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Efni: Breytingar á vörugjöldum af metanólbílum

Gerð er tillaga um breytingu á 2. mgr. 3. gr. laga um vörugjald af ökutækjum , eldsneyti o.fl. nr. 2 9 /1 9 9 3  og f- 
lið 1. mgr. 4. gr. laga um bifreiðagjald nr. 3 9 /1 9 8 8  .

Hér sést texti m álsgreinanna og er breytingin m erkt m eð gulu :

2. mgr. 3.gr. laga um vörugjald af ökutækjum, eldsneyti o.fl. nr. 2 9 /1993  með svohljóðandi breytingu:

„Ef ökutæki er fram leitt og skráð með m etan eða m etanól sem aðalorkugjafa skal vörugjald 
ökutækisins að hám arki vera 1 .2 5 0 .0 0 0  kr. læ gra en útreikningur skv. 1. mgr. segir til um. Lækkun 
sam kvæ m t þessum  lið skal jafnfram t eiga við um ökutæki sem tilgreind eru í g- og h-lið 2. tölul. 4. gr."

f-liður 1. mgr. 4. gr. laga um bifreiðagjald nr. 3 9 /1 9 8 8  með svohljóðandi breytingu:

„Ökutæki sem  fram leidd eru og skráð með m etan eða m etanól sem  aðalorkugjafa eða hefur verið 
breytt þannig að þau geti nýtt m etan og brejAingin hlotið vottun skoðunarstöðvar skulu greiða 
lágm ark bifreiðagjalds skv. 2. gr.”

Hér bæ tast því við orðin „eða m etanól" í lögum um innflutningsgjöld af bifreiðum  og lögum um árleg 
bifreiðagjöld. ívilnunin myndi aðeins ná til bíla sem  eru fram leiddir og skráðir með m etanól sem  
aðalorkugjafa.

Með breytingunni yrði gæ tt jafnræ ðis með m etani og m etanóli, sem  hvortveggja eru vistvæn eldsneyti 
fram leidd hér á landi sem  valda lækkun á losun gróðurhúsalofttegunda frá samgöngum og hafa sam bæ rileg 
áh rif og rafbílar. Af m etanólbílum  sem  fluttir verða inn yrði greiddur virðisaukaskattur þar sem  ákvæði sem 
fella niður virðisaukaskatt a f rafbílum  ná ekki til þeirra bíla sem  knúðir eru eldsneyti.

Rökstuðningur

Lög um vörugjöld af ökutækjum , eldsneyti o.fl. nr. 2 9 /1 9 9 3  og lög um bifreiðgjald nr. 3 9 /1 9 8 8  hafa um 
skeið innihaldið ákvæði um lægri gjöld af rafbílum og bílum sem  nota m etan sem aðalorkugjafa.

Metanól e r  eldsneyti sem  er fram leitt á íslandi og er, líkt og m etan, fram leitt m eð aðferð sem  kem ur í veg 
fyrir losun gróðurhúsalofttegunda. Þá er öll orka í innlendu m etanóli fengið úr raforku. Notkun m etanóls í 
stað bensíns eða dísilolíu hefur því sömu áhrif og e f bíll væri knúinn hreinni orku, s.s. innlendri raforku.
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Breytingartillaga þessi er í fullu sam ræ m i við m arkm ið sem  sam þykkt voru á Alþingi m eð „Þingsályktun um 
aðgerðaráæ tlun um orkuskipti" nr. 1 8 /1 4 6  þann 31. m aí 2017 .

í kafla A.6. í þingsályktuninni segir:

Lýsing: B ifreiðar verði að m estu knúnar m etanóli af endurnýjanlegum  uppruna, M 56 -  M 100, þ.e. 56- 
1 0 0 %  af eldsneytinu falli í sam a ívilnanaflokk (afslátt a f vörugjöldum] og m etanbifreiðar þar sem  um 

sam bæ rilega tegund af losun er að ræða.

Ábyrgð: Fjárm ála- og efnahagsráðuneyti, atvinnuvega -  og nýsköpunarráðuneyti, 
innanríkisráðuneyti og um hverfis- og auðlindaráðuneyti".

Vorið 2 0 1 6  var gefið leyfi fýrir innflutningi 6 bíla sem  ganga fýrir m etanóli sem  aðalorkugjafa, til prófana. 
Verkefnið var rekið af Carbon Recycling International (CRI) í samvinnu við kínverska bílafram leiðandann 
Geely og Brim borg. Þessir aðilar áform a nú að bjóða m etanólbíla til bílaleiga og alm ennings m eð langtíma 
leigu. í fýrsta áfanga yrði um að ræ ða um 50  -  100  bíla. Tilgangurinn er sá að m áta þessa bíla við erfiðar 
norðurevrópskar aðstæ ður -  og ef vel gengur hefur Geely hug á að hefja sölu á m etanólbílum  um alla Evrópu. 
Þannig myndi í leiðinni m yndast stæ rri útflutningsm arkaður fýrir eldsneyti fram leitt hér á landi og tækni. 
ívilnun í vöru- og bifreiðagjöldum  mun greiða fyrir því að hægt verði að hrinda næ sta áfanga í þessu 

vistvæna verkefni í framkvæmd.

Carbon Recycling International (CRI) er íslenskt hátæ knifýrirtæ ki sem stofnað var árið 2 0 0 6  til að þróa nýja 
tækni til þess að fram leiða vistvæ nt eldsneyti úr raforku. Fyrirtækið opnaði árið 2 0 1 2  fýrstu verksm iðju 
sinnar tegundar sem  byggð er á þessari nýju tækni. Hefur það nú á að skipa 40  starfsm önnum  sem  vinna að 
því að þróa og selja tæknina. Með því skapast tek ju r af fram leiðslu hér á landi og útflutningi íslenskrar tækni. 
D eloitte útnefndi CRI nýlega sem  eitt af 5 0 0  hraðast vaxandi fýrirtækjum  í Evrópu, Afríku og Mið- 

Austurlöndum.

Við þökkum nefndinni fyrir að taka málið fyrir með skömmum fýrirvara og vonum st eftir jákvæ ðri 

afgreiðslu.
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Svið: Land.

f.h. CRI, Sindri Sindrason forstjóri
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