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Efni: Umsögn Öryrkjabandalags íslands á frumvarpi til laga iim breytingu á 
lögum nr. 29/1993, um vörugjald af ökutækjum, eldsneyti o.fl., lögum nr. 
39/1988, um bifreiðagjald, og lögum nr. 87/2004, um olíugjald og kílömetragjald, 
með síðari breytingum (kerfisbreyting í skattlagningu ökutækja), 197. mál.

Öryrkjabandalag (slands (ÖBl) hefur fengið til umsagnar ofangreint frumvarp. ( 
frumvarpinu eru tillögur sem munu auka rekstrarkostnað bifreiða og jafnframt mun 
kaupverð nýrra og notaðra bíla hækka. Ef frumvarpið verður samþykkt mun það 
skerða möguleika fatlaðra til að eiga og reka biðreið sem nauðsynlegt er fyrir 
hreyfihamlað fölk til að lifa sjáifstæðu lífi.

Rekstrarkostnaður bifreiða hreyfihamlaðra eykst
( frumvarpinu er gert ráð fyrir hækkun á olíugjaldi og kílómetragjaldi sem mun auka 
rekstrarkostnað bifreiða. Hreyfihamlað fólk fær uppböt vegna reksturs bifreiðar 
samkvæmt lögum 99/2007. Uppbótin hefur ekki hækkað í samræmi við hækkun 
rekstrarkostnaðar bifreiða og mun gera fólki með lágar tekjur enn erfiðara að eiga bíl, 
þrátt fyrir nauðsyn þess að hafa bifreið til umráða vegna sinnar fötlunar.

Kaupverð nýrra og notaðra bíla hækkar
I frumvarpinu kemur fram að hækka eigi vörugjald á bifreiðum sem mun leiða til þess 
að verð á bílum, sem eru ekki umhverfisvænir, hækkar. Nauðsynlegt er að hafa í 
huga að enn sem komið er hefur margt hreyfihamlað fölk ekki tök á að nýta sér kosti 
umhverfisvænna bifreiða og/eða eldsneytis þar sem ekki er á markaði það úrval 
bifreiða sem uppfyllir kröfur um aðgengi. Lyftubílar eru undanþegnir vörugjaldi sem 
kemur þeim til góða sem þurfa á slíkum bí! að halda. Bent er á að margir 
hreyfihamlaðir hafa ekki rétt á styrk til að kaupa bíl af þeirri stærðargráðu eða hafa 
ekki efni á því.
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Þá er Ijöst að verð á nýjum bílum mun hækka almennt með auknum gjöldum sem 
leiðir til þess að verð á notuðum bílum hækkar einnig. Ekki er á neinn hátt komið til 
móts við þessa hækkun í frumvarpinu eða athugasemdum við það. Hreyfihamlað fólk 
getur sótt um styrk til bifreiðakaupa en styrkirnir hafa ekki fylgt verðlagi. Það er 
áhyggjuefni að um leið og fyrrgreindar breytingar eru gerðar minnkar möguleiki 
hreyfihamlaðs fólks til að kaupa bifreið við hæfi. Einnig er dregið úr framlagi ríkisjóðs 
til málaflokksins um 15,7% eins og fram kemur í fjárlagafrumvarpinu sem vekur upp 
spurningar um hvernig að því verður staðið.

Lokaorð
ÖB( fer fram á að uppbætur og styrkir til bifreiðakaupa og reksturs þeirra verði 
endurskoðaðir með það að markmiði að hækka þá til samræmis við þær auknu 
álögur sem falla munu á fatlaða eins og fram kemur í frumvarpinu.
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