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Umsögn vegna Frumvarp til laga um vörugjald af ökutækjum, eldsneyti o.fl.

Kæru nefndarmeðlimir,

Eins og áður hefur komið fram í samtölum okkar sem og tilheyrandi tilskrifum, hefur 
Bílgreinasambandið verulegar athugasemdir við það frumvarp sem lagt var fram af hálfu 
Fjármálaráðuneytis. Telur sambandið að alltof langt sé gengið í breytingum frá þeím tillögum sem 
Starfshópur á vegum Fjármálaráðherra lagði fram vorið 2008 og sjáum reyndar engar forsendur til 
þess að breytt sé frá þeim tillögum sem þar íágu fyrir.
Að baki skýrslu starfshópsins lá mikil og vönduð vinna varðandi útfærslur á öilum heistu forsendum 
breytinganna og teljum við ekki að þær forsendubreytingar sem Fjármálaráðuneyti leggur nú fram, 
eigi við rök að styðjast. Þetta snýr fyrst og fremst að þeim breytingum sem gerðar voru á flokkun 
ökutækja enda teljum við að sú tafla sem lögð er til grundvallar í frumvarpinu muni hafa 
margvíslegar neikvæðar afleiðingar í för með sér. Nefnt hefur verið sem dæmi að bíleigendur á 
íandsbyggðinni væru ekki í sömu aðstöðu og þetr sem búa f þéttbýli og því fylgi umtalsverð 
mismunun þessum breytingum. Eins er það að gangi þessar breytingar eftir, þá er einfaldlega verið 
að tefja fyrlr minnkun útbiásturs frá samgöngum þar sem hægja mun enn frekar á endurnýjun 
flotans sem aftur þýðir að eldri bílar verða lengur á götunum með tilheyrandi mengun.

Við gerum okkur grein fyrir að ekki eru forsendur til þess að breyta miklu í þessu frumvarpi, og því 
förum við fyrst og fremst frammá að tekið verði tiilit til tveggja þátta;

1. KAFLI

l*gr.

Lagt er til að taflan sem notuð er til grundvallar, verði óbreytt frá því sem starfshópurinn lagði til árið 
2008. Taflan lýtur þá svona út t stað þeirra sem sett var fram í frumvarpinu:

Gjaldbil Skráð losun C02 Aðaiflokkur Undanþágufiokkur 
skv. 5. Gr.

A 0-80 0 0
B 81-100 0 0
C 101-120 5 0
D 121-140 10 0
E 141-160 15 5
p 161-180 20 5
G 181-200 30 10
H 201-220 40 15
1 221-250 50 20
J Yfir 250 60 25
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Aðalflokkurinn er því óbreyttur frá því sem lagt var til þó svo að búið sé að bæta við einu gjaldblli, 
þ.e.a.s. 0-80 gr.
Undanþáguflokkurinn var ekki til staðar í fyrri tillögum, en teljum við nauðsynlegt að halda honum 
inni þar sem fyrst og fremst þarf að taka tiilit til rekstrarumhverfis bílaleigufyrirtækjanna. Leggjum þó 
upp með að til samræmingar við aðalflokkinn verði flokk F breytt í 5% (úr 10%) og síðan hlutfallsiega 
þaðan í frá. Hæst verður þá 25% í stað 30% skv. frumvarpsdrögunum.

Virðingarfyíist,

Sverrir Viðar Hauksson 
Formaður Bílgreinasambandsins 
Framkvæmdastjöri HEKLU ehf.


