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Kæra Efnahags- og Viðskiptanefnd, 
vinsamlegast meðtakið eftirfarandi athugasemdir.

Athugasemdirnar varða:
Breytingu í fjárlögum fyrir 2016 um ívilnun vörugjalda á bílaleigubíla. Þá sérstaklega þeim atriðum 
núverandi laga sem taka til sérstakra ívilnana á vörugjöldum fyrir bílaleigur við kaup/innflutning á 
ökutækjum til bílaleigu. Í frumvarpi til fjárlaga fyrir árið 2016 eru lagðar til breytingar á þessum 
lögum/reglum.

Athugasemdir:
Ákveðinn, afar þröngur, hópur hagsmunaaðila í bílaleigu mótmælir harðlega væntanlegum 
breytingum á núgildandi lögum um vörugjald bílaleigubíla.

Hinsvegar, þá er höfuðvandamálið að núgildandi lög um ívilnun á vörugjaldi til bílaleiga eru 
stórgölluð. Er þá kurteisislega til orða tekið.

Það að núgildandi lög um vörugjald bílaleigubíla hafi farið í gegnum stjórnkerfið og alþingi og á 
endanum verið samþykkt, er hneyksli. Í núgildandi lögum er innbyggð forgjöf til örfárra stærstu 
bílaleiga landsins. Forskot sem þessir sömu hagsmunaaðilar fengu sjálfir að koma inn í lögin eftir 
sinni forskrift.

Mikilvægt er að nefndin geri sér fulla grein fyrir því hvernig núgildandi fyrirkomulag er. Því ætlast ég 
til þess að nefndin kynni sér það í þaula. Á einfaldaðan hátt snýr þetta fráleita forskot að því að 
núverandi vörugjöld eru þannig að greitt er eitt fast vörugjald innan almanaksársins sem dreifist á 
keypta bílaleigubíla. Þetta fasta vörugjald veldur því að smærri bílaleigur þurfa að greiða kr. 50.000 í 
vörugjald á hvern bíl að lágmarki. Séu keyptir fæ rri en 35 bílar á ári hækkar vörugjaldið enn frekar og 
endar iðulega í fullu vörugjaldi. Á meðan þurfa stærstu bílaleigurnar, sem eru ekki nema þrjár 
talsins, ekki að greiða nema kr. 13.500 á hvern bíl ef keyptir eru 500 bílar á ári. Greiða þessir aðilar 
síðan enn minna ef keyptir eru fleiri bílar.

Ég ætla ekki að niðurlægja nefndina með því að upplýsa hana um hvernig; fyrirtækjarekstur, 
atvinnulíf, samkeppni og markaðslögmálin virka. Því augljóst er að núgildandi lög eru fullkomlega á 
skjön við öll þessi hugtök. Það sem verra er að lögin eru einnig fullkomlega á skjön við rétt allra 
þegna á Íslandi að standa jafnir gagnvart lögum. Það er algjört grundvallarskilyrði að allar bílaleigur 
á Íslandi greiði nákvæmlega jafn hátt vörugjald af hverju keyptu ökutæki. Allt annað er 
fullkomlega óásættanlegt.

Aðeins eitt dæmi sem ætti að keyra inntak míns máls heim. Sykurskattur er lagður á. Þætti þá 
einhverjum það eðlilegt að Hagar myndu fá að greiða töluvert lægri sykurskatt á hvert kíló heldur en 
Melabúðin vegna þess að þeir selja mun meira magn af sykri? Hagar væru þannig með ákveðinn 
„magnafslátt" af opinberum gjöldum. Ég ætla rétt að vona að það sé ekki algengt að aðrir stórir 
innflutningsaðilar séu að fá „magnafslátt" af tollum og vörugjöldum í sínum geirum?



Nefndinni ber að hafa í huga að þótt þessir þrír stærstu hagsmunaaðilar beri fyrir sig að hagur 150 
bílaleiga sé undir í þessu máli þá varðar þessi breyting ekkert við 140 af þessum 150 því þær 
bílaleigur njóta mjög takmarkað þeirra forréttinda sem lýst er hér að ofan. Margar bílaleigur njóta 
alls engra ívilnana.

Einnig þá er varla öll ferðaþjónustan í hættu vegna þessa. Hafa ber í huga tölur um að heildarfjöldi 
bílaleigubíla á Íslandi sé um 16.000 bílar. Af þeim má búast við að hinir þrír stærstu séu með tæplega 
7.000 bíla af því. Þá eru eftir tæplega 10.000 bílaleigubílar, sem hafa fengið mis-litla til enga ívilnun, 
en geta samt sinnt ferðamönnum hér.

Niðurstaða:
Niðurstaða þessa máls er mikilvæg og hún er sú að Efnahags- og Viðskiptanefnd þarf að afgreiða 
þetta mál á aðra hvora af tveim ur leiðum:

Annarsvegar að fella út allar ívilnanir/afslætti af vörugjöldum til bílaleiga eins og núverandi frumvarp 
felur í sér. Þannig skapast jafnræði á milli allra aðila á bílaleigumarkaðnum.

Hinsvegar að breyta frumvarpinu þannig að allar ívilnanir/afslættir vörugjalda komi nákvæmlega 
jafnt til allra aðila á bílaleigumarkaðnum.

Síðan er það sjálfstætt rannsóknarefni nefndarinnar hvernig ofangreind hugsanavilla komst í gegnum 
allt stjórnkerfið án þess að nokkur kæmi auga á vitleysuna. Við eigum ekki að gleyma okkur í 
þakklæti og feginleika yfir því að téð hugsanavilla hafi í þetta skipti ekki varðað leyfi fyrir Íslenska 
banka að taka við innlánum erlendis. Heldur eigum við að kappkosta að útrýma slíku fagleysi úr 
stjórnsýslunni.

Að lokum óska ég eftir að koma fyrir nefndina til að fylgja eftir þessum athugasemdum mínum.
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