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Efnahags og viðskiptanefnd Alþings

Efni: frumvarp til laga um ýmsar forsendur fjárlagafrumvarps 2016

Bílgreinasambandið gerir athugasemd við að sambandinu hafi ekki verið sent erindið til umsagnar.
Það verður að teljast mjög ámælisvert þar sem breyting sem fram kemur í 24. gr. laganna snýr að 
bílaleigum, en bílaleigur eru stærsti viðskiptavinur íslenskra bílaumboða og standa á bak við u.þ.b. 
45% af heildarsölu ársins 2015. Það er óeðlilegt að þegar breytingar eru gerðar á rekstrarumhverfi 
stærsta viðskiptavinar bílgreinarinnar að þær séu ekki sendar Bílgreinasambandinu til umsagnar.

• Bílgreinasambandið gerir athugasemd er snýr að fyrirvara á þessum breytingum sem er mjög 
skammur. Bílaumboð hafa nú þegar lagt fyrir pantanir inn á árið 2016. Verði af boðuðum 
breytingum mun það hafa veruleg áhrif á kaupgetu bílaleiga og ljóst að þær munu draga 
töluvert úr kaupum á nýjum bifreiðum með alvarlegum afleiðingum fyrir bílaumboðin. 
Nauðsynlegt er að breytingar á vörugjöldum séu unnar í nánu samráði við 
Bílgreinasambandið sem getur þá kynnt sínum félagsmönnum breytingarnar og um leið 
komið athugasemdum á framfæri. Samstarf atvinnulífs og stjórnmála er mjög mikilvægt.

• Binditími upp á 24 mánuði fyrir bílaleigur sem kynntur er í nýju fjárlagafrumvarpi er of langur. 
Tveggja ára binditími gerir það að verkum að bílar sem koma til sölu frá bílaleigum inná 
almennan markað verða of mikið eknir sem og í verra ásigkomulagi. Eins og komið hefur fram 
fer tæplega helmingur af endurnýjun bílaflotans í gegnum bílaleigurnar og með lengri 
binditíma munu bílar sem að endingu komast í eigu almennings vera mikið eknir og í verra 
ásigkomulagi. Betra er fyrir markaðinn að bílar séu ekki bundnir lengur en 12 mánuði. Ef 
binditíminn fer í tvö ár mun myndast ójafnvægi á markaði þegar mikill fjöldi af mikið keyrðum 
bílum á sama aldri kemur inn á almennan markað í einu. Er þá líklegt að verðmyndum á bílum 
einstaklinga brenglist og verðmæti tapist. Bílgreinasambandið leggur til að binditíminn verði
á bilinu 12-15 mánuðir mest.

• Bílgreinasambandið leggur til að boðuðum breytingum um komandi áramót verði slegið á 
frest og séu breytingar fyrirhugaðar verði hafnar heildstæðar viðræður við bílgreinina um 
framtíðarform vörugjalda á bifreiðar á Íslandi. Með þessu gefst bæði bílaleigum sem og 
bílaumboðum tími til að aðlaga sinn rekstur að breyttu fyrirkomulagi, en afkoma 
bílaumboðanna byggir að miklu leyti á sölu til bílaleiga. Stöðugleiki skiptir bílgreinina mestu 
máli og að breytingar á milli ára séu vægar og kynntar í tíma.

Bílgreinasambandið skorar á stjórnvöld að auka samráð varðandi allar breytingar er snúa að 
vörugjöldum bifreiða. Greinin hefur átt við mikinn mótbyr að stríða síðan árið 2008. Á þeim tíma 
hefur ríkt óstöðugleiki varðandi vörugjöld þar sem um mörg áramót hafa legið fyrir breytingar á 
skattaumhverfi greinarinnar og viðskiptavina hennar. Mjög mikilvægt er að öll vinna sem unnin er 
varðandi vörugjöld sé í nánu samráði við Bílgreinasambandið sem hefur mikla þekkingu og reynslu af 
umhverfi bílgreinarinnar.
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