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Efni: Umsögn um frumvarp til fjárlaga fyrir árið 2019, 1. mál

Samtök ferðaþjónustunnar (SAF) vísa til tölvupósts fjárlaganefndar Alþingis, dags. 18. september sl., 
þar sem óskað er umsagnar samtakanna um frumvarp til fjárlaga fyrir árið 2019. SAF hafa kynnt sér 
framkomið frumvarp til fjárlaga og vilja samtökin koma á framfæri við fjárlaganefnd eftirfarandi 
athugasemdum hvað það varðar.

Fyrir það fyrsta vekja SAF athygli á að í febrúar sl. skiluðu samtökin umsögn um þingsályktunartillögu 
um fjármálastefnu til næstu 5 ára, þ.e. fyrir árin 2018 -  2022. Þessu til viðbótar sendur SAF í maí sl. 
nokkuð ítarlega umsögn um fjármálaáætlun ríkisstjórnarinnar sem ætlað er að liggja til grundvallar því 
frumvarpi sem nú er lagt fram, þ.e. fjárlaga - fyrir næsta ár. Vísast hér almennt til þeirra athugasemda 
sem þar koma hvað varðar samspil við þau álitamál sem til skoðunar eru í fyrirliggjandi frumvarpi.

Í eftirfarandi umfjöllun SAF er sjónum fyrst og fremst beint að málefnasviði ferðaþjónustunnar sem er 
á ábyrgð atvinnuvega- og nýsköpunarráðuneytis, þ.e. til starfsemi Ferðamálastofu, innviðauppbyggingu 
í gegnum Framkvæmdasjóð ferðamannastaða, framlag til Flugþróunarsjóðs, samninga við Íslandsstofu 
vegna markaðs- og kynningarmála og markaðsstofu landshluta og til útgjalda vegna rannsókna á sviði 
ferðamála og Stjórnstöðvar ferðamála.

SAF minna á að málefni ferðaþjónustunnar tengist öðrum mikilvægum málaflokkum í fjármálastefnu 
og fjármálaáætlun. Þar skiptir mestu máli verkefni á málefnasviði hagskýrslugerðar og og 
upplýsingamála (6), umhverfis- og auðlindaráðuneytis (17), sveitarstjórna og byggðamála (8), 
samgöngu- og fjárskiptamála (11), löggæslu (9), og í menningarmálum og listum svo e-ð sé nefnt. 
Stefna og framtíðarsýn um fjárhagsleg umsvif hins opinbera til næstu ára á þessum sviðum ræður miklu 
um þróun áfangastaðarins til framtíðar.

Almennt
Ferðaþjónusta á Íslandi er ein mikilvægasta atvinnugrein landsins. Samkvæmt upplýsingum frá 
Hagstofu Íslands nam vægi hennar í VLF um 8,6% á árinu 2017. Stærsti viðskiptahópur innlendrar 
ferðaþjónustu er erlendir ferðamenn (70%) og námu gjaldeyristekjur á áfangastaðnum Íslandi um 377 
milljörðum kr. Aðrar fargjaldatekjur íslenskra flugrekstraraðila vegna farþegaflutninga með erlenda 
ferðamenn námu um 115 milljörðum króna þannig að gjaldeyristekjur alls námu um 503 milljörðum 
króna eða ríflega 42% af heildar gjaldeyristekjum þjóðarbúsins á síðasta ári. Það er því óhjákvæmilegt 
að uppbygging málefnasviðsins taki mið a f samkeppnishæfni íslenskra fyrirtækja í ferðaþjónustu og 
þjóðarbúsins í heild - gagnvart erlendum mörkuðum.



Jafnframt er mikilvægt, þegar kemur að „endurskoðun á skattlagningu menningar, fjölmiðla og 
ferðaþjónustu“ eins og fram kemur í markmiðum og aðgerðum í kafla 5.1 að hún hvíli á heildarsýn og 
stefnu um greinina til langs tíma. Á undanförnum árum hefur tekist nokkuð vel að breyta Íslandi í 
heilsársáfangastað ferðamanna. Nú hafa kostnaðarskilyrði fyrirtækja í ferðaþjónustu þyngst verulega - 
umfram það sem gerist í okkar samkeppnislöndum. Það þarf því að fara varlega í allri umræðu sem snýr 
að sköttum og skyldum á ferðaþjónustuna. Fyrirtæki í ferðaþjónustu standa frammi fyrir fjölbreyttum 
áskorunum ein af þeim er að halda því sem hefur nú þegar áunnist.

Lækkun tryggingagjalds um 0,25 prósentustig í ársbyrjun 2019 og aftur 2020 er skref rétta átt - að bæta 
samkeppnisstöðu fyrirtækja í ferðaþjónustu - en flest fyrirtæki í ferðaþjónustu eru lítil eða meðalstór og 
laun, gjaldstofn tryggingagjalds, er stór hluti rekstrargjalda. Tryggingagjald er enn töluvert hærra en það 
var fyrir hrun, það var 5,34% árið 2008, og nam almenna tryggingagjaldið 4,54%. Eftir sem áður benda 
SAF á að boðuð breyting mun ekki fara niður í það hlutfall sem almenna trygginggjaldið var árið 2008 
og gengur það gegn þeirri sátt sem komst á í kjölfar gerð kjarasamninga, sbr. samkomulag Samtaka 
atvinnulífsins og ASÍ við fjármálaráðherra um lækkun tryggingagjalds frá 22. janúar 2016 á grundvelli 
rammasamkomulags aðila vinnumarkaðarins frá 27. október 2015. Umrætt samkomulag gekk út á að 
tryggingagjaldið myndi lækka um 0,5% um mitt ár 2016 og um sama hlutfall árin 2017 og 2018 að 
gefnum forsendum um lækkun skulda ríkisins. Þannig yrði gjaldið komið í fyrra horf, þ.e. í 4,5%, á 
árinu 2018. Þrátt fyrir jákvæðan tón í fyrirliggjandi frumvarpi hvað varðar umædda lækkun þá er ljóst 
að framkomnar tillögur ganga gegn umræddu samkomulagi og skyldum ríkisins á grundvelli þess. Telja 
SAF mikilvægt að það samkomulag sé virt a f hálfu ríkisins og lækkun tryggingagjalds taki mið af þeirri 
skuldbindingu.

Útgjaldarammi og markmið málaflokksins „Ferðaþjónusta“
Á föstu verðlagi aukast útgjöld til málaflokksins „ferðaþjónusta“ um 182 milljónir kr. Það er nokkuð 
erfitt að átta sig á - í hvað fjárheimildum er ráðstafað enda eingöngu um hagræna flokkun að ræða. SAF 
kalla eftir meiri sundurliðun á skiptingu/ráðstöfun fjárheimilda og þá sérstaklega á betri sundurliðun á 
verkefnum í lið „04-559 Rannsóknir, markaðs- og kynningarmál í ferðaþjónustu“ sem er stærsti 
fjárlagaliður málaflokksins, rúmlega milljarður á næsta ári. Samtökin benda á að mikið vantar upp á til 
að bein framlög til rannsókna í ferðamálum nái þeim grunni sem þörf er á miðað við umfang og 
mikilvægi greinarinnar. Framlög til rannsókna og þróunar á öðrum atvinnugreinum er enn mun hærra 
en sambærileg framlög til ferðaþjónustu. Eðlilegt er að vægi ferðaþjónustunnar fyrir efnahagslífið -  
8,6% af VLF árið 2017 - endurspeglist í framlögum ríkisins til rannsókna og þróunar atvinnugreina. 
Þannig er því eðlilegt að framlög til rannsókna og þróunar í ferðaþjónustu séu ákvörðuð á grunni sama 
hlutfalls a f heildarframlögum ríkisins til rannsókna og þróunar atvinnugreina, þ.e. rúmlega 1.200 
milljónir á fjárlögum fyrir árið 2019.

SAF fagna 1. markmiði í kafla 14.1 þar sem fram kemur að ferðamálaráðherra ætli að marka 
langtímastefnu um þróun sjálfbærrar ferðaþjónustu í samvinnu við hagsmunaaðila. Jafnframt lýsa þau 
ánægju með aukna áherslu á söfnun tölfræði gagna en minna á mikilvægi samhæfingar, samræmis og 
skilvirkni í hagskýrslugerð almennt. SAF leggja áherslu á að ávallt liggi fyrir óvefengjanlegt mat á 
efnahagslegu mikilvægi greinarinnar í íslenskum þjóðarbúskap - samkvæmt viðurkenndum alþjóðlegum 
stöðlum og matsaðferðum. Í nútímasamfélagi er eðlilegt að gögn og gagnsöfn séu ætíð aðgengileg, án



endurgjalds, svo hægt sé að átta sig á merkingalegu samhengi þeirri, ekkí síst þegar kemur að 
rannsóknum, nýsköpun, stefnumótun og ákvarðanatöku í einni af stærstu atvinnugrein landsins.

Ferðaþjónusta er efnahagslega sterkur valkostur til nýtingar náttúrauðlinda og menningarsögulegra 
minja sem birtist t.d. í vaxandi sértekjum í þjóðgörðum landsins. SAF telja að það væri til mikilla bóta 
að birta nákvæmari upplýsingar um væntar rekstartekjur/sértekjur þjóðgarða en gert er í frumvarpinu en 
samkvæmt því er gert ráð fyrir að rekstartekjur Vatnajökulsþjóðgarðs verði 599 milljarðar kr. á næsta 
ári og að þær verði um 598 milljarðar kr. í Þjóðgarðinum á Þingvöllum.

Ljóst er mikilvægir áfangastaðir ferðamanna sem bjóða upp á margvíslegar ferðaþjónustuvörur eru í 
eigu/umsjá ríkis- og sveitarfélaga. Skýr sýn í innviðauppbyggingu er því afar mikilvæg fyrir 
ferðaþjónustu landsins. Í frumvarpinu er gert ráð fyrir 615 milljón kr. framlagi til framkvæmdasjóðs 
ferðamannastaða sem veitir styrki til sveitarfélaga og einkaaðila til uppbyggingar, viðhalds og verndar 
á ferðamannastöðum. Til viðbótar er í landsáætlun gert ráð fyrir 959 milljóna kr. framlagi vegna 
uppbyggingar innviða til verndar náttúru og menningarminjum í eigu hins opinbera. Samtals má því 
gera ráð fyrir 1,6 milljarði kr. til uppbyggingar, viðhalds og verndunar ferðamannastaða. Samtökin fagna 
auknu framlagi til þessara mála.

Vörugjöld á bílaleigubifreiðar
Í frumvarpinu er gert er ráð fyrir að afnám afsláttar a f vörugjaldi bílaleiga hækki tekjur ríkissjóðs um 
1,3 ma.kr. Bílaleigubílar eru mikilvæg atvinnutæki til að dreifa ferðamönnun um landið en samhliða 
aukningu ferðamanna hefur nýskráðum bílaleigubílum fjölgað mikið og er endursala þeirra stór hluti af 
offramboði á eftirmakaði með bifreiðar. Þá er hlutfall bílaleigubifreiða gríðarlega hátt hér á landi eða 
um 77 bílar á hveija 1000 íbúa á meðan sama hlutfall er 4-6 á Norðurlöndunum. Bílaleigubílar eru að 
stærstum hluta knúnir hefðbundnum aflgjöfum. Í skýrslu Hagfræðistofnunar Háskóla Íslands, Ísland og 
loftslagsmál frá síðasta ári (2017) kemur fram að á árinu 2015 mátti rekja um fimmtung af losun 
hérlendis til vegasamgangna. Uppbygging innviða fyrir bílaleigur, til að færa sig úr hefðbundnum 
aflgjöfúm yfir í umhverfisvænni aflgjafa, flýtir sannarlega fyrir mikilvægum orkuskiptum í 
vegasamgöngum.

Í þessu samhengi er rétt að benda á að samtökin hafa bent á, að til að mæta vexti á eftirmarkaði væri 
æskilegt að fella brott álagningu vörugjalda á bifreiðar sem ætlaðar væru til útflutnings að ákveðnum 
tíma liðnum eftir nýskráningu. Einnig ætti að heimila bílaleigum að leigja út bifreiðar á erlendum 
númerum í ákveðinn tíma árlega til að minnka þrýsting á eftirbílamarkað hér á landi. Slíkt fyrirkomulag 
myndi án efa einnig hvetja til örari endurnýjunar með öruggari og umhverfisvænni bifreiðum á 
markaðnum.

Samgöngur
Viðhald og uppbygging á samgöngukerfi Íslands, mælt í hlutfalli a f  VLF hefur verið sögulega lágt um 
árabil. Að mati SAF stendur ríkissjóður í skuld við vegakerfi landsins sem er löngu komið á gjalddaga. 
Samantekt samgönguráðuneytisins frá í febrúar 2018 sýnir að fjárframlög undanfarinna ára hafa ekki 
haldið í við viðhaldsþörf og uppsöfnuð viðhaldsþörf nemur því um 65 milljörðum króna. Eru þá allar



nauðsynlegar nýframkvæmdir undanskildar. Nýjar hagspár sýna að nú hægir á hagvexti hér á landi sem 
skapar tækifæri til að ráðast í viðgerðir og framkvæmdir á samgönguinnviðum til að mæta 
nútímakröfum um öryggi og aðgengi. Samgöngur eru lífæð byggðaþróunar hér á landi hvort sem er á 
lofti, láði eða legi. Það hefur verið stefna stjórnvalda og greinarinnar - í orði - að efla ferðaþjónustu um 
allt land, allan ársins hring. Ferðaþjónusta er mikilvægt bakbein byggðaþróunar og er því eðlileg þróun 
að greiða fyrir dreifingu ferðamanna um landið. Þá benda samtökin á að skilvirk opinber þjónusta s.s. 
vetrarþjónusta styður m.a. við verðmætasköpun fyrirtækja og stuðlar þannig að aukinni velferð.

Fjárfesting í vegum, brúm, götum og holræsum
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Heimild: Hagstofa (þjóðhagsreikningar), frumvarp til fjárlaga 2019

Flugvellir
Að mati ISAVIA vantar um 700 milljónir króna til að standa straum að lágmarksviðhaldi 
innanlandsflugvalla en viðhald þeirra hefur lengi setið á hakanum sem er ámælisvert að mati 
samtakanna. Þá hafa ISAVIA bent á að uppsöfnuð þörf viðhalds og framkvæmda innanlandsflugvalla 
er yfir 50 milljarðar króna. Frá árinu 2010 hefur fjármunum sem varið er til uppbyggingar og reksturs 
innanlandsflugvalla lækkað um helming, úr tæpum 6 milljörðum í tæpa 3 milljarða á ári. Á sama tíma 
hefur fjöldi ferðamanna til landsins vaxið úr 490 þúsund árið 2010 í 2,2 milljónir árið 2017 og þörfin á 
uppbyggingu á flugvöllum innanlands því margfaldast. Samtökin ítreka mikilvægi þess að nægum 
fjármunum sé varið til að uppfylla uppsafnaða viðhaldsþörf innanlandsflugvalla og að skýr skref séu 
tekin til uppbyggingar á flugvöllum um allt land til að markmiðum um dreifingu ferðamanna um landið 
verði betur náð. Samtökin minna í þessu sambandi sérstaklega á mikilvægi þess að komið verði 
myndarlega til móts við uppsafnaða þörf til viðhalds og uppbyggingar á flugvöllum sem sinna 
alþjóðahlutverki.



Útgjöld ríkissjóðs vegna flugsamgangna
Milljónir kr. á föstu verði 2019 (uppbygging og rekstur innanlandsflúgvalla)
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Heimild: Fjármunamyndun, þjóðhagsreikningar, Frumvarp til fjárlaga 2019

Menntun viðheldur og eflir samkeppnishæfni áfangastaðarins
Samkvæmt framlögðu fjárlagafrumvarpi er framlag til Fræðslumiðstöðvar atvinnulífsins (FA) 134,1 
milljón krónur 2019. Verði það niðurstaðan er hækkunin rúm 2%, frá 2018, sem dugar skammt til að 
mæta þeim umtalsverðu launahækkunum sem verið hafa síðustu árin en framlög til FA hafa verið nær 
óbreytt síðustu þrjú árin. Árin 2020 og 2021 er gert ráð fyrir að framlög til FA lækki samtals um nærri 
4 milljónir króna. SAF lýsa áhyggjum af þessari þróun mála enda er í fjármálaáætlun 2019 -  2023, þegar 
á heildina er litið, dregið úr framlögum til málefnasviðsins ”önnur skólastig” um 4% að nafnvirði (mun 
meira að raunvirði) sem er óásættanlegt, einkum í ljósi þess að efla þarf hæfni á vinnumarkaði. 
Samkvæmt gögnum Hagstofunnar eru um um 31 þús. einstaklinga á vinnumarkaði á aldrinum 25-64 ára 
sem einungis hafa grunnskólamenntun og gildir það líka um störf í ferðaþjónustu sem í öðrum 
atvinnugreinum. Mikilvægt er að þessum einstaklingum verði boðin úrræði við hæfi sem veitir þeim 
tækifæri til frekari menntunar og þátttöku í þeim breytingum og þeirri öru þróun sem er að eiga sér stað 
á íslenskum vinnumarkaði eins og víða annars staðar í heiminum. SAF leggur til að framlög til FA verði 
aukin úr 134,1 mkr skv. frumvarpinu í 180 mkr á ári til að náð verði framlagi að raunvirði og árið 2011. 
Þannig verði FA gert kleift að sinna umsjón og þróun með þessum mikilvæga málaflokki sem skiptir 
ferðaþjónustuna miklu máli.

Um umfjöllun skattstyrks í greinargerð fjárlagafrumvarps
Samtökin hafa áður andmælt umfj öllun stj órnvalda um skattastyrki .V ert er að taka fram að víða erlendis, 
þar sem fjallað er um skattastyrki í tengslum við opinber fjármál til að meta áhrif þeirra á hagkerfið, er 
einnig horft til skattaeftirgjafar frá útgjaldahlið, þ.e. vegna tilfærslna eða annarra fjárframlaga.

SAF mótmæla harðlega þeirri framsetningu í frumvarpi til fjárlaga að ferðaþjónusta njóti skattstyrkja 
miðað við aðrar atvinnugreinar. Starfsumhverfi ferðaþjónustunnar uppfyllir ekki skilyrði sem liggja til 
grundvallar flokkunar í skattstyrki. Til að slík flokkun eigi rétt á sér verður að gera þá kröfu að sýnt sé 
fram á hvernig greinin uppfyllir þau skilyrði. Það hefur ekki verið gert.



Samtökin benda á að ferðaþjónusta er eina útflutningsatvinnugrein landsins sem greiðir virðisaukaskatt. 
Greinin starfar í alþjóðlegu samkeppnisumhverfi þar sem vel er þekkt að álagning skatta og gjalda hefur 
mikil áhrif. Skipan ferðaþjónustu í lægra þrep virðisaukaskatts er því ekki styrkur til handa 
atvinnugreininni heldur eðlileg og skynsamleg aðgerð a f hálfu ríkisins til að styrkja alþjóðlega 
samkeppnishæfni mikilvægustu útflutningsgreinar þjóðarinnar og koma þar með fjárhag ríkisins til 
góða.

Er framangreindu hér með komið á framfæri við fjárlaganefnd Alþingis og gera SAF að öðru leyti ekki 
frekari athugasemdir við fyrirliggjandi frumvarp til fjárlaga. SAF áskilja sér þó rétt til að koma frekari 
athugasemdum á framfæri á síðari stigum og lýsa sig um leið reiðubúin til að funda um efnið sé þess 
óskað af hálfu nefndarinnar.

Virðingarfyllst
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Framkvæmdastjóri SAF


