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Efni: Umsögn um frumvarp til laga um ýmsar forsendur frumvarps til fjárlaga fyrir árið 2016, 
mál nr. 2, á þingskjali nr. 2, sem lagt var fram á Alþingi á 145. löggjafarþingi.

Höldur ehf. rekstraraðili Bílaleigu Akureyrar og sérleyfishafi Europcar á Íslandi, þakkar fyrir að 
fá tækifæri til að koma að athugasemdum vegna framangreinds frumvarps, í máli nr. 2 á 
þingskjali nr. 2, sem nú liggur fyrir Alþingi. Athugasemdir Hölds ehf. lúta að ákvæðum um 
breytingu á lögum nr. 29/1993 um vörugjald af ökutækjum, eldsneyti ofl., með síðari 
breytingum.

Varðar umsögnin aðallega ákvæði 20. gr. og 21. gr. frumvarpsins um að fella burt 
undanþáguflokk 3. gr. laga nr. 29/1993, sem getið er um í 2. tölul. 2. mgr. 5. gr., sömu laga, 
en það ákvæði á einnig að fella brott samkvæmt frumvarpinu. Þá er sett inn 
bráðbirgðaákvæði í 24. gr. frumvarpsins og er það nátengt brottfalli framangreindra ákvæða 
og varðar umsögnin það ákvæði einnig.

Höldur ehf. telur afar óskynsamlegt að leggja fram þær breytingar sem boðaðar eru með 
frumvarpi þessu, breytingar sem munu hafa gríðarleg neikvæð áhrif á eina grein 
ferðaþjónustunnar, með nánast engum fyrirvara. Ber að benda á að þótt einhver umræða 
hafi farið fram um að breytingar væru yfirvofandi á ívilnunum bílaleiga þá hafa engin 
samskipti verið höfð við greinina um þær breytingar og bílaleigur hafa nú þegar gefið út alla 
verðlista sína fyrir næsta ár. Þá hafa þessar breytingar sem hér eru boðaðar mun meiri 
neikvæð áhrif fyrir ferðaþjónustuna en gerð er grein fyrir í frumvarpinu. Þannig eru álögur á 
bílaleigur auknar verulega samhliða því sem upplýst er að heildarendurskoðun á 
vörugjaldakerfinu muni fara fram á næstu misserum. Höldur telur mun eðlilegra að bíða með 
boðaðar breytingar þar til heildstæð yfirferð og umræða hefur farið fram um 
framtíðarstefnu stjórnvalda um meðferð vörugjalda á markaðinn og þá væri eðlilegt að 
hagsmunaaðilar verði hafðir með í ráðum. Nái framangreindar breytingar fram, munu þær 
hafa ófyrirséðar afleyðingar fyrir alla aðila, bílaleigur, bílaumboð og síðast en ekki síst 
ríkissióð. sem mun verða af miklum tekjum þó ætlunin sé önnur. Bein störf hjá bílaleigum á 
Íslandi eru um 1000 talsins, og hjá Höldi ehf. störfuðu síðastliðið sumar rétt um 290 manns í 
öllum deildum.

Ljóst er að verði af boðuðum breytingum munu þær hreinsa burt alla afkomu félagsins á 2 
árum að öðru óbreyttu.

Umsögn um 20. gr. og 21. gr. frumvarpsins
Í 20. gr. frumvarpsins er boðað að fella burtu ákvæði 2. málsliðar 3. mgr. 3. gr. laga nr. 
29/1993. Hið fyrirhugaða brottfelda ákvæði varðar lækkun á vörugjaldi sem gjaldanda



hlotnast samkvæmt undanþáguflokki 2. tölul. 2. mgr. 5. gr., sbr. 1. mgr., getur aldrei numið 
hærri fjárhæð en 750.000 kr. Í 2. tölul. 2. mgr. 5. gr. er vísað í undanþáguflokk3. gr.laganna. 
Þessi lagaákvæði sem frumvarpið leggur til að verði feld brott verða hér í sameiginlegri 
umfjöllun, þar sem tenging á milli þeirra er með órjúfanlegum hætti hvað bílaleigur varðar.

Á blaðsíðu 70 í fjárlagafrumvarpinu, er fjallað um ívilnun bílaleiga og vörugjöld af ökutækjum. 
Boðaðar breytingar þessa frumvarps byggja á fjárlagafrumvarpinu, en þar segir: „Núverandi 
kerfi fe lur jafnframt í  sér margs konar ójafnræði og röskun á samkeppni, sem birtist m.a. í  
þ ví að bílar sem njóta ívilnunarinnar eru leigðir innlendum aðilum til lengri tíma."

Höldur ehf. bendir á að um tilhæfulausa staðhæfingu er að ræða. Rangfærsla með þeim hætti 
sem hér er sett fram er aðeins til að villa um og virðist sett fram til að þjóna einhvers konar 
réttlætingu um brottfall ívilnunar, en byggir ekki á málefnalegri umræðu. Með staðhæfingu af 
þessum toga, er ýjað að því að bílaleigur fari ekki að lögum. Fyrir hönd Hölds ehf. er hægt að 
fullyrða að því fer fjarri. Í engu er reynt í frumvarpinu að gera grein fyrir því hvað átt er við 
með slíkri staðhæfingu. Höldur ehf. sem vinnur ekki einungis eftir ríkjandi rétti, heldur fer 
einnig eftir gæðastaðlinu IST ISO 9001 og umhverfisstjórnunarstaðlinum ÍST ISO14001 leggur 
mikið uppúr því að fara eftir lögum og reglum sem í landinu gilda, og slíkur rógburður sem 
þarna kemur fram er algerlega óþolandi. Höldur ehf. telur ekki samboðið stjórnvöldum að 
koma fram með slíka staðhæfingu án þess að rök séu færð fyrir henni. Höldur ehf. kannast 
ekki við þessa lýsingu og harmar að hún sé sett fram með þessum hætti í fjárlagafrumvarpi 
fyrir árið 2016.

Telji stjórnvöld að í einhverjum tilvikum bílaleigur fari ekki að lögum, sbr. framangreinda 
staðhæfingu, ber þeim að tryggja að eftirlit sé til staðar og þeim úrræðum beitt sem þau hafa 
svo sem með sektum og eða sviptingu leyfis ef um ítrekuð brot er að ræða hjá viðkomandi 
rekstraraðila.

Síðan segir í sömu umfjöllun í fjárlagafrumvarpinu; „M eð vaxandi fjölda ferðamanna hafa 
um svif bílaleigna aukist sem og tekjutap ríkissjóðs vegna ívilnunarinnar." Hér er aftur 
staðhæfing sem stenst ekki. Þessi öfugmæli fjalla ekki um að tekjur ríkissjóðs hafa aukist frá 
árinu 2010 úr rúmum 300 milljónum króna í rúman milljarð fyrir árið 2015. Það er ekki 
tekjutap, heldur tekjuaukning. Á þessum tíma hefur bílaleigubílum fjölgað úr 6.572 í 18.521 
sbr. töflu sem fram kemur með umræddu frumvarpi sem reyndar er ofáætluð tala þar sem 
enn er töluvert um ranglega skráða bílaleigubíla í kerfinu. Lætur nær að bílaleigubílar á árinu 
2015 séu um 16.000 yfir sumartímann. Það er því veruleg tekjuaukning sem gera má ráð fyrir 
að dragist svo aftur verulega saman ef boðaðar breytingar verða að lögum. Að auki skal bent 
á gríðarlegar óbeinar tekjur ríkissjóðs af akstri bílaleigubíla um landið, en yfir sumartímann má 
reikna með að meðalbílnum sé ekið um 250 km á dag og ef miðað er við meðaleyðslu uppá 9 
lítra á hundraðið og virka bíla 14.500, því nýting er aldrei 100% þá kaupa viðkomandi 
notendur eldsneyti fyrir um 65 milljónir á hverjum einasta degi eða tæpa 2 Milljarða á mánuði 
og tekjur ríkisins af þeim viðskiptum eru miklar. Einnig er ljóst að bílaleigubílar dreifa 
ferðamönnum lang best og mest um landið og stuðla þannig að bættri afkomu í greininni um 
allt land.

Í almennum athugasemdum við frumvarpið segir að „ 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"

Hér virðist vera alvarlegur misskilningur á ferð, að því er varðar bílaleigur. Þessa sama ívilnun 
um undanþáguflokk er veitt til leigubíla og kennslubifreiða, enda um atvinnutæki allra þessara 
starfsstétta að ræða.



Á öðrum stað í almennum athugasemdum segir „Undanfarin ár hefur lækkun á vörugjaldi 
vegna bílaleigubíla sætt nokkurri gagnrýni. Gagnrýnin hefur m.a. komið fram  í  skýrslum  
Alþjóðagjaldeyrissjóðsins frá a príl2014 og OECD frá 2014."

Höldur ehf. gerir alvarlegar athugasemdir við framangreinda staðhæfingu, þar sem hún er 
röng. Báðar framangreindar skýrslur benda á margt sem stjórnvöld gætu hrint í framkvæmd 
og eru fyrirliggjandi hugmyndir einungis hluti af því. Hins vegar eru margar hugmyndir og 
tillögur í nefndum skýrslum til þess fallnar að geta aukið tekjur ríkissjóðs og einfaldað á sama 
tíma alla starfsemi og jafnað samkeppnisumhverfi í ferðaþjónustunni.

Skýrsla Alþjóða gjaldeyrissjóðsins gerir beinlínis ráð fyrir því að skattaleg samkeppnisstaða 
fólksflutninga þ.m.t. bílaleigubíla eigi að vera í sama virðisaukaskattsþrepi. Fólksflutningar 
verða í lægra þrepi virðisaukaskatts frá áramótum á sama tíma og bílaleigur eru í hærra þrepi 
virðisaukaskatts, þarna er um að ræða algerlega óásættanlegt misvægi. Einnig er nauðsynlegt 
að benda á að ekki er hróflað við rekstrarumhverfi leigubíla, sem ennþá eru með sama 
hámark og áður kr. 1.250.000, vegna kaupa á atvinnutæki. Höldur ehf. vill benda á að í skýrslu 
OECD kemur skýrt fram að veruleg samkeppni sé á milli bílaleigubíla annars vegar og 
hópbifreiða hins vegar og afar mikill ójöfnuður ríki á milli þessara aðila, skattalega séð. Hér 
geta íslensk stjórnvöld gert mun betur til að tryggja áfram samkeppni. Einnig kemur skýrt 
fram í sömu skýrslu að bílaleigubilar teljast vera atvinnutæki.

Umsögn um 24. gr. frumvarpsins
Með því bráðabirgðaákvæði sem boðað er í frumvarpinu og fram kemur í 24. gr. þess er gert 
ráð fyrir ákveðinni mildun á brottfalli framangreindra ákvæða.

Höldur ehf. var með í notkun á árinu 2015 um 3600 bifreiðar. Reynslan hefur sýnt að erlendir 
ferðamenn hafa viljað eiga viðskipti við aðila sem hefur boðið nýjar eða nýlegar bifreiðar t.d. á 
grundvelli þess að mengunarvarnir nýrra bifreiða eru betri en þeirra sem eldri eru og gæði og 
öryggi þeirra mun betra en eldri bifreiða. Með ákvæði 24. gr. frumvarpsins er boðað að lækka 
ívilnun fyrir hvern bíl úr að hámarki kr. 750.000,- í kr. 350.000. Leiðir þessi niðurstaða til þess 
að bifreið sem afgreidd verður á vormánuðum 2016 mun einungis njóta ívilnunar að fjárhæð 
kr. 350.000, samhliða því að binditíminn verður fram á vor 2018, eða sem nemur einu og hálfu 
ári eftir að öll ívilnun hefur verið felld niður, nái frumvarpið fram að ganga. Lengingin sem 
boðuð er eru 9 mánuðir. Kostnaðarauki sem fylgir auknum binditíma er mikill, bæði í 
fjármagnskostnaði, afföllum og viðhaldi. Gerir það bílaleigum erfitt fyrir að ná auknu hagræði 
og mögulegum hagnaði af rekstri.

Höldur ehf. telur þetta eins og áður er vikið að leiða til tekjulækkunar hjá stjórnvöldum og hafi 
þannig þveröfug áhrif. Þetta bráðabirgðaákvæði eins og það er sett fram er íþyngjandi, 
sérstaklega m.t.t. þeirrar staðreyndar að binditími verður til staðar með verulega íþyngjandi 
hætti löngu eftir að ívilnun lýkur.

Að lokum
Verði fyrirhugaðar breytingar sem boðaðar eru í frumvarpinu að lögum mun fjárfestingageta 
bílaleigufyrirtækja minnka gríðarlega vegna aukinnar kröfu um eiginfjárframlag við kaup. 
Fyrirtækin munu þurfa að leita nýrra leiða til að kaupa bíla í flotann og óumflýjanlegt er að 
bílaleiguflotinn mun eldast talsvert á næstu árum með ófyrirséðum afleiðingum, m.a. í



versnandi gæðum. Er sú þróun reyndar þegar hafin, því þrátt fyrir fjölgun nýskráðra 
bílaleigubíla, þá hefur þeim fækkað sem hlutfall af hverjum 1000 ferðamönnum úr 7 árið 2006 
niður í 4 bíla á hverja 1000 ferðamenn árið 2014.

Um miðjan september 2015 voru nýskráðir bílaleigubílar alls 6.000. Talið er að þeir verði 
3.000 á næsta ári ef frumvarpið nær fram að ganga og enn færri árið 2017. Leiðir þessi 
fækkun til lækkunar tekna fyrir ríkissjóð en ekki hækkunar eins og stefnt er að.

Með eldri flota bílaleigubíla er hætt við að umferðaröryggi minnki og að gæðum bíla hraki en 
það mun hafa bein áhrif á áhuga ferðamanna til að sækja landið heim.

Verði boðaðar breytingar frumvarpsins að lögum. er ljóst að verið er að þurrka alla afkomu 
útúr atvinnugreininni í nánast einum vettvangi. Ef horft er til ársins 2014 og áhrif boðaðra 
breytinga á rekstur Hölds ehf. er ljóst að fyrra þrep um brottfall ívilnunarinnar mun kosta 
fyrirtækið um 150 milljónir króna strax á næsta ári. sem er um 67% af afkomu félagsins 
2014.

Heildarvelta Hölds ehf. árið 2014 var rétt um 4.7 milljarðar króna ( bílaleiga.. verkstæði. 
dekkjaverkstæði. bílasala og fasteignarekstur ) og hagnaður um 250 milljónir eða sem 
nemur um 5% af veltu. Það verður aldrei talinn óhóflegur hagnaður. Gríðarleg samkeppni 
ríkir á milli fyrirtækja og fjöldi bílaleigufyrirtækja á Íslandi er heimsmet m.v. fræga 
höfðatölu. Þegar áhrifin verða komin fram að fullu. mun það kosta Höld ehf. um 500 
milljónir króna á ári miða við veltutölur árið 2014. Er afkoma félagsins þannig orðin neikvæð 
um 250 milljónir króna. að öðru óbreyttu. Inn í þessa mynd vantar aukna þörf á 
eiginfjárframlagi þeirra bílaleiga sem vilja bjóða uppá nýja eða nýlega bíla, sem þýðir aftur 
aukinn fjármagnskostnaður og hallar þá enn frekar á bílaleigur í ferðaþjónustunni. Er vandséð 
að bílaleigufyrirtækin standist það áhlaup sem boðað er í frumvarpinu.

Öll ofangreind atriði stangast svo verulega á við nýlega kynnt markmið nýrrar stjórnstöðvar 
ferðamála. þar sem m.a. lagt er upp með jákvæða upplifun ferðamanna. náttúruvernd. 
aukin gæði og hæfni. aukna arðsemi og dreifingu ferðamanna.

Höldur vill því leggja það til að engu verði breytt fyrir komandi rekstrarár enda fyrirvarinn 
alltof stuttur. Þess í stað verði unnið með bílgreininni allri. þar með talið bílaumboðum og 
bílaleigum að breyttu fyrirkomulagi sem taki þá gildi 1 janúar 2017 og þá m.a. horft til 
umræddrar skýrslu OECD með samkeppnishæfni í huga.

Undirritaður hefur unnið í greininni í rúm 30 ár, telur sig hafa ágæta reynslu og bærilega 
skynsemi að auki og óskar því eftir að fá að koma fyrir nefndina til að gera frekari grein fyrir 
meðfylgjandi umsögn sem og að útskýra betur mikilvægi greinarinnar fyrir íslenska 
ferðaþjónustu í heild sinni. Jafnframt áskil ég mér rétt til að skila inn frekari umsögnum um 
málið á síðari stigum.

Virðingarfyllst,

Steingrímur Birgisson 

Forstjóri Hölds ehf.


