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Efni: Niðurfelling virðisaukaskatts af innfluttum rafmagnsvögnum.

Á árinu 2016 og 2017 bauð Strætó bs. út vagna til kaups. Niðurstaða útboðs var sú að Strætó hefur fest 
kaup á níu (9) rafmagnsvögnum sem áæltað er að verði afhentir á árinu 2018. Um er að ræða kínverska 
vagna frá Yutong Ltd. semkeyptir eru af umboðsaðila Yutong Ltd. á Íslandi, Yutong Eurobus ehf. 
Vagnarnir ganga eingöngu fyrir rafmagni og teljast því til svokallaðra hreinorkubifreiða.

Á síðasta ári sendi Strætó inn umsögn varðandi sambærilegt mál og var þá tjáð að sett yrði á laggirnar 
nefnd sem hefði það hlutverk að móta heildstæða stefnu um ívilnanir á meðal annars 
rafmagnsvögnum. Jafnframt var lögð fram á Alþingi þingsályktunartillaga um orkuskipti og þar á meðal 
átti að skoða hvort endurgreiða eigi virðisaukaskatt af hreinorkubílum með fleiri farþega en 16. Ekki 
hefur enn borist til Strætó niðurstaða um hvernig þessu verður háttað fyrir þessa tegund af bílum.

Ísland hefur skuldbindið sig til að draga úr losun gróðurhúsalofttegunda með undirritun 
Parísarsamkomulagsins. Forsætisráðaherra hefur lýst því opinberlega yfir að Ísland muni jafnvel ganga 
enn lengra og hraðar í áttina að kolefnislausu Íslandi þar sem næstu skref væru að nýta græna orku í 
samgöngum.

Stjórn Strætó bs. hefur sett sér metnaðarfull markmið um að vagnar í almenningssamgöngum á 
höfuðborgarsvæðinu verði keyrðir á umhverfisvænum orkugjöfum árið 2030 og styður þar með við 
áform ríkisins. Áætlanir gera ráð fyrir að vangar Strætó verði knúnir af blöndu af orkugjöfum, þ.e. 
rafmagni, metan eða vetni, ef áætlanir ganga eftirNotkun á öðrum orkugjöfum en jarðefnaeldsneyti 
hefur í för með sér aukin kostnað við innviðauppbyggingu hjá Strætó sem getur orðið ákveðin hindrun 
í áðurnefndum orkuskiptum. Það er því mjög mikilvægt að ríkið koma að slíkum umskiptum og styðji 
undir möguleikann á orkuskiptunum m.a. meðniðurfellingu á virðisaukaskatti.

Innkaupsverð rafmagnsvagnanna sem Strætó bs. hefur fest kaup á er um 566 milljónir króna með vsk. 
Kaup á rafmagnsvögnum hægir á endurnýjun vagnaflotans þar sem innkaupsveð þeirra er um helmingi 
hærra en innkaupsverð hefðbundinna vagna sem knúnir eru af jarðefnaeldsneyti (dísel).

Eins og að framan er getið þarf Strætó að ráðast í ákveðna innviðauppbyggingu vegna komu 
rafmagnsvagnna, t.d styrkja heimtaugar í bækistöð, byggja sérstakar hleðslustöðvar í bækistöð og 
koma upp hraðhleðslustöðvumvið endastöðvar leiða eða á leiðum. Samanlagt er þetta kostnaður upp 
á tugi milljóna króna.



Hefðbundin díesel vagn losar um 125 tonn af gróðurhúsalofttegundum á ári og er því samanlögð 
minnkun af því að taka í notkun níu rafmagnsvagna um 1.125 tonn á ári. Rafmagnsvagnar losa ekkiNOX 
eða sótagnir (PM10) út í andrúmsloftið en þessar lofttegundir teljast hvað skaðlegastar heilsu manna. 
Hefðbunin rafmagnsmótor notar að auki ekki smurolíu eða önnur óumhverfisvæn efni sem nota þarf á 
hefðbundnar díselvélar.

Það er því mikið hagsmunamál fyrir allt þjóðfélagið að felldur verður niður vsk af innflutningi á 
rafmangsvögnum, sem öðrum vögnum sem nota umhverfisvæna orkugjafa. Þess er óskað að fjárlaga- 
og viðskiptanefd taki vel í málaleitan Strætó þar að lútandi.

Athygli nefndarinnar er einnig vakin á því að með hækkun á kolefnisgjaldi í eldsneytisverði um 5 kr. 
eykst rekstrarkostnðuar Strætó bs um hátt í 20 milljónir króna á ársgrundvelli.

Undirritaður er tilbúinn að mæta fyrir nefndina og fara betur yfir umsögnina sé þess óskað..
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