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Minnísblað vegna frumvarps tíl laga er varðar breytíng á fögum nr, 29/1993/ um
vörugjald af ökutækjum, eldsneytio.fi.

Mótorhjóla- og snjósleðaíþróttasamband íslands (MSÍ), eítt sérsafnbanda Innan vébanda ÍSÍ, 
hefur orðið þess áskynja að tii standi gera breytin̂ ar á iógum nr, 29/1993, um vörugjald af 
ökutækjum, eldsneytí o.fl. Af því tílefni viii MSI uppiysa Efhahags- og skattanefnd um 
eftirfarandi staðreyndir,

MSÍ er iangstærsta ðkstúrsíjfótt̂ sam landsins með 2334 féiagsmenn innann sinna 
vébanda og er sambandið 13, stærsta sérsamband innan ÍSÍ af 28,

Innan MSÍ staifa rúmlega 20 akstursíþróttaféiög um land allt, Þrátt fyrir framangreint 
hefur ekki verið ieítað eftir afstöðu sambandsins til þess frumvarps sem iagt hefur veríð fram á 
Aiþingi. Efní frumvarpsins hefur veruieg áhrif á framgang akstursíþrótta aðiidarfélaga MSÍ enda 
erú þau íþróttatæki sem notuð eru við ástundun íþrótta félagsmanna skáttlögð með 30% 
vörugjaídi í dag, Samkvaerht efnisákvæðum núverandi frumvams flármájaráðhefra eru ékki 
ráðgérðar breytingar á þessari skattiagningu. Þessu mótmæíir MSI og óskar sambandið þess að 
frumvarpinu verði breytt á þann veg að íþróttagreinar tnnan vébanda sárhbándsins standi 
jafnfætis öðrum yörugjaldai

í þeim drögum að fyrrgreindu frumvarpi sem fyrlrsvarsmenn sambandsins hafá aflað sér 
kemur fram að sérsmiðaðar keþpnisbifreiðar sem eru skráðar sem slíkar og éinungis notaðar í 
skipulögðum keppnum ög æfingum á vegurh samtaka akstursíþróttamanna (LÍA) séu án 
vörugjalda. Þessi regia er í samræmi við núgildandi regiur og er afrakstur hagsmunabaráttu 
Landssambands akstursíþrÖJtáfélaga þegár umrædd lög voru endurskoðuð síðast, Þessi réglá 
yar lögfest fyrir stofhun MSÍ og þar af léiðandi átfcí sá hágmunahópur enga aðiid áð samnningu 
þess frumvarps.

Engin vafi ér á því áð jafnréttissjónarmið standa tíl þess að sama regla giidi úm 
skattlagningu sérútbúinna keppnisbffhjóla og bifreiða af sama toga. Reyndar má færa frekari 
rök fyrir skattleysi sérutbúinna keppnisbifhjóla þar sem þau eru aðeins nýtt til áksturs innan 
íokaðra akstursíþróttasvæða sem samþykkt hafá verið að viðkomandi iögregluemb t̂tum ög 
svéitasflómum, Umrædd okutæki eru þar auki ekki útbuinn tii aksturs f umferð og: þera engan 
Ijósabúhað éins ög héföbundin ökutætó enda er um að ræða sérsmíðað ökutáéki sém eiií&öngú 
er æöað til fþróttaiðkunar. Þau rúmlega 20 aðildarféiög sem standa að MSf starfrækja nu 6 
akstursíþróttasvaeði í nágrenni höfuðborgarsvæðisins én að auki eru 14 akstursíþróttasvæði á 
iandsbyggðinníeða sámtals 20 akstursíþróttasvæði.

Uppbygging á framangreindum akstursíþróttasvæðum hófst í kjölfar endursköðunar 
regiugerð um akstursíþróttir og aksturskeppnir nr. 507/2007 sem unnin var f samstarfi 
Samgönguráðneytisins, MSÍ og tÍA árið 2007, Víð vinnslu regiugerðarínnar kom fram sú ósk 
MSÍ að féiagsmenn aðildarfélaga sambahdsins myndu standa jafnfætis félagsmönnum LÍA 
þegar að skattlágnihgu viðkomandi ökufekja kærni og var svar Samgönguráðuhéýtísihs þess 
efnis að sú skattlagning yrði tékin tíl skoðunar þegar tii þess kæmi að viðkomandi íög um 
vörugjald yrðu endurskoðuð. Þrátt fýrir framahgréíndá fórsögú hefiJf áHlœrt samráð •yeilðjhaft5’ 
við MSI við samning fyrirliggjandi frumvarps og er ekki ráðgert að bréyta húgildandi reglum 
samkvæmt frumvarþihu.
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Þött iíyrip^nd jafafaeðî Öhármið eln og ser ættu að nðegja til þess að framangréint 
misræml yrði leiðrétt eru fleiri sjönarmið sem hníga að somu niðurstöðu, Sú skattlagning sem á 
sér stað í dag bitnar fyrst og fremst á bömum og unglingum sem stunda akstursíþróttir ihnan 
vébanda MSI enda erú 90% keppanda undir 18 ára aldfí. Keppnisbifhjql eru þess eðilis að 
keppendur geta ekki sameinast um nýtingu þeírra eins og algengt ér í öðrum keppnisíþróttum 
sem nýta dýr tæki, td. siglingar, Þar sem hver keppandi þarf sjálfur að standa straum af 
stofnkostnaði sínum er heildarkostnaður við kaup og rekstur keppnisbifhjöls gífuriega hár. Til 
viðbötar háum innkaupskostnaði bætís 30% vorugjald og síðan virðisaukaskattur þar ofan á< 
SamkVaemt frámangreindu er jjöst að opínber gjöld af keppnisbifhjölum ungmenna nema háum 
fjárhæðum. Þessi staða leiðir í dag til mísmúriunar þar sem Ijóst er að aðeins börn með 
efnameiri foreldra geta stundað þessa íþrótt. Slíkt er ekk! sæmandi í samfélágí sem léítast við að 
jafna stöðu þegna sinna og hvað þá möguleika bama til íþröttaíðkunnar,

Síðast enn ekki síðst snýst þetta mál um afstöðu yfirvalda til öryggis- og umhverfismála. 
MSÍ vill vekja sérstaka athygíi á því að verulegar skyidur hafa verið lagðar á MSÍ ög aðildarfélög 
sambandsins með gildistöku fyrrgreindrar reglugerðar nr. 507/2007. Meðal anhars kemur fram í 
17 gr, að aðiidarfélög MSÍ og aðrir aðilár sem reka æfinga- og keppnissvaeði bera ábyrgð á að 
farið sé eftír öryggisrégium sem tilgreindar eru í leyfi iögregÍusQöfa en þær reglur byggja á 
verklagsfegium sem samdar voru í samstarfi lögregluembætta og MSÍ. í þessum regium er allur 
kostnaður vegna uppbyggingar og reksturs fyrrgreíndra keppnis* og æfníngasvasði lagður á 
aðlldarfélög Og MSÍ iagðar á herðar þær skyldur að tryggja að öli starfssemi inrían umræddfra 
svæða sé í samræmí vlð lög og r^lur þar áð lúfeáhííi. MSÍ hefur tekist á hendur það 
verkefni að stjörna uppbyggingu umræddra syæða og nú er svo komið að umrædd sérsmíðuð 
keppnisbifhjól eru eingöngu nýtttil æfinga og kepppnj ínrian siíkra svæða enda er ólögmætt áð 
hagnýta þau annars staðar. Álit framangreint miðar að tvénnúm tilgangí. Ánnars vegar er 
tilgangurinn að tryggja að ítrustu öryggiskröfum sé ávallt framfylgt við ástunduri þeirra 
akstursíþrótta sem um ræðir. Hihs vegar er markmiðið að koma í veg fyrir stjórrilausán 
utanvegaakstur sem sannariega var mikið vandamál fyrir tilkomu umræddra 
ákstursíþröttasvæða. Er enginn vafi á því að gretttstakí hefur verið lyft í umhverfismálum á 
þessu syiði með framangreindu skiþulági. .

í samræmi við allt framangreint óskar MSÍ þess að breytingar verði gerðar á frumvarpi 
tii laga um breytingu á lögum nr. 29/1993 um vörugjald ofl. í þá veru að færa skattiágnirigu 
sérsmíðaðra keppnisbifhjóla til samraemis við skatöágningu annarra íþróttatækja þannig að 
éngin vörugjöld verði innheímt vegna mnflutníngs slíkfa íþróttatækja. í þessu samhéngi vili MSÍ 
vekja sérstaka áthýgii á því að ísland er eina landið á norðurlöndum sem leggur vörugjöld og 
aðra skatta en virðisaukaskatt af tækjum sem þessum. Loks er einsýnt að aukinn innflutningur í 
kjölfar niðurfellingar vörugjalds mun sennilega auka tekjur ríkissjóðs vegna hærri gjaldtöku í 
formi virðisaukaskatts.
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