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Efni: Umsögn um frumvarp til fjárlaga fyrir árið 2017, 1. mál

Ágætu nefndarmenn í fjárlaganefnd,

Samtök ferðaþjónustunnar (Samtökin) hafa farið yfir frumvarp til fjárlaga fyrir árið 2018, 1. mál og 
eru með eftirfarandi athugasemdir.

Almennt
Samtökin lýsa yfir mikilli ánægju með að stjórnvöld hafa tekið ábendingar ferðaþjónustunnar um 
áhrif VSK breytinga alvarlega og hætt við hugmyndir um boðaðar VSK hækkanir enda hefði slík 
skattahækkun að upphæð 20 milljarða árlega haft grafalvarlegar afleiðingar fyrir samkeppnishæfni 
greinarinnar og ekki skilað ætluðum tekjum í ríkissjóð.

Það er óumdeilt að ferðaþjónusta á Íslandi er ein mikilvægasta atvinnugrein landsins. Samkvæmt 
upplýsingum frá Hagstofu Íslands nam vægi hennar í VLF um 8,4% á árinu 2016. Útreikningar 
samtakanna sýna að beinar, nettó tekjur ríkis og sveitafélaga í fyrra hafi numið um 54 miljörðum 
króna og áætlaðar gjaldeyristekjur á þessu ári eru um 535 milljarðar króna eða ríflega 40% af heildar 
gjaldeyristekjum þjóðarbúsins. Samkeppnishæfni greinarinnar gagnvart erlendum mörkuðum þarf 
og á ávallt að vera leiðarstefið. Samtökin fagna auknu framlagi í fjárlögum til ferðaþjónustu, sér í 
lagi til rannsókna og markaðsstofa

Umræða um hverskyns viðbótar skattahækkanir og gjaldtöku á ferðaþjónustu í þágu opinberra aðila 
þarf að ræða á breiðum grunni og leiða í jörð í eitt skipti fyrir öll. Samtök ferðaþjónustunnar kalla 
eftir að sett verði á laggirnar nefnd um tekjuöflun ríkis og sveitarfélaga af ferðaþjónustu í samstarfi 
við atvinnugreinina sem hefur það að markmiði að tryggja heildstæða nálgun hvað varðar gjaldtöku 
almennt af greininni. Yrði slíkur rammi kynntur í ríkisfjármálaáætlun á vorþingi.

Ferðaþjónustan er að miklu leyti sjálfsprottin atvinnugrein og hafa gjaldeyristekjur greinarinnar 
verið helsti drifkraftur hagvaxtar undanfarin ár. Í ár hefur hægt á vexti í komum erlendra 
ferðamanna og gert er ráð fyrir að svo verði áfram á næsta ári. Þrátt fyrir vöxt í fjölda ferðamanna 
hefur staða fyrirtækja í ferðaþjónustu almennt veikst síðustu misseri. Það er nefnilega ekki línulegt 
samband milli fjölgunar ferðamanna og afkomu greinarinnar eins og margir kynnu að ætla. 
Fyrirtækin hafa fjárfest mikið í innviðum eða fyrir um 108 milljarða árið 2016 og 80 milljarða árið 
2015, miklar launahækkanir hafa tekið í og styrking ISK og þar af leiðandi breytt neyslumynstur 
ferðamannsins hefur haft áhrif á rekstur fyrirtækjanna til verri vegar. Stöðugt rekstrarumhverfi, 
skilvirkt regluverk, uppbygging og skýr sýn eru lykilforsendur jákvæðrar þróunar.

Samtökin lýsa því ánægju með áform um að auka vinnslu og miðlun upplýsinga um ferðaþjónustu 
samkvæmt nýju fjárlagafrumvarpi. Jafnframt fagna Samtökin frekari aðgerðum til að draga úr 
skattundandrætti með sérstaka áherslu á skattlagningu erlendrar ferðaþjónustu.



Vörugjöld á bílaleigubifreiðar
Þá fagna samtökin frestun á gildistöku afnáms vörugjaldaafsláttar á bílaleigubifreiðar. Afar 
mikilvægt er að stj órnvöld skoði heildrænt, eins og lagt var til af efnahags- og viðskiptanefnd haustið 
2015, að skattbyrði ökutækjaleiga í samráði við greinina með öryggissjónarmið, 
umhverfissjónarmið, jafnvægi á eftirsölumarkaði og langtímasýn að leiðarljósi. Tillögur ættu að 
liggja fyrir og birtast í ríkisjármálaáætlun á vorþingi 2018. Á meðan unnið er að skoðun á skattbyrði 
leggja samtökin til að hámark undanþágu sé það sama og í dag eða 500.000 kr. Sérstök umsögn um 
þetta verður send á efnahags- og viðskiptanefnd.

Samgöngur
SAF taka svo sannanlega undir mikilvægi hagstjórnarsjónarmiða ábyrgrar fjármálastefnu en vekja 
samtímis athygli á að samgöngur eru lífæð byggðaþróunar hér á landi hvort sem er á lofti, láði eða 
legi. Ferðaþjónusta er bakbein byggðaþróunar og því mikilvægt að stuðla að dreifingu ferðamanna 
um landið eins og stefna stjórnvalda og ferðaþjónustunnar, Vegvísir í ferðaþjónustu, gerir ráð fyrir 
og kemur skýrt fram í nýútgefnum stjórnarsáttmála. A f þessum sökum er afar mikilvægt að 
forgangsraðað sé í uppbyggingu samgönguinnviða og fjármunum varið í þennan mikilvæga 
málaflokk í samræmi við samgönguáætlun. Þar má m.a. nefna áframhald á framkvæmdum við 
Dettifossveg niður í Ásbyrgi svo eitthvað sé nefnt en einnig er mikilvægt í þágu umferðaröryggis 
að sinna viðhaldverkefnum og þjónustuuppbyggingu á síversnandi þjóðvegakerfi landsins. Þá vantar 
einn milljarð upp fjárlög 2018 miðað við fjárlög 2017 til að sinna nauðsynlegu viðhaldi.

Samtökin benda á að á síðustu árum hefur fjárveitingum til vegamála verið forgangsraðað í þágu 
þjónustu og viðhalds án þess að „minni“ forgangsmálum hafi verið sinnt, s.s. uppbygging og 
skilgreining á ferðamannavegum. Þar er um fjárhæðir að ræða sem munu ekki hafa neikvæð áhrif 
á ábyrga fjármálastefnu eða raska jafnvægi í þjóðarbúskapnum. Fjárfestingar fyrirtækja í 
ferðaþjónustu, um allt land, hafa verið miklar á undanförnum árum eins og fram kemur hér að 
framan. Skilvirk opinber þjónusta s.s. vetrarþjónusta styður m.a. við verðmætasköpun fyrirtækja og 
stuðlar þannig að aukinni velferð.

Einnig vilja samtökin benda á að byggja þarf upp fleiri stæði á þeim varaflugvöllum sem skilgreindir 
eru hér á landi en slík framkvæmd er nauðsynleg í þágu flugöryggis. Hingað til lands koma tugir 
flugvéla daglega en aðeins örfá flugvélastæði eru í boði á varaflugvöllum landsins komi til þess að 
þau þurfi að nýta.

Um umfjöllun skattstyrks í greinargerð fjárlagafrumvarps
Í fjárlagafrumvarpinu kemur fram að skattastyrkur til ferðaþjónustu nemi um 26 milljörðum króna 
en skattastyrkur er skilgreindur sem frávik frá grunngerð skattkerfisins. Samtökin hafa áður sýnt 
áhuga á að fara yfir þá aðferðafræði sem þarna liggur að baki og ítrekar þann áhuga um leið og hún 
bendir á að; þjónusta við ferðamenn er að mestu leyti í neðra þrepi virðisaukaskatts samkvæmt 
grunngerð skattkerfisins en það fyrirkomulag tíðkast í langflestum samkeppnislöndum 
ferðaþjónustunnar. Það er umhugsunarefni að aðrar útflutningsatvinnugreinar eru ekki skilgreindar 
sérstaklega í umræddri umfjöllun.

Samtökin áskilja sér rétt að koma með frekari athugsemdir á síðari stigum. 
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