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Efni: UmsQgn um  fru m v arp  til b rev tinga á iögum  um bifreidagiald  og lögtim um  
vörug ia ld  a f  öku tæ k ium . eidsneyti o.fl. (K erfisb rev ting  í skattlagn ingu  ö ku tæ k ia)

Höldur ehf / Bílaleiga Akureyrar hefur farið yfir frumvarp til breytinga á lögum 29/1993 sem 
snýr að breytingu á vörugjöldum og vill koma eftirfarandi umsögn á framfæri.

Við styðjum heilshugar og tökum undir þegar fram komnar athugasemdir SAF 
V/bílaleigufyrirtækja um frumvarpið.

Við teljum reyndar farsæiast fyrir alía, bæði almenning, bifreiðainnflytjendur og 
ferðaþjónustuna að núgiídandi lögum verði ekki breytt því bifreiðaframleiðendur vinna að því 
hörðum höndum að lækka C02 brennsíu bifreiða sinna og það er okkar mat að í gegnum þá 
þróun verði auðvelt að ná fram markmiðum um lækkun C02 losunar hér á landi og að það 
taki jafnvel skemmri tíma en ella.

Sé það staðfastur vilji manna að gera þessar breytingar þá er það gríðarlega mikilvægt að það 
þak sem sett er fram í frumvarpsdrögum verði annaðhvort alveg tekið af eða hækkað í að 
minnsta kosti 1.500.000. Verði það ekki þá gæti það haft ófyrirsjáanlegar afleiðingar fyrir 
ferðaþjónustuna á íslandi því mun erfiðara verður að bjóða hér jeppa sem bílaleigubíla, en 
þeir eru bæði mjög vinsælir og bráðnauðsynlegir til þess að geta ferðast um landið.

Það er ljóst að verði frumvarpið samþykkt óbreytt mun það hafa veruleg áhrif á stöðu 
bílaleigufyrirtækja á íslandi bæði í nútíð og til framtíðar því mun erfiðara verður að fjármagna 
kaup á bílum og halda þeim í geymslu yfír veturinn jafn lengi og þörf er á í dag til að mæta 
miklum sveiflum í eftirspum. Því viljum við leggja fram eftirfarandi breytingartillögu um 
gjaldtöku þar sem sjónarmið helstu hagsmunaðila, þ.e. bæði ferðaþjónustunnar, 
landsbyggðarinnar, bifreiðainnflytjenda og markmiða um koltvísýringslosun eru tekin til 
athugunar.(sjá töflu hér að neðan )

FL Losurt Aðalflokkur Undanþáguflokkur

A 0 -8 0 0% 0%
B 81 -100 10% 0%
C 101 -120 15% 0%
D 121 -140 20% 0%
E 141 -160 25% 0%



F 161 -180 30% 5%
G 181 - 200 35% 10%
H 201 - 225 45% 15%
1 226-250 50% 20%
J Yfir 250 55% 35%

Höldur ehf / Bílaleiga Akureyrar er einn af stærstu bifreiðaeigendum á íslandi og jafnframt 
einn af stærstu kaupendum nýrra bíla undanfarin ár. Fyrirtækið fékk á þessu ári vottun 
samkvæmt Umhverfísstaðlinum ÍSO 14001 og það er markmið okkar að lækka 
koltvísýringslosun flotans okkar kerfisbundið. Nái ofangreind tíllaga fram að ganga ásamt því 
að þak verði fellt út eða hækkað í a.m.k. 1.500.000 teljum við að hægt verði að standa við það 
markmið.
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