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Tímasetning á þessu frumvarpi er mjög erfjð þar sem ferðaþjónustufyrirtæki þurfa að gefa út sín verð í 
ágúst fyrir næsta ár, Þetta frumvarp mun því kollvarpa öllum áætlunum og gera það að verkum að 
bílaleigur sem búnar eru að lifa af eldgos á þessu ári þurfa að taka á sig nýtt högg sem erfitt verður að 
ráða við í síversnandi rekstrarumhverfl.

Þessu tii viðbótar mun óbreytt frumvarp hafa gríðarleg áhrif á stöðu bííaleiga þar sem bílaleigur eru í dag 
stærstu einstöku eigendur af nýlegum bílum. Breyting til lækkunar á minnstu bílum mun rýra eign 
þessara fyrirtækja. Hjá okkar fyrirtæki gera útreikningar ráð fyrir að bílaeign okkar rými í verði um hátt í 
hundrað miDjónir með tilheyrandi áhrif á eigið fé fyrirtækísins. Með þvi að rýra eign þessara fyrirtækja 
munu þau ekki vera í stakk búin til að halda þeirri lágmarkseign sem nauðsynleg er til að taka á móti þeim 
ferðamönnum sem vilja heimsækja landið. Þ.e, krafa fjármögnunarfyrirtækja í dag er um sterkt eigið fé á 
móti lánum og þá sérstakelega til bílakaupa. Pessi aðgerð ein og sér gerir það að verkum að Aip mun 
kaupa sem nemur 150 til 200 bílum færra en ella hefðí orðið. Bflaleígur eru í aðalhlutverki við að dreifa 
ferðamönnum um landið þannig að öll afþreying og sprotafyrirtækí í ferðaþjónusu geti nýtt sér þann 
fjölda ferðamanna sem vilja heimsækja landið, 41 % af öllum ferðamönnum kjósa að nota bílaleigubíla tii 
þess að ferðast um landið og er það hiutfafl vaxandi ár frá ári.

Bílaleigumar eiga talsverðan flota yfir veturinn tii þess að geta mætt árstíðarbundinni sveiflu og eru með 
núgildandi iögum að ná að tvöfalda sinn flota yftr sumaríð. Breytingarnar koma til með að gera það að 
verkum að bílaleigumar geta ekki leyflt sér að leggja sumarflotanum yfir veturinn og leita þvf að jafhvægi 
milli sumars og vetrarflota og munu ekki eíta eftirspum yfir háönn með tilheyrandi áhrifum á 
ferðamannaiðnaðinn,

Núverandi kerfi gerir það að verkum að bílaleigufloti landsins nær því að vera nýlegur og því bæði 
öruggur og umhverfisvænn. Ef breytingartillagan fer óbreytt í gegnum þingið má búast við því að 
nýlegum bílaleigubílum fækki ogeldri bílaleigubílum fjölgi.

Einnig munu takmarkanir á stækkun á sumrin koma f veg fyrir að allursá fjöldi ferðamanna sem vill 
heimsækja landið, sækji það heim því ef fjöldi á bílaleigubtlum hjá helstu bílaleigum landsins minnkar er 
það þröskuldur sem mun gera það að verkum að ferðamannaQöldi mun dragast saman hér á landi.



Einnig mun hámark á níðurfeílingu vörugjaids gera það að verkum að erfitt verði að endurnýja þann 
jeppafíota sem nauðsynlegur er í rekstri bílaleiga. Bílakaup eru tengd gengi og því hefur lækkun á gengi 
gert það að verkum að bíiar hafa hækkað mikið í verði. Það gerir uppgeflð hámark 750.000 alit of lágt til 
eðlilegra endurnýjunar. Sem dæmi mun ef óbreytt frumvarp fer í gegnum þingið vörugjaid af Pajero 
hækka tíl bílaieiga yfir 230% þar sem núverandi niðurfelíing er talsvert yfir áætluðu þaki frumvarpsins.
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Við hjá Alp ehf sem rekum alþjóðlegu bílaleigumerkin AVIS og BUDGET skiljum vel þörf á 
umbverfisvænni hugsun. Við viljum að þingmenn endurskoði þessa iagabreytingu og viljum koma að 
borðinu þannig að ferðaþjónustan beri ekki skarðan hlut. Tímasetning þessa frumvarps er einnig slæm og 
höfum við miklaráhyggjur af því að ef núverandi frumvarp fari í gegn að það skaði þannig 
heiidarhagsmuni ferðaþjónustunnar sem er eins og staðan er í dag einn af undirstöðuatvinnuvegum 
þjóðarinnar. Ferðaþjónustan er mannaflsfrek og hentar því vel til að ná þjóðfélaginu upp úr þeim öídudal 
sem við erum nú í og því ætti frekar að hiúa að henni heldur en setja henni skorður. Hámark 
niðurfeHingar er einnig takmarkandi þar sem jeppar eru nauðsynlegir fyrir ferðamenn sem vilja sjá 
hálendið. Þeir ferðamenn eru einnig mjög mikilvægir fyrir uppbyggingu ferðamannastaða á fáfamari 
stöðum. Einnig er hámarkið í ósamræmi við gríðarlega hækkun á bílum vegna falls krónunnar. Einnig 
eru flokkar útblásturs það þröngt skilgreindir að þeir bílar sem eru sambærilegir í notkun geta lent í mjög 
misjöfhum flokkum en það gerist ávallt þegar skattur er þrepaskiptur.

Eftir samtöl við yffrmenn bæði hjá Avis og Budget aíþjóðakeðjanna lýstu þeir yfir miklum áhyggjum af 
málinu en þeim hefur verið kynnt málið f þaula. Einnig höfðum við samband við einn stærsta 
ferðaheildsala til íslands sem iíka hefur miklar áhyggjur af málinu þar sem svigrúm til hækkunar er ekki 
til staðar vegna verðlags hér á íslandi.

Jafnframt viljum við benda á nauðsyn á eftirliti með sístækkandi fjölda skráðra bílaleiga sem sumar 
hverjar uppfylla ekki helstu gæðakröfur sem við viljum gera. Einnig er nauðsynlegt í þessu samhengi að 
endurskoða ákvæði um tfmamörk breytingaiáss sem í dag er 15 mánuðir en ættu með réttu að vera 4 
mánuðir, Samkeppnishamlandi ákvæði um að ekki megi íeigja tii sama einstaklings í meira en 45 daga á 
100 daga timabili er einnig eitthvað sem þyrfti að endurskoða.
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