota sinn eftir óskum og þörfum viðskiptavina sinna m.tt. stærðar og gerðar bíla.

Verði fyrirliggjandi ímmvarp um breytingar á vörugjöldum að lögum í óbreyttri mynd 
mun það gjörbreyta rekstrarumhverfí bilaleigufyrirtækja hér á landi. Auk skyndiáhrifa 
laganna sent eru þau að markaðsverð bílaflota bílaleiganna mun lœkka umtalsvert með 
miklu höggi á eigið fé  fyrirtœkjanna, munu lögin stjórna samsetningu bílaflotans - en ekki 
eftirspurnin. 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 górhjóladriína bíla sem hæfir eru til aksturs um landsbyggðina. Verðlagning á 
slíkum bílum yrði ekki samkeppnishæf. Samtök ferðaþjönustunnar 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 byrja með, svo stigvaxandi.

í dag nýta um 41% erlendra ferðamanna bílaleigubíla sem ferðamáta um landið og 
mun 15% fækkun biíreiða 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. í  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 fækkar 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.



Samtök ferðabiónustunnar hafa eftirfarandi athuesemdir við efnisbœtti 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 of seint er að velta út í verðlagið þar sem 
verð fyrir árið 2011 hafa þegar verið gefín 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 bilakaup fyrir lok 
nóvember á þessu ári.

- Hámark á lækkun vorugjalds 750 þúsund
SAF leggja til að þak á lækkun vörugjalda verði ekkert enda myndi hið opinbera 

þannig stýra framboði bílaleiga á bíltegundum en ekki eftirspumin. SAF leggja jafriframt til 
að eftirlit og viðurlög við misnotkun verði hert til muna. Ef stjómvöld telja nauðsynlegt að 
setja þak á niðurfellingu á vörugjöldum er lágmarks krafa að miðað sé við að venjulegur 
fjórhjóladrifinn jeppi án aukáhluta rúmist innann þaksins, jeppi sem nýtist ferðamönnvim 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 þurfí að kaupa um 2.000 bíla á næsta ári. E f frumvarpið verður samþykkt óbreytt 
þá geta bílaleigur keypt allt að 40% færri nýja bíla miðað við það eigið fé  sem þarftil kaupa 
í  dag.Þetta mun hafa umtalsverð áhrif á þann fjölda ferðamanna sem hefur áhuga á að 
sœkja Island heim.

Samtök ferðaþjónustunnar hafa fullan skilning á þætti umhverfisverndar i  
frumvarpinu en telja að ihuga verði vel áhrif á ferðaþjónustuna og öryggi þeirra 
ferðamanna sem ferðast með bilaleigubilum. Óbreytt vörugjöld eru að mati SAF réttasta 
leiðin þar sem bílaframleiðendur eru að minnka útblástur bíla. Einnig telja SAF að hraða 
beri metanvæðingu á íslandl Nauðsynlegt er að kerfið verði byggt upp á þann hátt að ein 
þjónustugrein beri ekki skarðan hlut miðað við það sem nú er.

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

Virðingarfyllst

Ema Hauksdóttir 
framkvæmdastjóri



Bílaleigur á íslandi
( Sumarið 2010)

Mikilvægur hlekkur í ferðaþjónustu á íslandi

6.500 bílar 

34.000 sæti 

Meðal akstur flotans 1.200.000 km á dag

Sveiflur í  eftirspurn.



Minnispunktar
Vegna breytínga á vörugjöldum

HELSTU NIÐURSTÖÐUR

• Vörugjaldabreyting eykur ekki tekjur ríkisins
• Vörugjaidabreyting minnkar tekjur af ferðamönnum
• Neikvæð áhrif á ferðaþjónustu út á landi vegna dreifingar
• Setur núverandi bílaleigufyrirtæki í uppnám
• Bílafloti eldist og gæði ferðaþjónustu minnkar
• Útblástur hefur minnkað vegna minni umferðar
• Bílaleigur hafa verið frumkvöðlar í að kaupa nýja spameytnari bíla sem nú er í 

uppnámi, líkt og réttiega er bent á í greinagerð sem fylgir frumvarpt
• Hætt við að bílafloti verði einhæfur
• Frumvarpið setur bílakaup i uppnám
• Fjárhagsleg endurskipulagning félaga sem farið hafa í gengum endurskipulagningu 

eftir bankahrun verður í uppnámi

MIK5LVÆGI BÍLALEIGA

• Ferðaþjönustan
• 41% Ferðamanna leigir bílaleigubíla
• Ferðamannatímabilið er sumarið, frá 20.jún~20.ágúst
• Bílaleigubílar tryggja dreifingu ferðamanna um allt land
• Sá höpur ferðamanna sem tekur bílaleigubíl skilar að jafnaði mun meiru til 

þjöðfélagsins en aðrir hópar ferðamanna
• Samkeppnisstaða íslands gagnvart öðrum löndum veikist ef verðlag á bílaleigubílum á 

íslandi hækkar
• Verðin til ferðamanna eru þegar í hámarki í aíþjóðlegum samanburði vegna þess hve 

háannatíminn er stuttur
• Meðalnýting á þriggja ára gönlum MMC Pajero nær ekki 30% hjá bíialeigum
• Bílaleiguverð á íslandi er það dýrasta í heimi og munar á háönn yfir 100% á okkur og

næst dýrasta landinu.Yfír vetrartímann er verðið ódýrara hér
• Erfitt að ná að hækka þau frekar nema það hafi veruleg áhrif á eftirspurn
• Þegar er búið að semja um verð til ferðaheildsala fyrir árið 2011

MINNI FLOTI YFIR SUMARMÁNUÐI

• Bílakaup
— Fjármögnun í dag erfið

• Vextir háir
• Krafa um hátt eiginfjárframlag 25% - 30%

-  Lægra forskot á almenn vörugjöld
• Meira eigið fé þarf til bílakaupa

-  Líkiegt að krafa um eiginfjárframlag hækki
-  Færri nýjir bílar keyptir



-  Minni ávinningur á því að tvöfalda stærð flota yfir sumartíma
-  Holding Cost yfir vetrarmánuði eykst mikið
-  Fækkun ferðamanna

500.000.000 -  700.000.000
* Lækkun markaðsverðs núverandi flota

— Áhrif breytinga á vörugjöidum getur leitt til allt að 15% lækkunar á notuðum 
bílum

-  Heildarlækkun á bílaflota bílaleiga gæti numið 500-700 milljónir
* Áætluð lækkun á flota AVIS, BUDGET, Bíialeigu Akureyrar og HERTZ 

nemur rúmum 500 milijónum. (sjá útreikningfrá Hertz skv. Toyota)
* Erfitt verður að endurnýja flota(yfirveðsettir)
• Meðalaidur bíla eykst(hefur þegar tvöfaldast)
• Samþykkt frumvarps leiðir til fækkunar á keyptum nýjum bílum

-  Endurnýjunarþörf bílaleiga á íslandi er 2.000 bílar á næsta ári,
-  Ef frumvarpið er samþykkt þá geta bílaleigur keypt 40% minna 

af bílum miðað við það eigið fé sem þarf til kaupa í dag.
-  Bílaieigu bíium gæti fækkað um 15% sem gæti ieitt til 6% 

fækkun ferðamanna
» BÍLALEIGUBÍLUM FÆKKAR 
» BÍLALEIGUBÍLAR ELDAST 
» FÆKKUN FERÐAMANNA 
» LÆGRIGJALDEYRISTEKJUR


