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Umsögn frá Félagi íslenskra bifíreiðaeigenda um frumvarp til lasa um brevtingu á 
lögum m\ 29/1993' um vöru^iald af ökutækium, eldsnevti o.fl. oa lögum nr. 39/1988 
um bifreiðagiald. og lögum nr. 87/2004. um olíugiald og kílómetragiald> með síðari 
brevtingum

Félag íslenskra bifreiðaeigenda telur æskilegt að íram fari frekari vinna við framlagt 
frumvarp til laga um umfangsmiklar breytingar á tekjuöflun ríkisins af bifreiðum og 
umferð. FÍB átelur að ekki hafi verið haft faglegt samráð við fulltrúa neytenda og 
aðra hagsmunaaðila um svo viðamiklar kerfisbreytingar sem að óbreyttu munu hafa 
veruleg áhrif á hagsmuní heimilanna varðandi val og fjámiögnun heimilisbílsins og 
umferðaröryggi.

Fram kemur i athugasemdum með frumvarpinu, sem unnið er af embættismönnum 
stjómarráðsins, að verið sé að leggja til viðamikla kerfisbreytingu á skattlagningu 
Ökutækja og eldsneytis m.a. varðandi viðmið skattlagningarinnar. Frumvarpið er sagt 
vera í samræmi við tillögur í skýrslu starfshöps fjármálaráðherra frá því í maí 2008. 
Efnahagsleg staða samfélagsins hefur gjörbreyst til hins verra eftir efnahagshrunið 
haustið 2008 og þar með forsendur þeirra niðurstaðna sem starfshópurirm skilaði af 
sér vorið 2008.

Markmiðið er sagt að hvetja til notkunar vistvœnna ökutœkja, orkusparnaðar, 
minnkunar á losun gröðurhúsalofttegunda, aukinnar notkunar innlendra orkugjafa, 
aukþess aðfjármagna uppbyggingu og viðhald vegakerfisins og þjóna áfram sem 
almenn tekjuöflun fyrir ríkissjóð. Þessi markmið getur verið erfitt að samhæfa og 
alltaf þarf að gæta jafnræðis.

FÍB telur eðlilegt að sem lægst vörugjald sé lagt á innfluttar bifreiðar til þess að 
tryggja öllum tekjuhópum greiðari aðgang að öruggari og minna mengandi bifreiðum. 
Bifreiðar eru dýrar í innkaupum og virðisaukaskattur upp á 25,5% skilar verulegum 
tekjum í ríkissjóð. Fjárfesting í fjölskyldubifreið er með stærri útgjöldum heimilanna. 
Nýskráningar bifreiða hafa verið í sögulegu lágmarki á þriðja ár og hugsanlegt að 
breytingar í anda frumvarpsins örvi sölu á minna mengandi bifreiðum en geti að sama 
skapi drepið niður sölu á stærri bifreiðum. Meðal- og stærri bifreiðar eru mjög
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algengar og í almennri eign. Verði smábifreiðar vinsælastar eftir mögulega 
kerfisbreytingu þá er það eðlisfræðilegt lögmál að minni bifreið fer gjaman halloka í 
árekstri við þyngra og stærra ökutæki. Þessi staðreynd getur aukið flölda slysa í 
umferðinni á meðan breytingar eru að ganga yfir. Svona neyslustýring getur einnig 
komið illa niður á stærri fjölskyldum og heimilum á erfiðum samgöngusvæðum.

Að mati FÍB eru stjómvöld á villigötum með því að leggja til allt of marga 
vörugjaldsflokka sem flækja kerfið, auka kostnað og eru ekki til marks um einfalda og 
gegnsæja stjómsýslu. í frumvarpinu er gert ráð fyrir 10 aðalflokkum og 7 
undanþáguflokkum vegna vörugjalda á innflutt Ökutæki (sbr. 1. gr.). Þess utan eru 16 
gerðir ökutækja undanþegnar vörugjöldum og 9 gerðir Ökutækja sem bera annað hvort 
13% eða 30% vörugjald. Ökutæki sem falla undir undanþáguákvæði í frumvarpinu 
eru m.a. bílaleigubifreiðar, leigubifreiðar til fóiksflutninga og bifreiðar til ökukennslu.

Stjórn FÍB telur hins vegar að vörugjald á ökutæki miðað við útlosun koltvísýrings sé 
réttlátari gjaldtaka en flokkun sem miðar það við vélarstærð líkt og í núgildandi 
lögum. Eðlilegt væri að fækka vörugj aldsflokkum frumvarpsins og fella niður efstu 
flokkana.

í frumvarpinu er að hluta tekið á ójöfnu vörugjaldi sem lagst hefur á mjög 
sambærilegar bifreiðar þ.e. minni pallbifreiðar og jafn stóra jeppa. Lagt er til að 
báðar gerðir hækki verulega í verði. Hins vegar er gert ráð fyrir að þyngri 
pallbifreiðar verði eftir sem áður undanþegnar vörugjaldi sbr. 2. gr. frumvarpsins sem 
vísar til 4. gr. laganna og 1. töluliðar (b.). Þetta gæti leitt af sér neyslubreytingu frá 
léttari fjórhjóladrifnum bílum yfir í 5 tonna (og þyngri) pallbifreiðar.

FÍB átelur sérstaklega 1. gr. fmmvarpsins um breytingu á 3. gr. laganna um að leggja 
45%, 55%, 60% og 65% vörugjald á meðal og stærri bifreiðar. f þessum flokkum em 
oft bifreiðar sem fyrst koma með betri öryggisbúnað inn á markaðinn og ökutæki sem 
geta verið nauðsynleg öryggistæki m.a. fyrir íbúa í dreifbýlinu sem sækja þjónustu og 
félagsstarf um langan veg og oft við erfiðar veðurfarslegar aðstæður.

FÍB íeggur áherslu á að núgildandi vörugjaldsflokkar á innflutning bifreiða og 
efriflokkamir í framlögðum frumvarpsdrögum em allt of háir. f frumvarpinu er 
boðuð allt að 44,4% hækkun vömgjalda ofan á núverandi 45% vömgjaldsflokk sem er 
erfitt að réttlæta í dreifbýlasta landi Evrópu þar sem íbúamir þurfa oft að stóla á 
ömggar einkabifreiðar m.a. vegna skorts á aímenningssamgöngum. Svona 
ofurgjaldtaka er þvert á þróun haftagjalda á liðnum árum og skapar 
viðskiptahindranir. Þessar hindranir bitna verst á tekjulægri hópum og draga úr 
möguleikum margra til að velja ökutæki með fullkomnasta öryggisbúnaðinn. Svona 
viðamikil neyslustýring leggur stein í götu þeirra fjölskyldna sem vegna 
fjölskyldustærðar þurfa bifreiðar sem taka fleiri en 4 farþega í sæti og fjölskyldna sem 
vegna búsetu í dreifðum byggðum landsins eða annarra aðstæðna, þurfa á stærri og 
öflugri bifreiðum að halda.

Eðlilegast er að vörugjald af fólksbifreiðum sé það sama óháð notkun. Ekki getur 
talist eðlilegt að flölskyidur borgi margfalt vömgjald af fjölskyldubílnum samanborið 
við þann sem leigir út ökutæki (með eða án bílstjóra), kennir ökunemum eða flytur 
pakka. Hafi fólksbifreið sem er 40 ára eða eldri menningarsögulegt gildi hér á landi 
er eðlilegast að hún beri ekki vörugjald. Óeðlilegt er að auðvelda innflutning á bílum
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bara af því að þeir eru gamlir. Þeir geta verið mun meira mengandi og mun óöruggari 
en nútíma bílar.

Flokkun vörugjalda í anda frumvarpsins getur einnig verið samkeppnishindrandi út frá 
mismunandi framleiðendum. Rekstarform í tengslum við atvinnubifreiðar getur 
einnig haft áhrif. Lægri gjaldflokkar vörugjalda í einföldu og gagnsæju kerfi, auka 
sanngimi, draga úr neysiustýringu og draga úr neikvæðum samkeppnisáhrifum.

Vörugjald á bifreiðar hér á landi er með því hæsta sem gerist í löndum innan 
Evrópska efiiahagssvæðisins og öðrum löndum sem við berum okkur saman við. Til 
viðbótar leggjast opinber gjöld ofan á flutningskostnað ökutækja til landsins, 
Flutningskostnaður fyrir ökutæki hleypur á hundruðum þusunda króna og ofan á þann 
kostnað leggst í núverandi kerfi allt að 45% vörugjaid og ef kerfisbreytingin gengur 
eftir allt að 65% vörugjald og loks 25,5% virðisaukaskattur ofan á allt saman. Það er 
furðuleg ráðstöfun af stjómvöldum að ieggja ofurgjöld og skatta ofan á erfiða og dýra 
aðdrætti. Hátt vörugjald hefur það í för með sér að bifreiðar eru dýrari hér á landi en 
efni standa til. Dýrari en í mörgum þéttbýium óg fjölmermum löndum sem bjóða upp 
á góðar almenningssamgöngur þar sem þörfin fyrir að fjölskyldubifreið er ekki jafn 
brýn og hún er í okkar stóra og strjálbýla landi með takmarkaða valmöguleika í 
almenningssamgöngum.

Varðandi II. kafla frumvarpsins þá gerir FÍB þá kröfu að tryggt verði að bifreiðar sem 
breytt hefur verið þannig að þær geti nýtt metan sem aðalorkugjafa uppfylli nýjustu 
kröfur Evrópu regína um öryggi farþega og notenda.

FIB fagnar III. kafla frumvarpsins og gerir engar athugasemdir við hann.

Virðingarfyllst,
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