
Hafnarfirði 7. október 2016 
Umsögn um frumvarp til laga um ýmsar forsendur fjárlagafrumvarps 2016(breyting ýmissa 
laga), 2. mál.
Efnahags-og viðskiptanefnd 
Umhverfis-og samgöngunefnd 
Atvinnuveganefnd
Undirritaður telur eðlilegt að frestað verði að breyta vörugjöldum á bílaleigubílum þar til 
boðuð endurskoðun á gjaldaumhverfi ökutækja hefur farið fram.
Að auka eigi nú álögur á eina grein umfram aðrar er líka með öllu óskiljanlegt í ljósi þess að 
boðuð endurskoðun núgildandi laga standi til.
Nauðsynlegt finnst mér að benda á að breytingar á vörugjöldunum hafa óhjákvæmilega áhrif 
á rekstrarumhverfi fyrirtækjanna og fjárfestingagetu þeirra við eðlilega og nauðsynlega 
endurnýjun bílaflotans.
Rannsóknir sýna að nýrri bílvélar vinna betur úr eldsneyti en margar þær eldri. Nýrri bílafloti 
skilur eftir sig minna vistspor í umhverfinu og stuðlar þannig að betri nýtingu orku eins og 
ríkisstjórn þessi hefur lagt áherslu á og stefnir að.
Einnig er vaxtastig fjármögnunar hátt hér á landi miðað við samkeppnislöndin og auðveldar 
það ekki nauðsynlega endurnýjun bílaflotans.
Viðhaldsleysi og ástand vegakerfisins reyna einnig mjög á bílaleigubílana.
Stöðugur akstur um vinsælar en misgóðar akstursleiðir ferðamanna eins og t.d. Kjalveg og 
fleiri vegi utan hringvegarins hafa neikvæð áhrif á endursöluverð bílaleigubílanna og rýrir 
endursöluverð þeirra umfram heimilisbílinn.
Grjótbarinn bílaleigubíll á varla sömu möguleika og hinn dæmigerði heimilisbíll af sama 
árgangi og tegund þegar að endursölu kemur.
Að lokum er með öllu óskiljanlegt hvernig hægt er að halda því fram í frumvarpi eins og 
þessu að bílar sem njóti ívilnunarinnar séu leigðir innlendum aðilum til lengri tíma. Undir 
ásökunum sem þessum er ekki bjóðandi að sitja. Ef vitneskja er um slíkt eiga 
yfirvöld/eftirlistaðilar að bregðast við með viðeigandi hætti varðandi þau fyrirtæki sem lögin 
brjóta.
Undirritaður óskar eftir að koma fyrir efnahags- og viðskiptanefndina, umhverfis- og 
samgöngunefndina og atvinnuveganefndina til að reifa þessi mál þar sem þar sem vegið er 
svo alvarlega að hagsmunum og tilverurétti bílaleigufyrirtækja á Íslandi.
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