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Þingskjal 2 — 2. mál. Frumvarp til laga um ýmsar forsendur frumvarps til fjárlaga fyrir árið 
2017

Vísað er til ofangreinds frumvarps. Fyrir hönd Hótel Sögu ehf. gerir undirritaður svofelldar 
athugasemdir við frumvarpið.

Í 10. gr. frumvarpsins er lagt til að gistináttaskattur samkvæmt lögum nr. 87/2011 um 
gistináttaskatt verði kr. 300 í stað kr. 100. Í athugasemdum með frumvarpinu er ekki að finna 
neinar skýringar á því hvers vegna lagt er til að skatturinn verði hækkaður. Þar kemur 
einfaldlega hið augljósa fram; að lögð sé til þreföldun á fjárhæð skattsins. Hvergi er gerð 
tilraun til þess að rökstyðja nauðsyn þess að þrefalda þennan sérstaka skatt sem lagður er á 
gististaði eða hvers vegna íslenska ríkið telur réttlætanlegt að skattleggja hótel og aðra 
gististaði til þess að fjármagna uppbyggingu og viðhald á ferðamannastöðum, í stað þess að 
skoða aðrar fjármögnunarleiðir sem þó hafa verið ræddar ítarlega innan stjórnsýslu ríkisins á 
undanförnum mánuðum og árum.

Gistináttaskatt á að nýta til þess að stuðla að uppbyggingu, viðhaldi og verndun fjölsóttra 
ferðamannastaða, friðlýstra svæða og þjóðgarða. Jafnframt að afla tekna til þess að tryggja 
öryggi ferðamanna og vernda náttúru landsins. Það er vissulega nauðsynlegt að fjármagna 
uppbyggingu og viðhald á ferðamannastöðum en undirritaður telur að aðrar leiðir en sérstök 
skattlagning á hótel og aðra gististaði væru heppilegri og réttlátari til þess að ná þeim 
markmiðum, t.d. með því að innheimta komugjöld á flugþarþega.

Á Hótel Sögu eru 236 hótelherbergi og þar af leiðandi um 86.000 gistinætur á ári. Miðað við 
80% nýtingu er Hótel Saga þannig í dag að greiða allt að 8,6 milljónir króna á ári í þennan 
sérstaka skatt. Nú er lagt til að hann verði þrefaldaður og að Hótel Saga greiði 25 milljónir 
króna á ársgrundvelli í sérstakan skatt sem ætlaður er til uppbyggingar á ferðamannastöðum. 
Þessi skattur, ef þessi hækkun hans verður að veruleika, mun því nema meira en 1% af 
ársveltu félagsins. Það er algjörlega óásættanlegt að ein grein ferðaþjónustunnar sé skattlögð 
með þessum hætti, umfram aðrar. Þá er það algjörlega óásættanlegt að breytingar af þessu tagi 
eigi að taka gildi eftir einungis níu mánuði eins og lagt er til í frumvarpinu en þessar 
hugmyndir íslenska ríkisins setja rekstraráætlanir félagsins fyrir árin 2017 og 2018 í uppnám 
að ákveðnu leyti. Skattinn á að hækka frá 1. september 2017 en ofangreint frumvarp var lagt 
fram á Alþingi 6. desember sl. Flest hótel og aðrir gististaðir hljóta þá að vera búnir að leggja 
drög að rekstraráætlun fyrir næsta ár og mörg fyrirtæki, þ.á m. Hótel Saga ehf., gera 
rekstraráætlanir lengra fram í tímann. Þá má benda á að rekstrarumhverfi hótela á 
höfuðborgarsvæðinu, og e.t.v. víðar, er þannig í að dag bókanir eru gerðar mjög langt fram í 
tímann og þess vegna koma breytingar af þessu tagi sér mjög illa. Það er ábyrgðarhluti 
ríkisins að tryggja fyrirtækjum stöðugt rekstrarumhverfi en þessar tillögur sem hér eru til 
umræðu eru síður en svo til þess fallnar.

Með þessari umsögn er fyrirhuguðum breytingum á gistináttaskatti mótmælt og lagt til að 
gistináttaskattur verði áfram kr. 100 þangað til íslenska ríkið, í samráði við hagsmunaaðila, 
kemur sér saman um heppilega og réttláta leið til fjármögnunar á uppbyggingu og viðhaldi á 
ferðamannastöðum til lengri framtíðar.
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