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Efni: Umsögn um frumvarp um ráðstafanir í ríkisfjármálum, mál 3. (vörugjöld 
bílaleigubifreiða)

Ágætu nefndarmenn í efnahags- og viðskiptanefnd,

Samtök ferðaþjónustunnar (Samtökin) hafa farið yfir frumvarp um ráðstafanir í ríkisfjármálum, 3. 
mál og eru með eftirfarandi athugasemdir.

Almennt
Samtökin lýsa yfir ánægju með ákvörðun stjórnvalda að fresta gildistöku afnáms vörugjaldaafsláttar 
á ökutæki í eigu ökutækjaleigu (bílaleigubifreiðar). Haustið 2015 þegar Alþingi ákvað að afnema 
afslátt af vörugjöldum bílaleigubifreiða var í nefndaráliti efnahags- og viðskiptanefndar skýrt kveðið 
á um samráð við greinina við skoðun á skattbyrði ökutækjaleiga. Ekki hefur orðið af því samráði en 
samtökin leggja ríka áherslu á að stjórnvöld skoði nú skattbyrði ökutækjaleiga og rekstrarumhverfi 
í samráði við greinina með öryggissjónarmið, umhverfissjónarmið og jafnvægi á eftirsölumarkaði 
bifreiða að leiðarljósi. Tillögur ættu að liggja fyrir á vormánuðum og birtast í ríkisfjármálaáætlun á 
vorþingi. Á meðan unnið er að skoðun á skattbyrði leggja samtökin til að hámark undanþágu haldist 
það sama og í dag eða 500.000 kr.

Um greinargerð
Í greinargerð ofangreinds frumvarps eru vörugjöld útskýrð og rakið af hverju vörugjaldaafsláttur 
var innleiddur árið 2000 en það var til að skilgreina bílaleigubifreiðar sem atvinnubifreiðar og efla 
samkeppnishæfni greinarinnar. Þá koma fram ástæður þess að gildistöku afnáms sé frestað en einnig 
greint frá ástæðum þess að nauðsynlegt sé að afnema þann vörugjaldaafslátt sem ökutækjaleigur 
hafa notið og bent á að afslátturinn hvetji til meiri koltvísýringslosunar og hafi óæskileg áhrif á 
eftirsölumarkað. Ofangreind rök geta mögulega verið réttmæt en það eru nokkrir mikilvægir þættir 
sem gleymast í greinargerð frumvarpsins:

• Hvað varðar koltvísýringslosun þá hefur hámark afsláttar upp á 500.000 haft þau áhrif að 
hvatinn til að kaupa dýrari og mengandi bifreiðar hefur verið lítill sem enginn. Hins vegar 
hefur afslátturinn búið til hvata til að ökutækjaleigur afli sér nýrra bifreiða með betri 
eldneytisnýtni og lægri koltvísýringslosun ásamt því að vera öruggari og betri en ella væri 
ef eldri bifreiðar og ódýrari væru á markaðnum. Í könnun sem unnin var fyrir Vegagerðina 
síðastliðið sumar um ferðavenjur erlendra ökumanna á bílaeigubifreiðum kemur fram að 
86% erlendra ökumanna leigja smábíl, fjölskyldubíl eða jeppling hér á landi.

• Hvað varðar eftirsölumarkaðinn þá eru afföll af bílaleigubifreiðum miklar en í áðurnefndri 
könnun Vegagerðarinnar kemur fram að meðalakstur erlendra ökumanna á 
bílaleigubifreiðum er um 2.100 km. á meðan dvalið er hér á landi en bílaleigubifreiðar hafa 
þótt vel til þess fallnar að dreifa ferðamönnum um landið í samræmi við áætlanir greinarinnar 
og stjórnvalda. Þannig er ljóst að bílaleigubifreiðar eru eknar mun meira en einkabifreiðar á 
eftirsölumarkaði og ekki samanburðarhæfar þar sem einkabifreiðar eru allt önnur söluvara.



• Samkvæmt könnunum Ferðamálastofu nýtir um helmingur erlendra ferðamanna sér þjónustu 
ökutækjaleiga. Eins og alþekkt er hefur erlendum ferðamönnum fjölgað mikið síðustu ár og 
er reiknað með að þeir verði um 2,5 milljónir á þessu ári. Til að þjónusta allan þann fjölda 
erlendra ferðamanna sem sækja landið heim hefur þurft að fjárfesta í bílaeigubifreiðum og 
hafa fyrirtæki eftir föngum fjárfest til að mæta eftirspurn. Hvort um offjárfestingu hafi verið 
að ræða getur aðeins tíminn leitt í ljós en ómögulegt er að beita innlendum eftirsölumarkaði 
sem viðmiði í þessum efnum eins og gert er í greinargerðinni.

• Þá hefur innheimta vörugjalda þrátt fyrir afslátt gert það að verkum að ekki hefur verið 
fýsilegt að selja notaðar bílaleigubifreiðar úr landi. Einnig eru lög um ökutækjaleigur ekki 
til þess fallin að einfalda ökutækjaleigum að nýta erlendar bílaleigubifreiðar í sinni þjónustu 
til að stuðla að jafnvægi á eftirsölumarkaði.

Að mati samtakanna er efni greinargerðarinnar um vörugjöld bílaleigubifreiða til þess fallið að kasta 
rýrð á rekstrarumhverfi bílaleigufyrirtækja og er það miður. Hafa ber í huga að ökutækjaleiga er í 
efsta þrepi virðisaukaskatts og hjá ökutækjaleigum starfa um 1.200 manns. Samtökin eru fullt 
meðvituð um að mikilvægt er að skoða vel rekstrarumhverfi og skattbyrði ökutækjaleiga með það 
að markmiði að sanngjarnt rekstrarumhverfi verði skapað sem hvetur til kaupa á umhverfisvænum 
og öruggum bílaleigubifreiðum. Samtökin leggja til að stjórnvöld fari nú þegar í slíka vinnu í 
samráði við greinina og að tillögur komi fram í ríkisfjármálaáætlun á vorþingi. Þá er samhliða lagt 
til að núgildandi þak á vörugjaldaafslætti standi óbreytt. Til að jafna eftirsölumarkað bifreiða þarf 
að gera ökutækjaleigum mögulegt að selja bílaleigubifreiðar úr landi án vörugjalda innan ákveðins 
tímafrests og skapa lagaumgjörð þar sem hægt er að nýta bílaleigubifreiðar á erlendum númerum í 
ákveðinn tíma árlega án vörugjalda. Dæmi eru um slíkt í Evrópu, þar sem ökutækjaleiga í einu landi 
leigir ökutæki til ökutækjaleigu í öðru landi og því ætti það að vera fullt mögulegt hér á landi.

Samtökin óska eftir að koma á fund efnahags- og viðskiptanefndar til að útskýra nánar efni 
umsagnarinnar. Samtökin áskilja sér rétt að koma með frekari ábendingar á síðari stigum.
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