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Til Efnahags- og viðskiptanefndar Alþingis

Efni: Athugasemd við Frumvarp til laga um breyingu á lögum um virðisaukaskatt ofl.

Hópferðamiðstöðin - Trex efh sem er eitt af stærstu fyrirtækjum landsins í fólksflutningum óskar að 
koma eftirfarandi athugasemdum á framfæri vegna frumvarps til laga um breytingu á lögum um 
virðiskaukaskatt o fl. sbr. þingskjal - 2. mál.

Með frumvarpinu er gert ráð fyrir að við 6. Tölul. 3. Mgr. 2.gr. bætist við að undanþága frá 
virðisaukaskatti nái ekki til fólksflutninga í afþreyingaskyni og þær verði gerðar skattskyldar í lægra 
skattþrepi virðisaukaskatts frá og með 1. maí 2015.
Þessu viljum við mótmæla á sama átt og margir innan fólksflutninga og ferðaþjónust hafa gert þar 
sem tilkoma virðisaukaskatts þýddi hækkun er kæmi ofaná verðsamninga sem þegar hafa verið 
gerðir fyrir árið 2015 og venja er að ganga frá með mun meiri fyrirvara.

Í lið IV er nánar tiltekið við hvað er átt og telur Hópferðamiðstöðin - Trex að betur sé heima setið en 
af stað farið vegna mismununar og misskiling sem undanþágur geti skapað. Þannig ber að skilja 
skýringar í lið IV að almenningssamgöngur séu undanþegnar virðisaukaskatti og það kemur skýrar 
fram í athugasemdum við einstakar greinar frumvarpsins. Þar stendur að óbreytt staða verði varðandi 
áætlunarferðir með flugi, ferjum og hópferðabifreiðum þ.m.t. skólaakstur og akstur í hvers kyns 
dagvistun ásamt leiguakstri fólksbifreiða. Miðað við starfsemi Hópferðamiðstöðvarinnar - Trex og 
annarra sambærilegra fyrirtækja þá verður mjög erfitt og í mörgum tilvikum ómögulegt að draga 
mörk á milli þessara tegunda fólksflutninga þ.e. hvaða akstur eigi að vera með virðisaukaskatti og 
hvað ekki.

Að lokum teljum við rétt að benda á að okkur er ekki kunnugt um að fulltrúar fyrirtækja í 
fólksflutningum hafi verið kallaðir fyrir nefndina til að koma athugasemdum sínum á framfæri.
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