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Efni: UmsÖgn Félags atvinnurekenda um frumvarp til laga er varðar 
kerfisbreytingu á skattlagningu ökutækja, 197. mál.

I. Almennt

Vísað er til erindis háttvirtrar Efnahags- og skattanefndar Alþingis dagsett 29. nóvember 
2010 þar sem óskað er umsagnar Félags atvinnurekenda um frumvarp til laga um vörugjald 
af ökutækjum, eldsneyti o.fL (skattlagning samkvæmt útblaestri bifreiða), 197. mál.

Félag atvinnurekenda telur að í umræddu frumvarpi felist spor í rétta átt þegar horft er til 
efnislegra markmiða skattlagningar. Það verður að teljast eðlilegt að skattlagning byggi á 
almennum markmiðum sem taki mið af samfélagslegum ávinningi. Óumdeilt er að losun 
koltvísýrings er skaðleg umhverfinu og því eðlilegt að taka mið af henni.

Hins vegar telur FA að útfærsla á skattlagníngunni sem fram kemur í frumvarpinu sé gölluð 
og þurfi nánari athugunar við. Um það snúast ábendingar félagsins um efni frumvarpsins.

IX. Ábendingar

A ) VÖRUGJÖLD OG ALMBNN SKATTLAGNING Á LOSUN GRÓÐURHÚSALOFTTEGUNDA

í frumvarpinu er úreltu vörugjaldakerfi viðhaldið, þótt efnislegt tilefni skattlagningar standist 
skoðun. Félag atvinnurekenda telur eðlilegra að skattiagning sem tekur mið af losun 
gróðurhúsalofttegunda sé almenn og nái yfir alla losun. Þannig sé iðnaður, skip og flugvélar 
settar í sama umhverfi og bifreiðar. Það er göfugt markmið að skattlegja losun óæskilegra 
lofttegunda. En það leggur um leið ríka skyldu á herðar stjórnvalda að gæta fyllsta 
jafnræðis við slíka skattlagningu.
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B )  EÐLILEGT ER AÐ HAFA AÐLÖGUN AÐ ENDANLEGU MARKMIÐI f SKATTLAGNINGU

Ástæða er ti! að gera aivarlegar athugasemdir við að jafn ítarlegar breytingar og lagt er upp 
með skuii eiga að taka gildi um áramót, án þess að aðilar í innflutningi og rekstri bifreiða fái 
nokkurt rými tií að bregðast við breytingunum. Félag atvinnurekenda telur eðiilegt að:

a) frumvarpið taki ekki gildi fyrr en um mitt ár 2011. Frumvarpið geri þannig ráð fyrir 
að innflytjendur eigi þess kost að bregðast við hvað varðar pantanir og losun birgða.

b) frumvarpið tryggi að umræddar breytingar gerist í áföngum, t.d. að skattlagning 
breytist árlega næstu 3 ár og verði að því loknu í endanlegu horfi. Með þessu er 
tryggt að bæði innflytjendur sem og aðrir aðilar i hagkerfinu hafi eðlilegt ráðrúm til 
að bregðst við breyttum aðstæðum. Þetta getur t.d. átt við um breytingar á ýmsum 
undanþágum.

C ) BREYTINGIN FELUR í SÉR OF HÁA SKATTLAGNINGU Á STÆ RRi BIFREIÐAR

Félag atvinnurekenda telur að hugmyndir Bílgreinasambandsins (BGS), sem lýst er í bréfi til 
Fjármálaráðherra dagsett 22. október 2010 séu eðlilegt viðmið hvað varðar þunga skattsins 
á einstaka gjaldflokka. í fyrsta lagi er mikilvægt að fylgt sé þeim tiliögum sem starfshópur í 
vegum ráðuneytisins vann árið 2008 og beerileg sátt virtist ríkja um, í annan stað verður 
ekki við það unað að ríkið noti tækifæri og setji fram ofurskattlagningu á stærri bifreiðar og 
aðra flokka bifreiða sem mikið eru notaðar hér af landfræðilegum ástæðum. 65% vörugjöld 
eru gríðarlega íþyngjandi skattlagning og veruleg hækkun frá núverandi stöðu, sem þó felur 
í sér há vörugjöld. FA tekur því undtr hugmyndir BGS um að skattlagning verði útfærð með 
eftirfarandi hætti:

Gjaldbil Skráð losun Aðalflokkur Tiliaga BGS
C02 skv frumvarpi

A 0-80 0 b
B 81-100 10 10
C 101-120 15 15
D 121-140 20 20
E 141-160 25 25
F 161-180 35 30
G 181-200 45 M
H 201-225 55 45
I 226-250 60 50
J Yfir 250 65 55

D ) UNDANTEKNINGAR

í frumvarpinu fylla undantekningar frá umræddri skattlagningu heila stðu. Þótt eflaust sé 
góður hugur að baki slíku, þá ætti það að tilheyra fortíðinni. Skattheimta á að vera almenn 
og hætt er við að víðtækar undantekningar og fiókið kerfi leiði af sér misnotkun.
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III. Annað

Að lokum áskilur Félag atvinnurekenda sér rétt til að koma frekari athugasemdum á 
framfæri á síðari stigum.

Félagið lýsir sig jafnframt reiðubúið til að funda um efnið sé þess óskað.

Virðíngarfylist,

/? w /
Alma^ Guðmundsson 

Framkvæmdastjóri Félags atvinnurekenda
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