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Efni: Nefndarálit og breytingatillaga við frumvarp til laga um ýmsar forsendur 
fjárlagafrumvarps 2015 (breyting ýmissa laga), 3. mál.

Ágætu nefndarmenn í efnahags- og viðskiptanefndar,

Meirihluti efnahags- og viðskiptanefndar Alþingis hefur sent frá sér nefndarálit og breytingatillögur 
við frumvarp til laga um ýmsar forsendur fjárlagafrumvarps 2015, 3. mál.

Í álitinu kemur fram tillaga um að vörugjöld á bílaleigubílum hækki þar sem lækka á þak á upphæð 
niðurfelldra vörugjalda sem bílaleigufyrirtæki hafa haft vegna kaupa á atvinnutækjum sem 
bílaleigubílar eru. Er þetta fjórða árið í röð sem gerðar eru breytingar til hækkunar á vörugjöldum 
bílaleigubifreiða.

Samtök ferðaþjónustunnar mótmæla harðlega áformum meirihluta efnahags- og viðskiptanefndar 
og telja vinnubrögðin ólýðræðisleg, þar sem komið er aftan að bílaleigufyrirtækjunum með því að 
læða inn fyrirvaralausum breytingum á rekstrarumhverfi þeirra. Í nefndarálitinu er gefið í skyn að 
breytingin sé vegna batnandi afkomu bílaleigufyrirtækjanna. Samtökin vilja koma á framfæri við 
efnahags- og viðskiptanefnd að batnandi afkoma bílaleigufyrirtækja er á engan hátt rökstudd í áliti 
meirihlutans og benda á að samkvæmt ársreikningum 12 helstu bílaleigufyrirtækja er 
eiginfjárhlutfall almennt mjög lágt eða að meðaltali 4,26%. Einnig er nauðsynlegt að benda á að 
með boðuðum breytingum má reikna með að útleiga á eldri bílum aukist sem hefur í för með sér 
versnandi umferðaröryggi.

Eins og í öðrum greinum ferðaþjónustu eru viðskipti um útleigu á bílaleigubílum gerð langt fram í 
tímann og því óskiljanlegt að þessi fyrirvaralausa breyting skuli lenda á einni atvinnugrein á meðan 
aðrar breytingar sem verið er að gera á rekstrarumhverfi ferðaþjónustu taka gildi 1. janúar 2016. 
Hafa ber í huga að tæpur helmingur allra erlendra ferðamanna sem sækja Ísland heim eru 
viðskiptavinir bílaleigufyrirtækja. Ferðaþjónusta er útflutningsgrein og benda samtökin á að flestar 
aðrar útflutningsgreinar njóta ívilnana umfram almenning. Í því samhengi er bent á að skip í 
atvinnurekstri njóta afsláttar af virðisaukaskatti á meðan skip í eigu almennings eru ekki í slíku 
umhverfi.

Samtökin eru tilbúin til að vinna með stjórnvöldum að heildstæðri lausn á rekstrarumhverfi 
bílaleigufyrirtækjanna og eru þar vörugjöld ekki undanskilin.

Samtök ferðaþjónustunnar fara fram á að eiga fund með efnahags- og viðskiptanefnd þegar í stað 
og áður ern önnur umræða um málið fer fram.
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