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BANDALAG ÍSLENSKRA LEIGUBIFREIÐASTJÓRA

Nefndasvið Alþingis 
Austurstræti 8-10 
150 Reykjavík

Reykjavík 6,12. 2010.

Efni: Umsögn um frumvarp til laga um breyting á lögum nr. 29/1993, lögum nr.
39/1988 og lögum nr. 87/2004.

Með meðfylgjandi bréfí, dags. 26, okt. s.L, veitti Bandalag íslenskra 
leigubifreiðastjóra umsögn um ofangreint frumvarp, þegar það var á undirbúningsstigi 
í fjármálaráðuneytinu. Vísasttilþessararumsagnar.

Rétt er að geta þess að innan Bandalags íslenskra leigubifreiðastj óra eru rétt 
tæplega 60% allra þeirra sem atvinnuleyfi hafa til leiguaksturs hér á landi.

Fylgiskjal: Umsögn til ijármálaráðuneytisins, dags. 26.10.2010.
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Fjármálaráðuneytið, tekju- og skattaskrifstofa 
Ögmundur Hrafii Magnússon, lögfr. 
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Efni: Athugasemdir varðandi fmmvarp um breytingu á lögum nr. 39/1988 og lögum nr.

Með tölvubréfi, sem barst eftir lokun skrifstofu þann 22. okt. s.l. var óskað 
athugasemda við ofangreint frumvarp og óskað svars fyrir kl. 15 í dag. Framangreindur 
timi til skoðunar á öllum áhrifum á svo mikilli kerfisbreytingu á gjaldtöku af bifreiðum, 
sem um ræðir í umræddu frumvarpi, er allt of knappur. Eigi að síður þykir Ijóst við 
fyrstu skoðun, að breytingamar fela í sér vemluga hækkun á leigubifreiðum miðað við 
núgildandi reglur, og er þá miðað við hóflega stærð og gerð bifreiða. Sem dæmi skal 
tekin bifreiðin Toyota Avensis, sem er líklega algengasta bifreiðategundin hjá 
leigubifreiðastjórum. Bensínbifreið af þeirri gerð með 1,8 ltr. vél mundi hækka um kr. 
313.000. Díselbifreið af sömu gerð með 2.2 Itr. vél mundi hækka um kr. 480.000. Ef til 
þessara hækkana kemur, er ljóst, að hækkunin kemur til með að fara út í verðlagið. 
Kæmi sú hækkun til viðbótar tvöfoldun á verði leigubifreiða, sem orðið hefur á s.l. 
tveimur árum. Líklegt er, ef af hækkuninni verður, að einhverjir leigubifreiðastjórar yrðu 
tilneyddir til þess að kaupa og reka óhentugri leigubifreiðar en þær sem algengastar eru í 
dag. Það væri mjög óheppileg þróun fyrir viðskiptamenn.

1 1. gr. frumvarpsins segir m.a.: "Lækkun á vörugjaldi sem gjaldanda hlýst samkvœmt 
undanþáguflokki 1. mgr. eða skv. 2. mgr. getur aldrei numiö hœrri jjárhæð en kr. 
750.000" Hér er boðuð mikil lækkun vörugjalds til leigubifreiðastjóra. Sem dæmi má 
taka, að lækkun á áðumefndri díselbifreið nemur skv, núgildandi reglum kr. 1.230.000, 
þannig að lækkunin mundi skerðast um kr. 480.000. Bandalag íslenskra 
leigunbifreiðastjóra mótmælir harðlega, að breytt verði núgildandi reglum um lækkun 
vörugjalds til leigubifreiðstjóra.

Ef talið verður óhjákvæmilegt að hafa ákveðið þak á hámarksupphæð þeirrar 
lækkunar vörugjalda, sem leigubifreiðastjórar njóta, þá er lagt til, að hámarksupphæðin 
verði ákveðin í reglugerð í stað þess að setja upphæðina í lög. Með því móti er 
auðveldara að bregðast við verðbreytingum.
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