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Efni: Umsögn um frumvarp til brevtinga á lögum um bifreiðagiald og lösiim um 
vörugiald af ökutækium. cldsnevti o.fl. (Kerfisbrevting í skattlagningu ökutækia)

Samtök ferðaþjónustunnar hafa farið yfír drög að frumvarpi til Iaga um breytingu á lögum nr. 
29/1993 og gera eftirfarandi athugsemdir með tilliti til umhverfís ökutækja í 
afþreyingaferðum:

Samtökin telja frumvarpið ekki til þess fallið að minnka CO2 losun á íslandi þar sem það er 
sniðið að aðstæðum á meginlandi Evrópu þar sem vistvænni samgöngur eins og lestar eru til 
staðar.

Efnislega eru eftirfarandi athugsemdir gerðar við frumvarpið:

-Vörugjöld
Ljóst er að miðað við tillögur framvarpsins munu jeppar, 9 farþega og færri, sem sinna 
ferðaþjónustu, bera mun hærri vörugjöld en í dag. Þetta mun hafa áhrif á endurnýjun 
flotans, sem hefur elst verulega á síðustu misserum og þá starfsemi sem þessi ökutœki 
sinna. Þessir jeppar eru gríðarlega vinsœlir meðat erlendra ferðamanna og því mikilvœgir 
í  islenskri ferðaþjónustu. Þeir eru einnig stór þáttur í því að geta sýnt ferðamönnum náttúru 
landsins eins og hún gerist best ekki síst yfír vetrartímann en aukin vetrarferðamennska er 
forsenda frekari arðsemi í greininni.

Verði frumvarpið að logum í  núverandi mynd er Ijöst að ekki verður grundvöllur fyrir 
endurnýjun þessara bíla og flotinn mun eldast með aukinni CO2 losun frá samgöngum í  
ferðaþjónustu. Þjónustan við ferðamenn sem hingað leita til að upplifa öðruvísi ferðir á 
spennandi áfangastað breytist í minningar um gamlan jeppa sem er bilanagjam umhverfíssóði 
þar sem aldur og slit eru farin að segja til sín.

Af umhverfís- og öryggisástæðum er nauðsynlegt að veruleg endurnýjun eigi sér stað í 
greininni. Hækkun á innkaupsverði er ekki mögulegt að setja út í verðlag þar sem 
markaðurinn er ekki tilbúinn að greiða hærra verð vegna þess að ísland er í samkeppni við 
önnur lönd um hylli ferðamanna.

SAF gerir það að tillögu sinni að þessir sérstöku jeppar fyrir 9 farþega og fœrri geti fallið 
undir sömu skilgreiningu og hópferðabílar i  flokki 10-17 farþega og eru undir 5 tonnum. 
Þessi ökutœki eru öll með hópleyfisskoðun samkvœmt ákveðnum skilyrðum og í  eigu aðila 
sem hafa rekstrarleyfi til hópferðaaksturs.



-Bifreiðagjöld
Ljóst er að tillögur frumvarpsins miða að því að bifreiðagjöld á hópbifreiðar hækki 
umtalsvert. Það er óásættanlegt að hópbifreiðafyrirtækin fái á sig endalausar skattahækkanir 
án ívilnana á meðan komið hefur verið til móts við aðrar greinar flutninga, Að auki þurfa 
hópbifreiðafyrirtækin að bæta 25,5% vsk. ofan á almennar álögur eins og olíugjald og 
auðlindaskatt.

SAF telur nauðsynlegt að bifreiðagjöld verði ekki hækkuð miðað við það sem ná er og að 
leitað verði leiða til að bæta það misrétti sem hópbifreiðar hafa þurft að búa við gagnvart 
öðrum greinum flutninga.
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