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Til efnahags- og skattanefndar
Varðar vörugjöldafbifhjólumog leiðréttingu áþeim YWCdL

Kæri nefndarformaður, nefndarritari og aðrir nefndarmenn.

Á meðan við fögnum þeirri viðleitni stjórnvalda að gera bílaflota landsmanna grænni með nýju 
fmmvarpi um vörugjöld á ökutækjum, getum við sem komum að málefnum bifhjóla ekki látið hjá 
líða að mótmæla því kröftuglega að sá liður sem snýr að bifhjólum skuli standa óbreyttur. Eins og 
flestir vita eru bifhjól mun grænni kostur en mörg önnur vélknúin ökutæki í umferðinni. Flestir bílar 
eru notaðir af einum eða kannski tveimur í senn, en bifhjól eru mun léttari og slíta vegum minna en 
bílar. Svo tekið sé dæmi um litla mengun frá bifhjólum má benda á þá staðreynd að stórt 1200 rsm 
BMW bifhjól losar aðeins 95,1 gr af koltvísýringi á km sem er á við lítinn smábíl með mun minni 
vél. Ný biftijól þurfa í dag að uppfylla Euro 3 staðalinn þannig að flest losa þau í kringum 80-120 
gr/km sem þýðir að þau myndu fara í 10-15% vörugjaldaflokk ef um bifreið væri að ræða. Því 
hlýtur það að vera réttlát krafa okkar að einnig sé tekið tillit til þeirrar staðreyndar og vörugjöld á 
bifhjól miðuð við þetta í framtíðinni. Þar sem að sumir framleiðendur bifhjóla gefa ekki upp tölur 
um losun gróðurhúsalofttegunda er erfítt að flokka bifhjól jafn mikið og bifreiðar og því viljum við 
leggja það til að öll bifhjól fari einfaldlega í einn flokk vörugjalda. Leggjum við til að öll bifhjól fari 
því í sama flokk sem er 15% vörugjöld.

Um leið og verið er að endurskoða lög um vörugjald af ökutækjum er það líka réttlætismál að nota 
tækifærið og leiðrétta ýmsa vankanta sem er á þeim þegar kemur að bifhjólum. Bílaleigubílar fá 
lækkun á vörugjöldum en mótorhjól í eigu leigufyrirtækja fá það ekki, einfaldlega vegna þeirrar 
ástæðu að notast er við orðið “bifreið” í lögunum en ekki ökutæki. Það skýtur því skökku við að 
samt þurfí fyrirtæki sem vilja leigja bifhjól að uppfylla sömu skyldur og bílaleigur. Þetta er Ört 
vaxandi þáttur í ferðaþjónustu á íslandi og því rétt að styðja við hann þar sem að það skapar tekjur 
fyrir þjóðfélagið sem annars myndu fara til annarra landa í kringum okkur.

Sama á við um bifhjól til ökukennslu sem fá enga niðurfellingu líkt og kennslubifreiðar. Það verður 
að teljast óréttlátt þegar margir Ökukennarar gera sérstaklega út á þennan ört vaxandi markað að þeir 
fái ekki sömu fyrirgreiðslu á sín ökutæki og aðrir ökukennarar. Það skiptir miklu máli að geta boðið 
upp á nýleg og Örugg kennslutæki hverju sinni sem búin eru besta öryggisbúnaði. Fombifhjól og 
fornbíll hljóta líka að vera jafnvæg þegar kemur að innflutningi.

Að lokum í Ijósi gríðarlegrar aukningar í þátttöku keppenda í hverskyns bifhjólakeppnum leggjum 
við til að sérsmíðuð keppnisbifhjól verði skilgreind samhliða keppnisbifreiðum í lögunum, að okkar 
mati myndi það auðvelda eftirlit og stuðla að bættari umgengni við náttúruna. Það mun líka aðvelda 
allt eftirlit með torfæruhjólum sem dæmi, ef þau sem aðeins mætti nota sem íþróttatæki væru komin 
á græn númer.

Leggjum við til eftirfarandi breytingar við þingskjal 214-197máls



Umsögn

lgr.

3. gr. laganna orðast svo:
Á fólksbifreiðar og önnur vélknúin ökutæki, sem ekki eru sérstaklega tilgreind í 4. og 5. gr., skal 

lagt vörugjald samkvæmt aðalflokki í eftirfarandi gjaldbilum miðað við skráða losun koltvísýrings 
(C02) viðkomandi ökutækis, mælt í grömmum á hvern ekinn kílómetra:
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Ef ökutæki er framleitt og skráð með metan sem aðalorkugjafa skal vörugjald ökutækisins að 
hámarki vera 750.000 kr. lægra en útreikningur skv. 1. mgr. segir til um.

Lækkun á vörugjaldi sem gjaldanda hlotnast samkvæmt undanþáguflokki 1. mgr. getur aldrei 
numið hærri fjárhæð en 750.000 kr.

2gr.
4gr. 1. töluliður, mgr. 1. orðist svo.

Sérsmíðuð j^p m sð fa it i ^ kQm eru skráð sem slík og einungis notuð í skipulögðum keppnum og 
æfíngum á vegum samtaka akstursíþróttamanna, svo og tii aksturs til og frá slíkum atburðum. 
Skráningarmerki skulu auðkennd sérstaklega. Ráðherra setur nánari reglur um gerð
og útbúnað þeirra, svo og til hvaða atburða akstursheimildin taki. Sé brotið í bága við þær reglur 
skal vörugjald innheimt að fullu.

4gr. 3. töluliður, mgr. b, falli út.

3. gr.
Eftirfarandi breytingar verða á 5. gr. laganna:
a. 1. mgr. og 1 -3. tölul. 2. mgr. falla brott, og breytist röð annarra liða samkvæmt því.
b. Inngangsmálsliður 2. mgr. orðast svo: Vörugjald af eftirfarandi ökutækjum skal vera sem hér 

greinir.
c. í stað inngangsmálsliðar 4. tölul. 2. mgr. og töfíu í sama tölulið kemur nýr málsliður, svohljóðandi: 

Vörugjald af leigubifreiðum til fólksflutninga skal lagt á samkvæmt undanþáguílokki 3. gr. miðað við 
skráða losun koltvísýrings viðkomandi ökutækis, mælt í grömmum á hvem ekinn kílómetra.



d. í  stað inngangsmálsliðar 5. tölul. 2. mgr. og töflu í sama tölulið kemur nýr málsliður, 
svohljóðandi: Vörugjald af bifreiðum W lS B É S M  sem ætlaðar eru til utleigu hjá bflaleigum skal 
lagt á samkvæmt undanþáguflokki 3. gr. miðað við skráða losun koltvísýrings viðkomandi 
ökutækis, mælt í grömmum á hvern ekinn kílómetra.

e. í  stað inngangsmálsliðar 6. tölul. 2. mgr. og töflu í sama tölulið kemur nýr málsliður, 
svohljóðandi: Vörugjald af bifreiðum ^ 8 1  til ökukennslu skal lagt á samkvæmt 
undanþáguflokki 3. gr. miðað við skráða losun koltvísýrings viðkomandi ökutækis, mælt í 
grömmum á hvern ekinn kílómetra.

f. 7. og 8. tölul. 2. mgr. falla brott.

Fyrir hönd Bifhjólasamtala Lýðveldisins, Snigla: 
Gunnar Gunnarsson, formaður

Fyrir hönd Slóðavina:
Ásgeir Öm Rúnarsson, formaður

Fyrir hönd Ökukennarafélags íslands:
Jón Haukur Edwald, formaður

Fyrir hönd mótorhjólaleigunnar Biking Viking ehf: 
Eyþór Örlygsson, framkvæmdarstjóri


