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Efni: Athugasemdir við Vörugjald af ökutækjum, eldsneyti o.fl. (skattlagning 

samkvæmt útblæstri bifreiða) vegna hagsmuna fatlaðra bífreiðaeiginda. 197. mál 

lagaírurnvarp 139. löggjafarþingi.

í frumvarpinu segir svo; 1. gr, 3. gr. laganna orðast svo:
Á fólksbifreiðar og Önnur vélknúin okutœki, sem ekki eru sérstaklega tilgreind í 4. og 5. 

gr., skal lagt vörugjald samlcvœmt aðalftokki í eftirfarandi gjaldbilum miðað við skráða losun

koltvísýrings (C02) viðkomandi ökutœkis, mcelt ígrömmum á hvern ékinn kílömetra:

Gjald í  %

Gjaldbil Skráð losun CÖ2 Aðalflokkur Undanþáguflokkur

skv. 5. gr.

A 0-80 0 0

B 81-100 10 0

C 101-120 15 0

D 121-140 20 0

E 141-160 25 5

F 161-180 35 10

G 181-200 45 15

H 201-220 55 20



1221-250 60 25

Jyfir 250 65 30

Efökutœki erframleitt og skráð með metan sem aðalorkugjafa skal vörugjald ökutœkisins 

að hámarki vera 750.000 kr. lœgra en útreikningur skv. 1. mgr. segir til um.

Lœkkun á vörugjaldi sem gjaldanda hlotnast samkvæmt undanþáguflokki 1. mgr. getur 

aldrei numið hœrri fjárhœð en 750.000 kr.

Vörugjald samkvæmt frumvarpi þessum meðal annars á bifreiðar í eigu fatlaðra skal vera 

sem hérsegir:

2.gr.

gr- laganna orðast svo:

Bifreiðar í eigu ríkis, sveitarfélaga eða stofnana á þeirra vegum eða fatlaðra sem eru 

sérstaklega búnar tilflutnings á föiluðum, þ.m.t bánar hjölastölafyftu, og samþykktar 

af Sjúkratryggingum íslands.

Þetta vekur nokkra furðu því samkvæmt þessu mun verð allmargra tegundir nýrra bíla sem 

fatlaðir nota, og falla ekki undir áðumefnda undanþágu, hækka verulega í verði eftir 

gildistöku frumvarpsins. Einnig munu notaðir bílar hækka í verði. Ekki er á neinn hátt 

komið tll móts við þessa hækkun í frumvarpinu eða athugasemdum við það.

Bifreiðakaupastyrkir hafa undanfarínn áratug og lengur ekki náð að fylgja verðlagi og því er 

óskiijanlegt að nú eigi að hækka verð á bílum til fatlaðra sem ekki uppfylla undanþágu ákvæði 

frumvarpsins. Flestir þeir sem nota hjólastól aka um á venjulegum bílum sem er einungis 

tiltölulega lítið breytt til að aðlaga t.d skertri fæmi í fótum. Margir fatlaðir kjósa það að aka 

t.d á rúmgóðum bílum með drifí á ölium hjólum og eru slíkir bílar oftar en ekki með vélar um 

2000 rúmsentimetra slagrými sem munu hækka þó nokkuð í verði samkvæmt frumvarpi þessu 

eða um 130.000-750.000 krónur.

Á þetta sérstaklega við um þá bíla sem fást sjálfskiptir og með fjórhóladrifí, en af upptöldum 

iista fæst einungis RAV 4 ,Legacy og síðan þeir jeppar sem taldir eru upp þannig útbúnir. 

Einhverjar tegundir lækka þó í verði og er það vel»en sú lækkun er til lítils vegna þeirra 

gríðarlegu hækkana sem orðið hafa á bílum frá árinu 2008.



í janúar árið eftir voru bifreiðakaupastyrkir til hreyfihamlaðra hækkaðir úr 250.000 í 300.000 

þús sem hafa og úr 500.000 í 600,000 fyrir þá sem kaupa bifreið í fyrsta sinn og úr 1.000.000 í 

1.200.000 fyrir þá sem hafa að hamlaða líkamsstarfsemi er eða vantar líkamshluta. 1.200.000 

styrk er heimilt að veita til framfæranda hreyfíhamlaðs bams sem njóta umönnimargreiðslna 

samkvæmt nánari skilyrðum.Umsækjandi eða bam þarf að vera hreyfihamlaður og vera t.d. 

bundinn hjólastól og/eða notar tvær hækjur að staðaldri.

Heimilt er einnig að veita styrk sem nemur allt að 50-60% af kaupverði bifreiðar, það er 

grunnverði án aukabúnaðar, ef um er að ræða einstakling sem ekki kemst af án sérútbúinnar 

og dýrrar bifreiðar vegna mikillar fötlunar, Hámarksstyrkur er 5.000.000 kr. Áður en uppbót 

eða styrkur er greiddur skulu lagðar fram upplýsingar um kaupverð bifreiðar. Kaupverð 

bifreiðar skal ekki vera lægra en fjárhæð uppbótar eða styrkjar. Á þetta síðastnefnda 

málsgreinin við um þá sem þurfa bíla með hjólastólalyftu sem gengur inn í eða undir bílinn.

Bílar sem eru útbúnir til flutnings á fötluðum og í eigu fatlaðra sjálfra nefnast í dagíegu tali 

nefndir hjólastólabílar kosta 8-10 miljónir króna og greiðir ríkið um 5.000.000 kr. í verði 

þeirra í formi beins styrks auk þess að þeir eru undanþegnir ölíum vörugjöldum.

Um er að ræða dýrari lausn fyrir ríkissjóð að beina öllum hjólastólanotendum annars myndu 

ekki kaupa „hjólastólabíl“ að kaupa sér slíka bíla. Því fyrir utan beinan styrki og 

niðurfellingar á vörugjöldum ríkissjóði sem eigandi slíks bíls fær, kostar um 3,5-5 milljónir að 

breyta síkum bíl út venjulegum sendibíl í sérútbúin bíl með hjólastóíalyftu. Auk þess þar að 

breyta ökumannssæti setja á það snúning taka sæti úr bílnum svo eitthvað sé nefnt.

Það skal þó tekið fram að oftar en ekki eru hjólastóíabílar eina lausnin fyrir fatlaða, 

sérstaklega ef hin fatlaði er í rafmangsstól. Hreyfihamlaðir og þá sérstaklega 

hjólastólastólanotendur hafa hins vegar ekki sama möguleika á að velja sér litla spameytna 

bíla sem verða án vöragjaldsins. Það er t.d óhentugt að notast við Tovota Yaris eða 

sambærileean bíl ef þú ert hiólastólanotandi.

Af framangreindu er ljóst ódýrara væri að breyta stórum skutbíl eða jeppa, setja róbót sem 

tekur hjólastólinn og setur hann í skottið henti það þeim fatlaða, í báðum áður nefndum 

dæmum. Það er hins vegar dýrara fyrir hin fatlaða að kaups slíkan bíl þar sem ríkið veitir mun 

lægri styrki í þá bíla auk þess sem vörugjöld fást ekki niðurfelld.



Fari frumvarpið hins vegar óbrevtt í gegn er enginn hvati tO bess að fatlaðir kaupi sér
bfla sem eru hagstæðir I verði fvrir bá siálfa og einnig fvrir rikissióð heldur bvert á móti 

Einnig rnunu beir stvrkir 0,200«600« og 300 bús. Kr.) rvrna enn frekar og gera 

fotluðum illmögulegt að endurnvia sína bíla.

Sjálfsbjörg Lands mótmælir þessu ákvæði í firumvarpinu harðlega og leggur tíl að ákvæðið 

orðist sem hér segir.

Bifreiðar í eigu ríkis, sveitarfélaga eða stofnana á þeirra vegum eðafatlaðra sem eru 

sérstaklega búnar til akstur fyrirfatlaða, flutnings á fotluðum og samþykktar a f 

Sjúkratryggingum Islands.
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