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Efni: Vörugjöld af bifhjólum ætluðum til útleigu.

Erindi atvinnuveganefndar.
Hinn 12. maí síðastliðinn barst ráðuneytinu erindi frá atvinnuveganefnd Alþingis þar sem óskað 

var eftir viðbrögðum við breytingartillögu sem hefði verið rædd lauslega í nefndinni. Í erindinu kom 
fram að nefndin fjallaði um frumvarp til laga um leigu skráningarskyldra ökutækja (421. mál). Í 
tengslum við þá umfjönnum var ákveðið að taka til skoðunar hvort mögulegt væri að leggja til þá 
breytingu á lögum nr. 29/1993, um vörugjald af ökutækjum, eldsneyti o.fl. (hér eftir vgl.) að bifhjól 
falli undir ákvæði 2. tölul. 1. mgr. 5. gr. laganna. Markmið tillögunnar virðist vera að þeir sem flytja 
inn bifhjól sem ætluð væru til útleigu njóti samskonar ívilnunar og þeir sem flytja inn fólksbifreiðar í 
sama tilgangi.

Afstaða ráðuneytisins.
Sá munur er á vörugjaldi sem lagt er fólksbifreiðar og bifhjól við innflutning að 

álagningarhlutfall á fólksbifreiðar, þ.m.t. bílaleigubíla, ákvarðast miðað við CO2 útblástur eins og 
kveðið er á um í 1. mgr. 3. gr. vgl. en álagningarhlutfall á bifhjól er fast, 30%. Þær ívilnanir sem 
bílaleigur njóta á grundvelli ákvæðis 2. tölul. 1. mgr. 5. gr. vgl. eru að sama skapi alfarið tengdar við 
CO2 útblástur. Í vgl. er ekki mælt fyrir um ívilnun við álagningu vörugjalda á bifhjól sem ætluð eru 
til útleigu. Lagatæknilegar ástæður gera það því að verkum að ekki er að óbreyttu mögulegt að leggja 
vörugjald á bifhjól með sama hætti og fólksbifreiðar, þ.m.t. bílaleigubíla.

Ráðuneytið tók til skoðunar hvort raunhæft væri að gera þær breytingar á vgl. að ákvarða 
álagningu vörugjalds á bifhjól miðað við CO2 útblástur. Að mati ráðuneytisins gæti slíkt hins vegar 
reynst verulega erfitt enda virðast upplýsingar um CO2 útblástur bifhjóla ekki liggja fyrir í öllum 
tilvikum frá framleiðendum. Í þessu samhengi er e.t.v. rétt að líta til þess að í löndunum í kringum 
okkur er vörugjald á bifhjól yfirleitt fast krónutölugjald eða ákvarðað miðað við vélarstærð.

Þar sem vörugjald á bifhjól er fast 30% gjald væri e.t.v. hægt að kveða á um lægra gjald þegar um 
bifhjól til útleigu er að ræða, t.d. 13% gjald. Mjög erfitt er hins vegar að áætla áhrif slíkrar breytingar 
á tekjur ríkissjóðs. Miðað við mjög grófa áætlun gæti tekjutapið numið um 20-50 millj. kr. á 
ársgrundvelli. Það skal tekið fram að óljóst er á hve löngum tíma tekjutapið kæmi að fullu fram og að 
hvaða leyti aukinn innflutningur bifhjóla mundi vinna á móti því.

Rétt er að hafa í huga að um þessar mundir stendur yfir hjá ráðuneytinu heildarendurskoðun á 
gjaldaumhverfi ökutækja. Þá er rétt að benda á áherslur sem koma fram í nefndaráliti meiri hluta 
efnahags- og viðskiptanefndar um 3. mál, ýmsar forsendur fjárlagafrumvarps 2015, á líðandi 
löggjafarþingi. Þar segir efnislega m.a. að meiri hlutinn telji rétt að draga úr undanþágum vörugjalds 
af bifreiðum sem ætlaðar eru til útleigu.

Á þessum tímapunkti virðist að mati ráðuneytisins ekki tímabært að fella bifhjól til útleigu undir 
undanþáguákvæði 2. tölul. 1. mgr. 5. gr. laga um vörugjald af ökutækjum, eldsneyti o.fl.


