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Efni: Umsögn við fjárlagafrumvarp 2015 frá Bílaleigu Flugleiða ehf. /  Hertz á Íslandi

I. Inngangur

Bílaleiga Flugleiða ehf., sérleyfishafi Hertz á Íslandi, gerir með bréfi þessu eftirfarandi athugasemdir við 
fjárlög 2016. Bílaleiga Flugleiða -  Hertz á Íslandi hefur starfrækt bílaleigu á Íslandi í 43 ár. Fyrirtækið 
hefur í sínum rekstri í dag um 1900 bifreiðar. Fyrirtækið rekur 18 afgreiðslustaði og umboð um allt land. 
Hjá fyrirtækinu og dótturfélagi þess starfa beint um 140 starfsmenn. Fyrstu 8 mánuði ársins 2015 voru 
gerðir um 31.000 leigusamningar. Bifreiðar félagsins óku 35.367.461 km .

Í frumvarpi til fjárlaga fyrir árið 2016 er gert ráð fyrir nýrri tekjuráðstöfun sem hafa mun miklar og 
alvarlegar afleiðingar fyrir rekstur bílaleiga á Íslandi. Gert er ráð fyrir að „afnám ívilnunar vegna vörugjalda 
a f bílaleigubílum í tveimur skrefum sem gæti hækkað tekjur ríkisins um u.þ.b. 0,6 mia.kr. árið 2016 en um 
2,5 mia.kr. frá og með 2017.“ Orðið ívilnun í þessu samhengi er villandi. Bílaleigubílar eru atvinnutæki og 
hefur það verið viðurkennt af löggjafarvaldinu frá árinu 2000 þegar settar voru sérreglur um vörugjöld á 
ökutækjum sem notaðar eru í rekstri bílaleiga. Í þessu samhengi er rétt að benda á að bílaleigubílar eru 
nánast einu atvinnutækin sem bera vörugjöld. Hópferðabílar, skip, flugvélar, vélar, vélasamstæður og önnur 
framleiðslutæki bera ekki vörugjöld.

Tnnan fjármálaráðuneytisins hefur ítrekað verið unnið gegn hagsmunum bílaleiga sem virðist vera fyrir 
atbeina hagsmuna örfárra bílaumboða og Lýsingar hf. Sem dæmi má nefna að fram hefur komið á fundum 
og í riti röksemdir frá fjármálaráðuneytinu sem orðrétt má finna í skrifum frá þessum hagsmunaaðilum. Þrátt 
fyrir að til standi að endurskoða öll vörugjöld og m.a. skattlagningu ökutækja, hefur fjármálaráðuneytið þrátt 
fyrir það að hafa talað á annan veg, ákveðið að taka stærsta hagsmunaaðila í bílgreininni út úr þeirri 
endurskoðun og framkvæma þessar breytingar núna án samráðs eða nokkurar greiningar á áhrifum á rekstur 
bílaleigufyrirtækja. Aldrei hefur fjármálaráðuneytið óskað eftir gögnum, hvorki frá bílaleigum né SAF 
varðandi rekstur þessara fyrirtækja eða varðandi möguleg áhrif á starfsgreinina yfir höfuð. Bílaleiga 
Flugleiða ehf. leggur til að að fyrirhugaðum breytingum á vörugjöldum verði frestað þar til 
heildarendurskoðun á vörugjöldum ökutækja hefur farið fram. Jafnframt að bílaleigunefnd SAF og 
Bílgreinasambandið fái að koma að þeirri vinnu. Þetta er í samræmi við aðrar breytingar sem boðaðar 
hafa verið á ferðaþjónustu og fólksflutningum þar sem gefinn var eins árs aðlögunartími.
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II. Helstu atriði umsagnar

Helstu atriði umsagnar þessarar má draga saman með eftirfarandi hætti:

a) E f skoðuð er nýskráning bílaleigubifreiða á árinu 2014 eru þær 37% færri en á árinu 2008. Á sama 
t íma hefur orðið 109% aukning í fjölda ferðamanna. Druslubílavæðing heldur áfram, verði þessum 
reglum varðandi vörugjöld á bílaleigubifreiðar breytt. Nýskráðir bílaleigubílar pr. hverja 1000 
ferðamenn á árinu 2008 voru sjö en voru á árinu 2014 aðeins fjórir. Þeir stefna í að verða 4,4 á árinu 
2015.

b) Verði af fyrirhuguðum breytingum mun framboð nýrra bílaleigubíla minnka mikið. Nýir og nýlegir 
bílar eru öruggari en eldri bílar og betur í stakk búnir að takast á við erfiðar akstursaðstæður hér á 
landi. Afslátturinn sem hverfur kemur beint fram sem aukinn afföll bifreiða. Þetta leiðir til 
hækkunar útleiguverðs sem þegar er of hátt og samkeppnisstaða þeirra sem bjóða nýja og nýlega bíla 
versnar áfram.

c) Kaupgeta mun minnka mikið þar sem að listaverð frá umboði hefur ekki hækkað heldur aðeins 
innkaupsverð bílaleigu. Afsláttur frá listaverði verður minni. Það leiðir líklegast til þess að 
fjármögnunarfyrirtæki munu krefjast þess að Bílaleiga Flugleiða ehf. leggi fram allt að 310 milljónir 
í auknu eiginfjárframlagi til að veðhlutföll haldist við kaup á sambærilegu magni af bílum og á árinu 
2015.
Bílaleigur hér á landi búa við erfiðari rekstrarskilyrði í samanburði við bílaleigur í 
samkeppnislöndum þar sem vaxtastig hér er mun hærra, afföll meiri og gríðarleg samkeppni á 
endursölumarkaði.
Eiginfjárhlutfall bílaleiga skv. Hagstofu Íslands árið 2013 er 2%
Bílaleigubílar eru dýrir á Íslandi vegna margra samverkandi þátta sem gerir rekstrarumhverfið 
hérlendis mun óhagstæðara en í öðrum Evrópulöndum. Helstu þættir eru að ekki er keypt beint frá 
framleiðanda, afföll bifreiðar er miklu hærri, smár endursölumarkaður og vaxtastig er miklu hærra. 
Helsta ógn við rekstur bílaleiga er vörugjaldabreyting sem leiðir af sér 46% hækkun í afföllum og 
svo það vandamál sem felst í endursölu á bílum. Fjölgunin á bílaleigubílum á næstu 2-3 árum á eftir 
að leiða af sér mikið vandamál við að selja bíla og viðbúið að afföll bifreiða aukist einnig mikið af 
þeim sökum.
Nýting á bílaleigubílum á Íslandi er léleg. Topparnir eru gríðarlega miklir og langt frá því að vera í 
einhverju sam ræmi við það sem gerist annars staðar í heiminum. Þrátt fyrir aukinn ferðamannafjölda 
á veturna hefur nýting ekki vaxið að ráði þar sem að toppurinn hefur verið að vaxa líka. Viðbúið er 
að draga þurfi úr framboði bílaleigubíla til að jafna þessa sveiflu í rekstri ef innkaupsverð hækkar.
Í fjárlagafrumvarpi ársins 2016 er ástæða hækkunar vörugjalda á bílaleigubíla rakin til nokkurra þátta 
sem verða að teljast tilhæfulausar fullyrðingar og staðreyndavillur. Viljum við minna á að um 
útleigu bifreiða sem fengið hafa afslátt af vörugjaldi gilda strangar reglur sem fyrirtækjum ber að 
fara eftir. Þessar reglur og eftirlit Tollstjóra hafa komið í veg fyrir misnotkun. M.a. er óheimilt að 
leigja bifreiðar til lengri tíma sama aðilanum. Það er öfugmæli að tala um að við vaxandi fjölda 
ferðamanna og umsvif bílaleiga aukist tekjutap ríkissjóðs þegar tekjurnar hafa á hverju ári aukist og 
greiða bílaleigur um 1 mia kr. í vörugjöld. Líklegast eru heildarvörugjöld sem greidd eru um 6 
mia.kr. Í skýrslum frá AGS og OECD er bent á tekjumöguleika en jafnframt er tilurð 
bílaleigubíla sem atvinnutækja viðurkennd, þar sem lagt er til að vörugjöld séu 
hækkuð um leið og skattaleg samkeppnisstaða fólksflutninga þ.m.t. bílaleigubíla sé 
jöfnuð í sama vsk. þrepi. Fólksflutningar m unu fara í læ gra þrep virðisaukaskatts nú um  
áram ót.

j)  Fjölgi eldri bílaleigubílum og bílaleigur fari að nýta bíla lengur mun það hafa mikil áhrif á 
umferðaöryggi.
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k) Gríðarlegir hagsmunir eru í húfi. Virðisaukaskattskyld velta bílaleiga á Íslandi skv. Hagstofu Íslands 
er komin yfir 20 mia. kr. Starfsmenn bílaleiga eru á bilinu 1500-2000. Mörg afleidd störf hafa 
skapast hjá bílaumboðum, dekkjaþjónustuaðilum, fjármögnunarfyrirtækjum og fleiri 
hagsmunaaðilum.

l) Þessar breytingar samræmast klárlega ekki þeim  markmiðum og sjö áhersluþáttum sem koma 
fram  í  Vegvísir um ferðaþjónustu sem Ragnheiður Elín, iðnaðar- og viðskiptaráðherra hefur 
nýlega kynnt til sögunar. Vinna þessar tillögur um breytingu á vörugjöldum bílaleiga gegn þeim  
vegvísum að dreifa skuli ferðamönnum betur, bæta afkomu í  greininni, hæfni og gæðum og 
stuðla að náttúruvernd. Í  öðrum samkeppnislöndum Íslands, t.d. í  Skandinavíu, tíðkast ekki að 
stjórnvöld reki svona fleyg í  eina atvinnugrein með svo dramatískum hætti og með jafn skömmum 
fyrirvara og boðað er.
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III. 37% samdráttur í nýskráningu bílaleigubíla, 109% aukning í fjölda ferðamanna.

Druslubílavæðing heldur áfram.

Frá árinu 2010 hafa vörugjöld og skattlagning á bílaleigubifreiðar verið hækkuð á hverju ári. Á síðasta ári 
greiddu bílaleigur um 1 mia.kr. í vörugjöld. Heildarvörugjöld greidd af öllum innflutningi er líklegast um 6 
mia.kr. Þetta hefur leitt það af sér að hlutfall nýskráðra bílaleigubíla hefur lækkað mikið frá því sem áður 
var á árunum fyrir hrun áður en farið var í að breyta vörugjöldum á bílaleigubílum. Í meðfylgjandi töflu má 
sjá hvernig þróunin hefur verið undanfarin ár. Athygli skal vakin á því að á árinu 2008, sem er síðasta árið 
fyrir hrun þar sem bílaleigur keyptu bíla af einhverju ráði, var fjöldi ferðamanna um 473 þús. Á árinu 2014 
voru þeir um 990 þús., aukningin er 109% . Á sama tíma fjölgar bílaleigubílum um 139%. Nýskráðum 
bílaleigubílum fjölgar á sama tíma um 32,65% . Athyglisvert er að skoða að nýskráðir bílaleigubílar pr. 
hverja 1000 ferðamenn hefur farið úr sjö í fjóra eða dregist saman um 37% .

Ár Fjöldi Fjöldi bílaleigubíla
Fjöldi nýskráðra 

bílaleigubíla
Bílaleigubílar pr. 
1.000 ferðamenn

Nýskráðir 
bílaleigubílar pr.1.000 

ferðamenn

2006 398.000 4.756 2.745 12 7
2007 458.999 4.843 2.913 11 6
2008 472.672 5.649 3.317 12 7
2009 464.536 5.736 687 12 1
2010 459.252 6.572 1.840 14 4
2011 540.824 7.888 2.145 15 4
2012 646.921 9.641 3.812 15 6
2013 781.016 11.418 3.372 15 4
2014 990.000 13.500 4.400 14 4

2014 vs 2008 109% aukning 139% aukning 32,65% aukning 14% aukning -37% samdráttur

Það sem af er ári 2015 hafa verið skráðir 5.800 bílaleigubílar sem eru um 4,6 nýskráðir bílaleigubílar pr. 
1000 ferðamenn ef þeir verða um 1.266 þús. í heildina. Á árinu 2014 var þetta 4,4 bílar pr. 1000 ferðamenn.

Markaðshlutdeild þriggja stærstu bílaleiga landsins hefur farið úr því að vera um 80-85% á árunum fyrir 
2010 í 43-48% á árinu 2014. Mikil aukning hefur verið í fjölda bílaleiga og eru þær um 150 núna. M ikil 
aukning hefur orðið á eldri bílaleigubílum. Á síðasta vori voru samþykkt ný lög um bílaleigur sem heimila 
meðal annars einstaklingum að leigja út fjölskyldubílinn.

Verði að boðum auknum álögum þurfa bílaleigur sem bjóða uppá nýja bíla að hækka verðskrá sína til að 
takast á við hin auknu afföll sem leiðir af boðum breytingum. Ljóst er að samkeppnisstaða þeirra sem bjóða 
uppá eldri og gamla bílaleigubíla verður mun betri og munur á verði eykst. Fjöldi nýskráðra bílaleigubíla
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mun dragast saman. Lýsum við áhyggjum af eldri bílaleigubílum í umferð. Margir þeirra eru ekki búnir 
nútíma öryggisbúnaði svo sem eins og stöðuleikakerfi, skriðvörn, líknarbelgjum, ABS bremsubúnaði og fl. 
Þessi búnaður hefur sannað sig og merkjanlegur munur er á óhöppum hjá bílaleigum sem bjóða nýja og 
nýlega bíla og svo aftur þeirra bílaleiga sem bjóða eldri bílaleigubíla.

IV. Kaupgeta dregst stórlega saman

Það sem af er ári 2015 hefur Bílaleiga Flugleiða ehf. skráð og keypt 874 nýja bílaleigubíla. Kaupverð þeirra 
var 3.271 milljón kr. með vsk. Bílaleigan þarf að selja á árinu 650-700 bíla. Þannig má segja að fyrirtækið 
þurfi á hverju ári að reisa nýtt hótel og rífa það nánast allt aftur. Það er mikil áhætta sem fylgir svona 
miklum fjárfestingum sem eiga sér stað á hverju ári. Fjárbindingin er mikil og vaxtakjör á Íslandi eru slæm. 
Bílaleiga Flugleiða fékk áætlað um 310 milljónir í afslátt af vörugjöldum af nýjum bílum. Hverfi þessi 
afsláttur er ljóst að um beina aukningu í rekstrarkostnaði er að ræða. Afföll munu aukast um 310 milljónir 
við kaup á sambærilegum flota og margfalt meira ef endurnýja ætti allan flotan n . Þar sem listaverð frá 
umboði hefur ekki hækkað þá leiðir þetta til þess að fjármögnunarfyrirtæki munu líklegast krefjast þess að 
bílaleigan leggi fram allt að 310 milljónir í auknu eiginfjárframlagi til að veðhlutföll haldist. Þ.e.a.s. að 
lánsfjárhæð sem hlutfall af listaverði bifreiðar haldist óbreytt. Til frekari útskýringar má sjá eftirfarandi 
útreikning sem sýnir hver áhrifin verða ef Bílaleiga Flugleiða ehf. kaupir sama magn af bílum eftir afnám 
afsláttar af vörugjöldum:

N
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Listaverð bifreiða áætlað með vsk 

Afsláttur umboðs 

Vörugjalda afsláttur 

Kaupverð með VSK.

Fyrir breytingu
4.061.555.556

406.155.556

310.000.000

3.271.000.000

Eftir breytingu
4.061.555.556

406.155.556

3.655.400.000

Breyting
Óbreytt

Óbreytt

Horfið

11,75%

Greitt með

Eiginfé

Lánsfé

lánsfjárh l utfal l/l istave rð

425.230.000

2.845.770.000

70%

13%

87%

809.630.000

2.845.770.000

70%

90,40%
óbreytt

óbreytt

Endursöluverð áætlað 60% 2.436.933.334 2.436.933.334

Afföll 834.066.666 1.218.466.667

Ljóst er að fyrirtækið hefur ekki efni á að bæta aukalega við 310.000.000 sem eigið fé í bílakaup. Þetta eru 
ekki geimvísindi. Draga þarf úr bílakaupum þar sem kaupgetan er minni þar sem eigiðfé félagsins er 
óbreytt. Þetta leiðir til fækkunar bíla og breytingar á samsetningu bílaflotans. Ljóst er að erfiðara verður að 
fjármagna kaup á fjórhjóladrifsbifreiðum og jeppum og meiri áhersla lögð á að kaupa inn litla fólksbíla. 
Dreifing ferðamanna um dreifðar byggðir Íslands mun minnka, sérstaklega á veturna. Einnig er viðbúið að 
bílaleigur gætu þurft að draga úr akstri viðskiptavina þar sem að lengja þarf endingartíma bílanna.

Það er okkar mat að verði vörugjöldum breytt geti bílaleigur ekki annað eftirspurn með nýjum og nýlegum 
bílum á háannatíma í ferðaþjónustu. Samkvæmt samningum við alþjóðlegar bílaleigukeðjur má ekki bjóða 
eldri og mikið ekna bílaleigubíla undir merkjum þeirra.

Í lok árs 2014 var eiginfjárhlutfall Bílaleigu Flugleiða ehf. 13,46% en var um 11% árið á undan.

óbreytt

46,09%
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Eiginfjárhlutfall hjá 13 stærstu bílaleigunum í lok árs 2013 var 5,26% eins og sjá má í eftirfarandi töflu. 
Skv. gögnum Hagstofu Íslands var eiginfjárhlutfall bílaleiga 2% í lok árs 2013. Opinberar tölur yfir 2014 
liggja ekki ennþá fyrir.

Heildareign Skuldir Eigið fé Eigi nfjárh

Höldur(Europcar) 8.159 8.137 22 0,27%

AVIS 3.528 3.106 422 11,96%

Hertz 2.988 2.659 329 11,01%

Berg(Sixt) 888 896 - 8 -0,87%

Procar 457 458 - 1 -0,13%

Geysir 1.202 958 244 20,26%

Routel 161 184 - 23 -14,29%

Bílaleiga Reykjavíkur 423 440 - 17 -3,92%

Blue Car Rental 462 354 108 23,38%

Enterprise(Kynnisferðir) 184 214 - 30 -16,30%

SS bílaleiga 309 297 12 3,88%

Mygroup 278 285 - 7 -2,52%

CC bílaleiga 130 173 - 43 -33,08%

19.168 18.160 1.008 5,26%
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Miðað við afkomu síðustu ára þá er ljóst að hún er langt frá því að dekka þennan kostnaðarauka sem hlýst af 
boðuðum breytingum á vörugjöldum og þyrfti hagnaður að vaxa um 110-150 milljónir til að fyrirtækið yrði 
rekið á núllinu. Ljóst er þá að frekari vöxtur er ómögulegur þar sem að félagið þarf að sína afkomu til að fá 
fjármögnuð bílakaup og geta vaxið. Hækka þarf því verð og draga úr framboði.

V. A f hverju er bílaleigubíll á Íslandi svona dýr? Hver er næst stærsta ógnin við
rekstur bílaleigu á Íslandi?

Bílaleigur á Íslandi hljóta að eiga heimsmet í hagnaði miðað við umræðuna um dýrasta bílaleiguverð í heimi. 
En svo er ekki. Eins og flestum er ljóst er Ísland eyríki. 80% af viðskiptavinum og veltu Bílaleigu Flugleiða 
kemur frá erlendum ferðamönnum. Í öðrum löndum sem við berum okkur saman við líkt og Noregi, 
Danmörk og önnur Evrópulönd er þessu öfugt farið. Þar er algengt að 20% af viðskiptavinum bílaleiga séu 
erlendir ferðamenn. Ferðamennska þar byggist ekki eins mikið á náttúruskoðun. Evrópubúar eiga svo kost 
á að keyra á milli landa og geta því ferðast á sínum eigin bílum. Fjöldi bílaleigubíla á Íslandi er miklu hærri 
pr. hverja 1000 ferðamenn en í öðrum löndum sem við kjósum að bera okkur saman við. Sem dæmi er í 
Noregi 3,5 bílaleigubílar pr. 1000 ferðamenn, í Svíþjóð eru 6,4 bílaleigubílar á hverja 1000 ferðamenn. Á 
Íslandi voru árið 2014 um 14 bílaleigubílar pr. 1000 ferðamenn. Fjöldi bílaleigubíla pr. 1000 íbúa á Íslandi 
er 47 meðan í Noregi og Svíþjóð á bilinu 1 til 1,5.

Ísland Noregur Svíþjóð
Fjöldi bílaleigubíla pr. 1000 ferðamenn 14 3,5 6,4

Fjöldi bílaleigubíla pr. 1000 Íbúa 45 3 til 4 3 til 4

Stærsta ógn við bílaleigurekstur á Íslandi fyrir utan breytingar á vörugjöldum er svo 
endursölumöguleikar bílaleigubifreiða sem fara sífellt versnandi eftir því sem þeim fjölgar. Ljóst er að á
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næstu 2-3 árum ef vöxtur verður áfram á markaði þá eiga afföll á bílaleigubílum eftir að aukast mikið þar 
sem að endursölumarkaður er takmarkaður. Erlendis geta bílaleigur selt bílaleigubíla áfram á milli landa og 
beint aftur til framleiðanda í þeim tilfellum sem þeir eru rekstrarleigðir í 3-6 mánuði. Reyna þeir að hafa 
bílana í sínum rekstri ekki mikið lengur en það. Á Íslandi hefur þetta miðast við 15 mánuði sem verður að 
teljast langur tími sérstaklega í ljósi aukins aksturs sem veldur bílaleigum vandræðum þegar kemur að 
endurnýjun þar sem að mikið eknir bílar seljast illa. Ljóst er að bílaleigur geta ekki farið að taka á sig bæði 
hækkun á afföllum vegna afnáms vörugjaldaafsláttar og svo aukinna affalla vegna erfiðleika í endursölu 
bifreiða.

Bílaleigur hafa þurft á undanförnum árum að taka á sig að endurselja bifreiðar sjálfar. Í upphafi vegna þess 
að bílaumboð gátu ekki fjármagnað endurkaup á bílum. Eftir því sem vörugjalda afslættir hafa minnkað og 
afföll aukist vegna þess hafa bílaleigur þurft í vaxandi mæli að leitast við að endurselja bíla sjálf til að 
minnka þessi afföll.

Bílaleigur erlendis njóta þess að geta keypt bifreiðar beint af framleiðanda á mun hagstæðara verði en 
bjóðast bílaleigum hérlendis og án vörugjalda í flestum Evrópuríkjum þar sem þeir eru framleiddir þar. 
Einnig er um að ræða að í boði sé rekstrarleiga þar sem framleiðanda er skilað bílum eftir 3-6 mánaða 
notkun. Flutningskostnaður er mikill til Íslands sem hefur áhrif á bílverð og afföll. Afföll eru því mikið 
lægri erlendis.

Meðalakstur á Íslandi er mun hærri en í öðrum löndum og kostnaður vegna notkunar og viðhalds er mun 
hærri hérlendis m.a. vegna verra vegakerfis. Því eru litlar líkur á að að það verði hægt að flytja út 
bílaleigubíla til sölu erlendis þar sem að útlit þeirra er mun verra en sambærilegra bíla sem ekið hafa um á 
steyptum vegum í Evrópu.

Gengissveiflur á Íslandi eru miklar og tíðar sem veldur því að 1-3% af veltu á það til að tapast vegna slíkra 
breytinga innan árs á milli þess sem það verða kollsteypur.

Á Íslandi eru bílaleigur að fjármagna sig á 7,5% til 9% vöxtum. Hjá Hertz í Evrópu eru menn að reyna að ná 
vaxtakjörum niður úr 1,47% í 1,45%. Ljóst er að vextir eru einn af stærstu útgjaldaliðum bílaleiga. Bílaleiga 
Flugleiða greiddi á árinu 2014 200 milljónir í vexti vegna fjármögnunar á bílum.

I

Tryggingariðgjöld eru mun hærri á Íslandi og munar þar mestu um hátt verð á bílum og slysatryggingu 
ökumanna þar sem bætur geta orðið allt að 3 milljónir USD.

VI. Nýtingartölur

Í umræðunni hefur verið talað um að bílaleigur þurfi ekki lengur á afslætti að halda þar sem að sveiflur í 
tekjum og útleigu hafi minnkað með auknum ferðamannastraumi þá sérstaklega á veturna. Sannarlega hefur 
orðið vöxtur á veturna en sú aukning er í besta falli í sama hlutfalli við sumrin.
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Hér á neðangreindri mynd má sjá undanfarin 5 ár í útleigu hjá Bílaleigu Flugleiða. Myndin sýnir fjöldi bíla í 
útleigu í lok hvers dags yfir 5 ára tímabil. Eins og sjá má hafa þessir toppar ekkert breyst.

Vörugjaldaafsláttur hefur gert bílaleigum kleift að takast á við það erfiða verkefni að háannatíminn á Íslandi 
er aðeins 45 til 60 dagar og sumir bílar fara ekki í leigu meira en það á einu ári. Aðra daga ársins bíða þessir 
bílar ónotaðir og safna á sig afföllum og vaxtarkostnaði. Ljóst er að ef vörugjaldaafsláttur hverfur hverfa 
þessir bílar úr framboðinu þar sem ekki svarar kostnaði að láta þá liggja svona ónýtta. Hverfi afsláttur af 
vörugjöldum leiðir það til allt að 46% hækkunar á stærsta rekstarkostnaði bílaleiga, sem eru afföll (afskriftir).

Þessar svakalegu sveiflur þekkjast ekki í öðrum löndum. Nýlega voru birtar tölur yfir nýtingu hótelherbergja 
og er Ísland komið í einna hæstu nýtingu sem þekkist í hótelgeiranum. Nýting á bílaleigubílum hefur hins 
vegar haldist svipuð á sama tíma og nýting hjá hópferðabílum hefur stórlega aukist yfir vetrarmánuði sem 
sumarmánuði.

Í meðfylgjandi töflu má sjá nýtingartölur hjá Bílaleigu Flugleiða -  Hertz í skammtímaleigu. Gulu dálkarnir 
eru áætlaðir.

N

i

jan feb mar apr may jun jul aug sep oct nov dec
2013 22,0% 30,8% 34,1% 36,3% 30,5% 54,2% 69,8% 82,5% 47,0% 42,3% 37,5% 22,8%
2014 26,5% 37,5% 37,7% 37,5% 39,0% 62,9% 69,4% 83,9% 49,0% 21,7% 21,7% 16,0%
2015 20,1% 25,0% 32,4% 34,2% 45,0% 61,8% 71,5% 78,2% 51,9% 23,4% 23,6% 17,9%
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Þegar vörugjaldaafsláttur kom á árið 2000 fóru bílaleigur að geta endurnýjað bíla sína, verðlagið lækkaði og 
bílaleigur fóru að bjóða uppá ótakmarkaðan akstur en höfðu áður aðeins boðið áður uppá KM gjald, 100 
km. eða 200 km. innifalda pr. dag. Þessi mikla breyting sem varð, gerði það að verkum að bílaleigur juku 
framboð sitt, leyfðu ótakmarkaðan akstur og sköpuðu þannig mikilvægan grundvöll fyrir fjöldan allan af 
litlum og meðalstórum ferðaþjónustufyrirtækjum á Íslandi sem í dag lifa á bílaleigufólkinu. Ekki sýst er 
þetta mikilvægt fyrir ferðaþjónustu á landsbyggðinni.

VII. Staðreyndarvillur sem koma fram í fjárlagafrumvarpinu og rökstuðningur fyrir boðuðum 
breytingum

Í fjárlagafrumvarpi ársins 2016 er ástæða hækkunar vörugjalda á bílaleigubíla rakin til eftirfarandi þátta:

„Núverandi kerfi felur jafnframt í sér margs konar ójafnræði og röskun á samkeppni, sem birtist m.a.
í þ v í  að bílar sem njóta ívilnunarinnar eru leigðir innlendum aðilum til lengri tím a.“

o Þetta er tilhæfulaus fullyrðing og besta falli rógur. Þetta er setning sem kemur fram í
umsögn Logos fyrir hönd Lýsingar vegna nýrra laga um ökutækjaleigur. Það er ótrúlegt að 
svona sé sett fram fjárlagafmmvarpi. E f um er að ræða dæmi þess að bílaleigur hafa verið 
að leigja út bíla á vörugjöldum skv. undanþáguflokki þá er um að ræða brot á þeim reglum 
sem gilda um slík ökutæki. Þær reglur hafa verið allt frá árinu 2000 og hefur þeim verið 
fylgt eftir að Tollstjóraembættinu sem skoðað hefur leigusamninga bílaleiga. E f einhver 
gerist brotlegur við þessar reglur þarf að sekta viðkomandi bílaeigu en ekki skella því á 
atvinnugreinina í heild sinni með hækkun opinberra gjalda. Sem dæmi um þetta eftirlit þá 
óskaði Tollstjóraembættið núna í september eftir afriti a f yfir 1200 leigusamningum hjá 
Bílaleigu Flugleiða í reglubundnu eftirliti sínu.

„Með vaxandi fjölda ferðamanna hafa umsvif bílaleigna aukist sem og tekjutap ríkissjóðs vegna 
ívilnunarinnar.“

o Vissulega hafa umsvif bílaleigna aukist. Hins vegar er það öfugmæli að tekjutap ríkissjóðs
hafi aukist enda eru bílaleigubílar atvinnutæki eins og leigubílar, kennslubifreiðar og aðrar 
atvinnubifreiðar eða önnur atvinnutæki. Það væri mjög einfalt að segja að tekjutap ríkissjóðs 
a f umsvifum skipatútgerðar sé mikið eftir því sem skipum fjölgar í landinu. Það er 
nauðsynlegt að geta þess að tekjur ríkisjóðs af vörugjöldum bílaleigubíla hafa hækkað úr 
rúmum 300 milljónum árið 2010 í rúman milljarð árið 2015. Þá eru tekjur ríkissjóðs vegna 
V SK af útleigu nýrra og nýlegra bílaleigubifreiða hærri en þeirra sem eldri eru þar sem að 
meðalútleiguverð þeirra er hærra en hjá þeim sem bjóða eldri bílaleigubíla.
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Í greinargerð frumvarpsins kemur eftirfarandi fram:
„Í  2. tölul. 2. mgr. 5. gr. laganna er hins vegar kveðið á um sérreglu (undanþáguflokk)þegar kemur að 
vörugjaldi sem lagt er á bifreiðar sem ætlaðar eru til útleigu á bílaleigum“

• Má skilja ofangreinda orðræðu þannig undanþáguflokkur sé eingöngu tilkominn vegna 
bílaleigubíla. Þetta er enn ein rangfærslan um þennan atvinnuveg þar sem vörugjöld 
leigubifreiða og kennslubifreiða eru reiknuð skv. undanþáguflokki enda eru allir flokkarnir 
atvinnubifreiðar.

N

i
„Undanfarin ár hefur lækkun á vörugjaldi vegna bílaleigubíla sætt nokkurrigagnrýni. Gagnrýnin hefur 
m.a. komið fram  í  skýrslum Alþjóðagjaldeyrissjóðsins frá  apríl 2014 og OECD frá  2014.“

• Enn ein rangfærslan. Báðar þessar skýrslur benda á margt sem stjórnvöld geta hrint í
framkvæmd og eru fyrirliggjandi hugmyndir vissulega hluti af því. Hins vegar eru margar 
hugmyndir í nefndum skýrslum sem bæði geta aukið tekjur ríkissjóðs og einfaldað alla 
starfsemi eins og afnema vsk. ívilnanir fyrir hópbifreiðar, skip og flugvélar sem eru í rekstri 
innanlands. Þar er þó búið að gera breytingar á ívilnunum hópbifreiðar og þær á leið inn í 
vsk kerfið um næstu áramót. Einnig gerir skýrsla AMF ráð fyrir að skattleg 
samkeppnisstaða fólksflutninga þ.m.t. bílaleigubíla eigi að var í sama vsk. þrepi en 
fólksflutningar munu fara í lægra þrep nú um áramót og einnig gerir 
fjárlagafrumvarpið ráð fyrir að akstur leigubíla verði vsk. skyldur frá 1. janúar 2017.

Misnotkun -  sveitarfélög og fyrirtæki að stofna bílaleigur

• Virkt eftirlit er með bílum sem njóta afsláttar af vörugjaldi. Kemur í reglugerð fram að ekki 
megi leigja bifreiðarnar til sama ökumanns til lengri tíma. E f einhverjar bílaleigur eru að 
leigja þessar bifreiðar til sama ökumanns til lengri tíma er um brot á reglum að ræða. Um 
áramótin 2012-2013 var sett á leyfisgjald sem koma átti í veg fyrir svona misnotkun þar sem 
að þá borgaði sig ekki lengur að stofna litlar bílaleigur fyrir kaup á örfáum bílum.

Breyting á binditíma úr 15 mánuðum í 24 mánuði

• Í frumvarpinu kemur fram að bílaleigum skuli heimilt að njóta helmings þess afsláttar á 
næsta ári sem þær hafa haft en binditími skuli lengdur úr 15 mánuðum í 24 mánuði. Verður 
þetta að teljast galin tillaga því að bílaleigur þurfa frekar á því að halda að binditími sé 
styttur svo þær geti endurnýtt bílaflotta sinn hraðar en nú er. Þetta er íþyngjandi fyrir 
bílaleigur þar sem þær þurfa þá að eiga bílana í tvö sumur og tvo vetur. Engin ástæða er 
fyrir bílaleigur að fara að liggja með bíla í tvo vetur. Bílaleigur hafa hingað til keypt bíla inn 
að vori, t.d í Maí, nýtt þá það sumar og lagt bílum að hluta yfir veturinn. Tekið þá svo aftur í 
notkun fyrir næsta sumar og að loknu því sumri hafa bílarnir verið seldir.

Í frumvarpinu er talað um ívilnun til bílaleiga. Er það ívilnun að borga vörugjöld þegar annar 
atvinnurekstur borgar engin vörugjöld og stórir samkeppnisaðilar bílaleiga eins og hópferðafyrirtæki 
greiða ekki vörugjöld? Er það ívilnun að þurfa að innheimta og skila 24% vsk af öllum tekjum þegar 
öll önnur ferðaþjónusta og aðrar samgöngur sem keppa við bílaleigur greiða 0% og 11% vsk? Er það 
ívilnun að matur sé í lægra vsk þrepi en fatnaður?
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VIII. Lokaorð

Aukin rútuumferð hefur stórlega aukið slit á vegum. Hefur komið fram hjá Vegagerðinni að slit vegna 
hópferðabíla er meira en slit vegna vegna umferðar bílaleigubíla. Bílaleigubíllinn er mikilvægur 
ferðaþjónustu um allt land. Hann dreifir ferðamönnum um allt land betur en aðrar samgöngur. Rútur stoppa 
ekki á smæstu afþreyingar- eða gististöðum. Skattlagning hópferðabílar í samanburði við bílaleigubíla er 
hrein og klár mismunun. Helstu samkeppnisaðilar bílaleiga eru rútur, leigubílar og faratæki sem koma með 
Norrænu. Rútur bera ekki vörugjöld og innheimta ekki vsk af starfsemi sinni. Leigubílar innheimta ekki vsk 
og eru með hærri afslátt af vörugjöldum en bílaleigur. Ökutæki sem koma með Norrænu, hvort sem um er að 
ræða rútur eða bílaleigubíla skila ekki VSK og bera ekki vörugjöld og eru ekki skattlögð á nokkurn máta. 
Dæmi er um að erlendir bílaleigubílar hafi verið hérlendis í allt að þrjú ár án þess að greiða nokkurn skatt né 
gjöld til Ríkissjóðs Íslands.

Með eldri flota bílaleigubíla og við það að gæði bíla hraki er mikilvægt að hafa í huga að orðspor landsins 
sem ferðamannalands getur dvínað, tekjur ríkisins af vörugjöldum og virðisaukaskatti minnkað, 
umferðaöryggi minnkað og mengun aukist. Þetta mun á sinn hátt hafa áhrif á áhuga betur borgandi 
ferðamanna að sækja landið heim.

Viðbúið er að loka þurfi umboðum úti á landi og minnka þjónustu þar. Þurfi Bílaleiga Flugleiða ehf. að 
minnka framboð af bílaleigubílum er viðbúið að starfsemin út á landi minnki. Það er ekki í samræmi við þá 
stefnu að reyna að dreifa ferðamönnum betur um landið. Sem nú er eitt a f yfirmarkmiðum nýrrar 
ferðamálastefnu sem kynnt var á dögunum.

Verði breytingarnar að veruleika er ljóst að bílaleigur verða að nýta bílanna lengur eins og á árum áður, 
jafnvel í 3-4 ár til að draga úr afföllum. Því fylgir að spara verður akstur eins og hægt er, tekjur pr. ekna km . 
verða að hækka. Hætta er á að bílaleigur þurfi að grípa til einhvers konar langkeyrslugjalds til að takmarka 
akstur og/eða hækka tekjur pr. ekna km. eða að ótakmarkaður akstur hækki mikið. Hætt er við að þetta hafi 
áhrif á þá sem vilja ferðast um landsbyggðina þar sem það verður mun dýrara en áður.

Talað hefur verið um að bílaleigur selji bíla með hagnaði. Í þessu ljósi er vert að benda á eftirfarandi 
staðreynd. Misjafnt er hversu mikið bílaleigur afskrifa bíla í sínu bókhaldi. Bifreiðar eru afskrifaðar frá 12- 
25%. Bifreið sem hefur verið í notkun hjá bílaleigu í 3-4 ár sem afskrifar hana um 20-25% á ári, sem 
jafngildir 70-90% af kaupverði, endar líklegast með að sýna bókhaldslegan hagnað við sölu hennar, þar sem 
hún er líklegast meira virði en 10-30% hrakvirði þegar hún er seld. Mismunur á hrakvirðinu og söluverði er 
svokallaður bókhaldslegur hagnaður af sölu þeirrar bifreiðar. Hafi hins vegar bifreiðin verið afskrifuð um 
12-15% þá verður líklegast bókhaldslegt tap á sölu hennar. Misjafnt er hvaða afskriftarprósentur bílaleigur 
nota í sínum rekstri.

I

Bílaleiga Flugleiða ehf. -  Hertz á Íslandi- ítrekar þ á  kröfu sem fram  kom hér að framan að beðið verði 
með að hækka vörugjöld á bílaeigubíla þar til heildarendurskoðun á vörugjöldum bifreiða hefur farið  
fram. Nauðsynlegt að gæta jafnræðis og meðhöndla vörugjaldaumhverfi bílaleigufyrirtækja með sama 
hætti og annarra atvinnugreina. Bílaleiga Flugleiða ehf. hefur þegar gefið út verð og undirritað 
samninga við fjölda ferðaskrifstofa sem þegar eru farnar að selja ferðir til Íslands árið 2016. Þessar 
breytingar samræmast klárlega ekki þeim  markmiðum og sjö áhersluþáttum sem koma fram  í  Vegvísir um 
ferðaþjónustu og í  starfsemi stjórnstöðvar ferðaþjónustu sem Ragnheiður Elín Iðnaðar- og 
viðskiptaráðherra hefur nýlega kynnt til sögunar. Vinna þessar tillögur gegn þeim  vegvísum að dreifa 
skuli ferðamönnum betur, bæta afkomu ígreininni, hæfni og gæðum og stuðla að náttúruvernd. Í  öðrum 
samkeppnislöndum Íslands, t.d. í  Skandinavíu, tíðkast ekki að stjórnvöld reki svona fleyg í  eina 
atvinnugrein með svo dramatískum hætti og með jafn  skömmum fyrirvara og boðað er. Þar styðja 
stjórnvöld sérstaklega við ferðaþjónustu vegna þess að litið er á hana sem útflutningsgrein sem aflar 
tekna fyrir samfélagið.
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Oumflýjanlegt er að bílaleiguflotinn mun eldast talsvert við þessar breytingar og fram boð nýrra og 
nýlegra bílaleigubíla minnka.

Er þetta framtíðin -  Druslubílavæðingin?

Forsvarsmenn Bílaleigu Flugleiða ehf. -  Hertz á Íslandi óska eftir því að fá að koma fyrir nefndina og 
ræða ofangreint mál og rökstyðja sitt mál. Bílaleiga Flugleiða ehf. áskilur sér þann rétt að koma með 
fleiri umsagnir.

F.h. Bílaleigu Flugleiða ehf.

Hendrik Berndsen 
Stjórnarformaður
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