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Umsögn um frumvarp til laga um breytingar á lögum um virðisaukaskatt
o.fl. (2. mál, þingskjal 2, 144. löggjafarþing 2014-2015)

Ævintýri ehf. hópferðabíla
Jón Þór Ólafsson framkvæmdastóri

nefndasvid@althingi.is
Aðalmál : Mismunun er varðar rekstrargrundvöll hópferðabíla.

Lagafrumvarp um einföldun skattkerfis er bæði þarft og tímabært, 
en í þessu frumvarpi hefur það misst marks er varðar undanþágu 
frá VSK tiltekinna hópferðabíla. Ekki verður séð, að óskað hafi 
verið eftir umsögn nokkurs fyritækis í rekstri hópferðabíla.
Tekið skal undir þá umsögn Jóns Seinssonar, að ekki sé ástæða til 
að undanskilja VSK í almenningssamgöngum þar sem þær eru 
hvort sem er styrktar af almanna fé. Það fjármagn færist fram og 
til baka.
Mismunun er rökstudd með að benda á, að erlendis séu almennings 
samgöngur með skattaívilnanir. Þetta kann að vera rétt í einhverju 
tilfelli en betra er að líta til staðreynda í íslensku rekstrarumhverfi 
hópferðabíla,
1. Flestir þeirra sem annast almenningssamgöngur stunda 

jafnframt hópferðaakstur til afþreyingar. Þetta kallar 
auljóslega möguleika á mismunun í rekstrarumhverfi.
Nefnd skulu hér nokkur þeirra fyritæki :
Hópbíla í Hafnarfirði ( Stræto + utanbæjarstrætó ) 
Kynnisferðir í Kópavogi. ( srætó og flugrúta )

Allrahanda ( Flugrúta og akstur fatlaðra )
Hópferðabílar Akureyrar ( strætó)

2 Flestir þeirra sem annast skólaakstur og fyrir íþróttafélög 
stunda jafnframt hópferðaakstur til afþreyingar með sömu 
hópferðabílunum.
( Nauðsynlegt til að ná sem bestri nýtingu )
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Eiga þessir hópferðabílar einnig að að vinna með tvenns konar 
rekstrarform ?
Auljóst er að aðilar 1 og 2 fengju of mikla freistingu til að setja 
kostnað í VSK umhvrfi.

Niðurstaða :
Eitt og sama rekstrarumhverfi þarf að vera hjá öllum í flutningi 
farþega á landi, ekki síst vegna þess að í mörgum tilfellum geta 
komið upp vafaatriði í túlkun þess hvað sé almennings samgöngur, 
einnig hvað sé skólaakstur,fyrir íþróttafélög og annað sambærilegt. 
Dæmi um þetta :

a. Er akstur til og frá Keflavíkurflugvelli á vegum 
Kynnisferða og Allrahanda almennar samgöngur ?
Hvað um áætlunarferðir í Þórsmörk eða Landmannalaugar ?
( Í samkeppni við hópferðabíla í akstri til afþreyingar )

b. Fjöldi skólahópa koma erlendis frá. Munu þeir flokkast 
eins og akstur með íslenska skólahópa ?
c. Hvernig munu svokallaðar vettfangsferðir skólahópa 
flokkast, eða ferðalög í lok skólaárs ?

Ekki verður hjá því komist að nefna leigubílaakstur sem á að vera 
áfram utan VSK rekstrar. Vandséð er hvaða rök séu fyrir þvi, 
þar sem einnig er um farþegaflutning að ræða. Auk þess hafa þeir 
stundað pakkaflutninga um langt skeið í samkeppni við sendibíla 
sem hafa VSK rekstur.
Að lokum verður að gagnrýna gildistöku laganna í mai sem kallar
á tvenns konar rekstrarreiknkng 2015 auk þess sem ferðaskrifsofur
hafa nú þegar selt ferðir við föstu verði árið 2015
1.jan 2016 hlítur því að vera fyrsti raunhæfi möguleiki á gildistöku
laganna.


