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Þingskjal 596 -  432. mál, frumvarp til laga um breytingu á ýmsum lögum um skatta (vistvæn 
ökutæki o.fl.)

Þingmál 432, frumvarp til laga um breytingu á ýmsum lögum um skatta (vistvæn ökutæki o.fl.), var lagt 
fram á Alþingi 30. nóvember 2019. Framsöguræða og fyrsta umræða fór fram 3. desember sl. og gekk málið 
til efnahags- og viðskiptanefndar s.d. Umsagnarbeiðnir voru sendar til 24 aðila og bárust umsagnir frá 10 
aðilum fyrir lok umsagnarfrests 9. desember sl. og frá þremur aðilum síðar, alls frá 13 aðilum. Hér er gerð 
grein fyrir einstökum umsögnum og viðbrögðum skattaskrifstofu fjármála- og efnahagsráðuneytis (FJR) við 
hverri og einni.

1. Tollstjóri.
FJR vill í upphafi benda á að haft var samráð við tollstjóra við meðferð frumvarpsins líkt og fram kemur 

í 5. kafla greinargerðar þess og barst SSK (skrifstofu skattamála í FJR) í því sambandi umsögn tollstjóra um 
drög að frumvarpinu auk þess sem fundað var með embættinu. Í kjölfarið var brugðist við athugasemdum 
embættisins eftir fremsta megni. Þess ber að geta að sú athugasemd sem hér um ræðir og varðar 
fjárhæðarþak vegna reiðhjóla var ekki nefnd sérstaklega í skriflegri umsögn tollstjóra til SSK en var þó 
lítillega rædd á fundi SSK með fulltrúum tollstjóra í framhaldi af móttöku umsagnarinnar.

SSK hafði samband við tollstjóra vegna þessa í kjölfar beiðni efnahags- og viðskiptanefndar um viðbrögð 
við innsendum umsögnum. Í svari embættisins kom fram að meint vandamál sem um ræðir heyrði til 
undantekninga en aðallega væri um að ræða nokkur skipti á hveiju ári þegar stórir aðilar flytja inn mikið 
magn reiðhjóla, þá aðallega á vorin. Þar sem tiltaka þarf hvert hjól í sérstakri línu á hverri aðflutningsskýrslu 
orsakaði tilkoma ívilnunarinnar meiri fyrirhöfn bæði hjá innflutningsaðilum og starfsmönnum tollstjóra. 
Einnig kom fram að í tilviki netverslunar og annars innflutnings, t.a.m. innflutnings einstaklinga á 
reiðhjólum, ætti þetta ekki að vera vandamál. Að mati FJR skiptir miklu máli að fjárhæðarþak á ívilnunum 
sé til staðar vegna þeirra reiðhjóla sem um ræðir til að tryggja að leiðin að þeim árangri sem að er stefnt 
með frumvarpinu, sem felst m.a. í því að greiða fyrir vistvænum samgöngum, sé ekki dýrari en nauðsyn ber 
til. Með engu hámarki á fjárhæð ívilnunar fyrir reiðhjól væri jafnframt verið að niðurgreiða hjól til efnameiri 
einstaklinga á kostnað ríkissjóðs. Með sérstöku hámarki á þá flokka sem um ræðir líkt og lagt er upp með í 
frumvarpinu er hins vegar komið til móts við það grunnmarkmið að styðja einstakling til að kaupa reiðhjól 
sem nýtist sem samgöngutæki en ekki dýrari gerð reiðhjóls vegna tómstundarstarfsemi. Það er jafnframt 
mat FJR að tillaga frumvarpsins sem felst í því að hafa sérstakt hámark fyrir annars vegar rafmagnsreiðhjól 
og hins vegar hefðbundið reiðhjól í ljósi mismunandi eiginleika þeirra og verðs myndi jafnframt missa 
marks ef ekkert fjárhæðarþak væri til staðar. Þar sem jafnframt liggur fyrir samkvæmt upplýsingum frá 
tollstjóra að um er að ræða einungis fáein skipti á ári, þar sem stórar sendingar eru fluttar til landsins og 
meint vandræði skapast, er það mat FJR að réttlætanlegt sé að lögð sé sú skylda á innflytjendur sem njóta 
umræddra ívilnana að sundurgreina upplýsingarnar um verð og fjölda reiðhjóla á skilvirkan hátt á 
aðflutningsskýrslum þau skipti sem um ræðir.
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Það er því mat FJR í ljósi alls framangreinds að ekki sé réttlætanlegt að fella niður hámarksívilnun 
reiðhjóla einungs vegna aukins flækjustigs í framkvæmd sem virðist samkvæmt skoðun FJR og samtali við 
tollstjóra heyra til undantekninga frekar en hitt. FJR telur hins vegar rétt að viðræður fari fram við embætti 
tollstjóra til að koma til móts við embættið vegna tímabundins aukins álag sem skapast getur vegna þessa 
og mun leggja til að það verði gert.

2. Ríkisskattstjóri.
Í umsögn ríkisskattstjóra er í upphafi bent á að samráð var haft við embættið við gerð frumvarpsins. 
Frekari athugasemdir ríkisskattstjóra eru í 5 liðum.

1) FJR getur ekki tekið undir með ríkisskattstjóra að rétt sé að gera breytingar á f- og g-lið 1. gr. 
frumvarpsins líkt og embættið leggur til. Fyrir liggur að f-liður 1. gr. er varðar breytta tilgreiningu á 
þeim ökutækjum sem falla skuli undir frumvarpið, þar sem tekið er tillit til nýrra umferðarlaga nr. 
77/2019 auk vöruliða í tollskrá mun samkvæmt frumvarpinu taka gildi þann 1. júlí 2020, sbr. b-liður 
4. gr., m.a. út frá skuldbindingum Íslands á grundvelli EES-samningsins er varða ríkisstyrkjareglur 
hans. G-liður 1. gr. mælir hins vegar fyrir um brottfall ákvæðis sem lýtur að skilyrðum ívilnunar 
fyrir tengiltvinnbifreiðar og er lagt til að g-liður taki gildi 1. janúar 2021, sbr. a-liður 4. gr. 
frumvarpsins, þ.e. þegar ívilnun fyrir tengiltvinnbifreiðar fellur úr gildi samkvæmt frumvarpinu. E f 
báðir töluliðirnir verða felldir brott líkt og ríkisskattstjóri leggur til með breytingu á orðalagi f-liðar 
myndi það skilyrði sem nú er greint frá í 2. tölul. 4. mgr. bráðabirgðaákvæðisins vegna ívilnunar 
fyrir tengiltvinnbifreiðar falla niður. Slíkt er ekki í samræmi við markmið frumvarpsins er varðar að 
ívilnun fyrir tengiltvinnbifreiðar út árið 2020 standi óbreytt. Því er umrædd aðgreining í f- og g- lið 
1. gr. frumvarpsins vegna 4. mgr. XXIV. bráðabirgðaákvæðis virðisaukaskattslaga lögð til, þ.e. 
vegna mismunandi gildistöku f- og g- liðar 1. gr. frumvarpsins.

2) FJR er sammála RSK að rétt sé að leggja til umrædda breytingu á fyrri málsl. 2. mgr. a-liðar 2. 
gr. frumvarpsms þannig að á eftir orðinu ,,hleðslustöð“ í málsliðnum komi: „fyrir bifreiðar til 
uppsetmngar“

3) FJR er sammála RSK um að rétt sé að sett verði sérstakt lagaskilaákvæði vegna leigusamninga 
um vistvæn ökutæki sem í gildi eru annars vegar við upphaf tímabilsins og hins vegar við lok þess, 
sem þá tæki mið af afhendingarreglu 1. mgr., sbr. einnig 2. mgr. 13. gr. virðisaukaskattslaga. FJR 
lýsir sig reiðubúið að aðstoða efnahags- og viðskiptanefnd við mótun slíks ákvæðis.

4) FJR er sammála RSK um að leiðrétta orðið ,,hann“ og setja í staðinn orðið ,,það“ í fyrri málslið
1. mgr. c-liðar 2. gr. frumvarpsins.

5) Um er að ræða almennar hugleiðingar ríkisskattstjóra vegna umfjöllunar í 1. málsl. 2. mgr. 6. 
kafla greinargerðar með frumvarpinu sem FJR tekur undir.

3. Bílgreinasambandið.
Breytingartillögur Bílgreinasambandsins lúta einna helst að því að framlengja gildistíma ívilnunar fyrir 

tengiltvinnbifreiðar. Við vinnslu þeirra tillagna frumvarpsins er lúta að brottfalli ívilnana fyrir 
tengiltvinnbifreiðar var m.a. litið til aðgerðaráætlunar stjórnvalda um orkuskipti sem fram kom í 
þingsályktun ferðamála-, iðnaðar- og nýsköpunarráðherra þar sem önnur megináherslan er 
hreinorkuvæðing í vegasamgöngum. Um tengiltvinnbifreiðar sagði orðrétt: ,,Fjölgun tengiltvinnbifreiða 
stuðlar að uppbyggingu innviða. Slíkar bifreiðar ættu að vera orðnar samkeppnishæfar á þessum tíma og 
þurfa því ekki ívilnanir lengur en til 2020.“ Við gerð frumvarpsins var jafnframt litið til núverandi og 
fyrirhugaðrar uppbyggingar nets hleðslustöðva sem mikil gróska hefur verið í síðustu misseri og því lagt til 
að ívilnanir fyrir tengiltvinnbifreiðar féllu niður í lok árs 2020. Með vísan til þessa var það mat FJR að rétt 
væri að ívilnanir fyrir tengiltvinnbifreiðar féllu niður í lok árs 2020 og ekki væri þörf á slíkum ívilnunum 
til lengri tíma en til loka árs 2020.
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Bílagreinasambandið færir m.a. þau rök í umsögn sinni fyrir lengri gildistíma ívilnana fyrir 
tengiltvinnbifreiðar að raundrægni þeirra sé að aukast og því hafi ökutækin enn meira vægi í því að ná niður 
heildarútblæstri í samgöngum. Auk þess eigi íbúar landsbyggðarinnar oft erfiðara með að kaupa sér hreinar 
rafmagnsbifreiðar þar sem drægni þeirra sé ekki orðin nægjanleg til að fullnægja þörfum þeirra. FJR dregur 
ekki í efa að raundrægni tengiltvinnbifreiða sé að aukast. Hins vegar er það mat FJR að með auknu neti 
hleðslustöðva um land allt auk þeirra ívilnana sem lagðar eru til í frumvarpi þessu með endurgreiðslu VSK 
af bæði vinnu og efni við kaup heimila á hleðslustöðvum muni íbúar landsbyggðarinnar eiga auðveldara 
með að kaupa sér hreinar rafmagnsbifreiðar, auk þess sem drægni þeirra er einnig að aukast. Með vísan til 
þessa sér FJR jafnframt ekki hvers vegna bílaleigur eigi ekki að geta fært sig að fullu yfir í hreinar 
rafmagnsbifreiðar, andstætt við það sem Bílgreinasambandið heldur fram.

E f sú ákvörðun verður hins vegar tekin hjá efnahags- og viðskiptanefnd að fallast á að lengja gildistíma 
ívilnunar fyrir tengiltvinnbifreiðar í ljósi umsagnar Bílgreinasambandsins o.fl., er það mat FJR að rétt væri 
í ljósi framangreinds að slík ívilnun gilti ekki lengur en til ársloka 2021. Þá væri rétt í því sambandi að 
lækka fjárhæðina í skrefum. Þetta mætti t.d. gera með þeim hætti að lækka fjárhæðina um helming í lok árs 
2020, þannig að hámark ívilnunar fyrir tengiltvinnbifreiðar færi úr 960 þús.kr. í 480 þús.kr. í lok árs 2020 
og úr 4 m.kr. í 2 m.kr. um leið vegna skattskyldrar sölu.

Þá er það mat FJR m.a. í ljósi áforma stjórnvalda um að banna nýskráningu bensín- og dísilbifreiða eftir 
2030 að ekki sé rétt að stuðla að kaupum á slíkum bifreiðum og að ekki sé þörf á að breyta reglum um 
förgun bifreiða, m.a. í ljósi þess árangurs sem náðst hefur í þeim efnum síðustu ár.

4. BSRB.
Í umsögn BSRB er m.a. lögð áhersla á að tekjulægri hópar beri ekki hlutfallslega meiri byrðar en þeir 

tekjuhærri vegna nauðsynlegra aðgerða. Með þeim fjárhæðarmörkum sem eru til staðar í bráðabirgðaákvæði 
24, m.a. með ákveðnum hámörkum á ívilnunum telur FJR að komið sé til móts við tekjulægri hópa vegna 
veittra ívilnana eins og kostur er.

Þá bendir BSRB m.a. á að ekki sé verið að hækka vörugjöld á fólksbifreiðar og önnur vélknúin ökutæki 
þrátt fyrir tillögur starfshóps FJR um endurskoðun skattlagningar ökutækja og eldsneytis. Innan FJR er 
löggjöf um vörugjald af ökutækjum, eldsneyti o.fl. nú til skoðunar og mun þessi ábending samtakanna verða 
skoðuð í þeirri vinnu.

Bent er á að fáir hagrænir hvatar séu nú til staðar fyrir hreinorkuvæðingu þyngri bifreiða og vinnutækja 
þrátt fyrir að losun frá þeim sé nær þriðjungur losunar frá vegasamgöngum eða rúmlega 300.000 tonn árið 
2017. Í þessu sambandi vill FJR benda á að allflestir atvinnurekstraraðilar sem hafa með höndum rekstur 
þungra ökutækja eru innan virðisaukaskattskerfisins og hafa því rétt til að nýta innskatt vegna kaupa á 
slíkum ökutækjum í atvinnustarfsemi sinni. A f því leiðir að sérstök ívilnun í virðisaukaskatti nýtist þeim 
ekki. Þeir atvinnurekstraraðilar sem hafa með höndum rekstur þungra ökutækja, að heildarþyngd yfir 5 tonn, 
njóta hins vegar ívilnunar í formi vörugjalds vegna kaupa á slíkum bifreiðum, m.a. dráttarbifreiðum, 
bifreiðum til vöruflutninga, tengivögnum o.fl., í því formi að slík ökutæki eru undanþegin vörugjaldi. Þá 
má nefna að í 3. gr. frumvarpsins er lagt til að atvinnurekstraraðilum verði heimilað að fyrna nýorkuökutæki 
niður að niðurlagsverði eignar á kaupári þess.

BSRB bendir jafnframt á að sú fjöldatakmörkun sem um ræðir í frumvarpinu í 2. gr. c og varðar 
hópbifreið í almenningsakstri sé ekki nægjanlega rökstudd. Þó kemur fram að líklega megi telja að fjöldi 
undanþága miðist við það tekjutap sem talið sé ásættanlegt að ríkissjóður beri. FJR bendir í þessu sambandi 
á greinargerð um c-lið 2. gr. frumvarpsins þar sem fram kemur að ætlunin með þessum fjöldatakmörkunum 
sé að setja fram ákveðin öryggismörk með tilliti til tekjuþarfar ríkisins.

Loks leggur BSRB til að fjármála- og efnahagsráðuneytið geri úttekt á því hvernig byrðar og ávinningur 
af hagrænum hvötum dreifist á mismunandi tekjuhópa o.fl. FJR tekur vel í þessa tillögu BSRB og mun 
skoða það vel að ráðast í slíka úttekt.
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5. Græna orkan, Samstarfsvettvangur um orkuskipti.
Græna orkan tekur undir með Bílgreinasambandinu að á þessum tíma sé ekki ráðlagt að fella niður 

ívilnanir á tengiltvinnbifreiðar og styður þeirra framsetningu með niðurfellingu í skrefum sem og aðrar 
tillögur þegar kemur að þeim þætti sem kemur fram í bréfi þeirra til efnahags- og viðskiptanefndar er málið 
varðar. FJR vísar í þessu sambandi til umsagnar sinnar hér að framan um athugasemdir 
Bílgreinasambandsins.

6. Hjólafærni á Íslandi.
Í umsögn Hjólafærni á Íslandi kemur fram að ívilnanir er varða niðurfellingu virðisaukaskatts fyrir 

rafmagnsreiðhjól ættu að vera hærri, einkum með tilliti til nytjahjóla, en fram kemur að þau kosti aldrei 
minna en 600 þús.kr. Þá þurfi að gera ráð fyrir 8% hækkun við að flytja hjól milli landa. Auk þess er óskað 
eftir að skilið sé eftir svigrúm fyrir fólk með skerta hreyfigetu.

Líkt og FJR greindi frá á fundi nefndarinnar er markmið þeirra fjárhæðarmarka á reiðhjól sem lögð eru 
til í frumvarpinu m.a. að koma til móts við einstaklinga við kaup á slíkum ökutækjum til að stuðla að 
vistvænum samgöngum. Ekki er því lagt til að ívilnun sé til staðar fyrir dýrari gerðir a f  hjólum sem að 
meginstefnu til eru einkum ætluð fyrir tómstundastarfsemi, sbr. sú hugsun sem nú er til staðar varðandi 
ívilnanir fyrir rafmagns-, vetnis og tengiltvinnbifreiðar. Varðandi nytjahjólin var það mat FJR líkt og fram 
kemur í 5. kafla frumvarpsins um samráð, að skilgreina þyrfti slík hjól nánar til að réttur til hærri ívilnunar 
yrði nægjanlega skýr til að komast hjá vandræðum í skattframkvæmd. Það sama á við um reiðhjól fyrir 
hreyfihamlaða, en skoða þarf m.a. nánar aðrar styrkveitingar í því sambandi, m.a. frá Sjúkratryggingum 
Íslands og hugsanlega greiðsluþátttöku í því sambandi. Slík hjól falla þó undir sömu fjárhæðarmörk þeirra 
ívilnanna sem fram koma í frumvarpinu í dag og gilda fyrir rafmagnsreiðhjól, hefðbundin reiðhjól og aðrar 
tegundir af reiðhjólum. FJR vill hins vegar benda á að tiltekin ökutæki sem falla undir c. lið 30. tölul. 3. 
gr. nýrra umferðarlaga, þ.e. tvíhjóla ökutæki á einum öxli sem falla undir vöruliði 8711 eða 8712 í tollskrá, 
s.s. lítil vélknúin ökutæki sem hönnuð eru til aksturs á hraða upp í 25 km á klst. munu eftir breytinguna 
einnig falla undir ívilnunina.

7. Landssamtök hjólreiðamanna.
FJR vísar til fyrri athugasemda varðandi breytinga á fjárhæðarmörkum en FJR telur að með þeirri 

breytingu að hækka fjárhæðarmörk fyrir hefðbundin reiðhjól úr 100 þús.kr. í 200 þús.kr. hafi að miklu 
leyti verið komið til móts við þau sjónarmið innsendra umsagna að hækka fjárhæðarmörkin fyrir reiðhjól. 
Líkt og FJR greindi frá á fundi nefndarinnar var horft til sambærilega sjónarmiða vegna rafmagnsreiðhjóla 
og hefðbundinna reiðhjóla, þ.e. skoða almennt hámarksverð slíkra hjóla og miða við u.þ.b. helming þeirrar 
fjárhæðar sem að slík hjól sem ætluð eru til almenningssamgangna, s.s. borgarhjól, kosta að hámarki. Hvað 
við kemur tilvísun landssamtakanna til nytjahjóla og hjóla fyrir hreyfihamlaða vísar FJR til fyrri röksemda, 
sbr. umsögn FJR vegna athugasemda Hjólafærni á Íslandi. Hvað við kemur tillögu Landssamtaka 
hjólreiðamanna um breytta tollflokkun í tollskrá vill FJR koma á framfæri að nú stendur yfir skoðun á 
breytingu á tollflokkun tollskrár í samráði við embætti tollstjóra. Stefnt er að birtingu auglýsingar þess 
efnis fyrir áramót.

8. Samband íslenskra sveitarfélaga.
Fram kemur í umsögn SÍS það álit sambandsins varðandi breytingu á bráðabirgðaákvæði 24 í 

virðisaukaskattslögum að ganga hefði mátt lengra og heimila einnig endurgreiðslu virðisaukaskatts vegna 
vinnu við uppsetningu og kaupa á hleðslustöð fyrir þá aðila sem koma að rekstri almenningssamgangna 
og sveitarfélög sem haga skipulagi skólaaksturs og akstursþjónustu fatlaðra og eldri borgar, þannig að þeir 
aðilar myndu einnig njóta sömu skattaívilnunar vegna kaupa og uppsetningar á hleðslustöðvum líkt og
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einstaklingar vegna íbúðarhúsnæðis. Það var niðurstaða FJR að rétt væri að leggja áherslu á ívilnun til 
byggjenda og eigenda íbúðarhúsnæðis í ljósi mikilvægis þess að greiða fyrir uppsetningu hleðslustöðva í 
íbúðarhúsnæði, þ.m.t. fjöleignarhúsum. Því var ekki að þessu sinni lagt til að ganga lengra í þessum efnum 
líkt og SÍS leggur til í umsögn sinni. Þá leggur SÍS til að fjöldatakmörkun hópferðabifreiða sem miðast 
við 100 bifreiðar samkvæmt núgildandi tillögum frumvarpsins verði hækkuð. FJR ákvað með tilliti til 
ákveðinna öryggismarka að miða við 100 bifreiðar í þessu sambandi. Telja verður að tími sé til 
endurskoðunar á umræddum fjöldatakmörkunum ef/þegar fyrir liggur að umræddu þaki verður náð þar 
sem fyrir liggur að gildistími ákvæðisins er til loka árs 2023.

9. Samtök ferðaþjónustunnar.
SAF leggja til að gildistími útleiguívilnunar b-liðar 2. gr. frumvarpsins verði lengri, þ.e. til árloka 2026 

í stað 2023.
FJR bendir á að frumvarpið felur í sér tímabundnar ívilnanir til næstu fjögurra ára. Þar sem þróun og 

breytingar á sviði orkuskipta eru örar er mikilvægt að tímarammi þeirra ívilnana sem lagðar eru til sé 
takmarkaður þannig að hægt verði að endurmeta stöðuna áður en langt um líður m.a. út frá þeim árangri 
sem náðst hefur og með hliðjón af þróun á sviði orkuskipta almennt.

SAF leggur einnig til að bifreiðar í eigu ökutækjaleigu, eignaleigu eða fjármögnunarleigu sem fallið 
hefur undir ívilnun hafi ekki skattverð við afsetningu á eftirmarkaði.

Almenna reglan er sú skv. gildandi ákvæði til bráðabirgða XXIV. að niðurfelling virðisaukaskatts gildir 
við innflutning og fyrstu sölu notaðrar hreinorkubifreiðar enda sé ökutækið þriggja ára eða yngra. Þannig 
ættu kaupendur notaðra hreinorkubifreiða af framangreindum leiguaðilum að geta nýtt sér 
virðisaukaskattsívilnunina enda séu framangreind skilyrði uppfyllt.

Að lokum leggja SAF til að gildistími virðisaukaskattsívilnunarinnar fyrir tengiltvinnbifreiða verði 
jafnlangur og í tilviki rafmagns- og vetnisbifreiða. Samhliða því verði hámarksfjöldi slíkra bifreiða sem 
notið geta ívilnana hækkaður úr 12500 í 15000.

FJR bendir á fyrri umfjöllun vegna umsagnar Bílgreinasambandsins um tengiltvinnbifreiðar.

10. Strætó.
Í umsögn sinni bendir Strætó bs. á eftirfarandi nokkra þætti sem rétt er að bregðast við.
I fy rs ta  lagi bendir Strætó bs. á að fjöldi hópbifreiða í almenningssamgöngum á landinu sé töluvert 

meiri en fjöldatakmörkun frumvarpsdraganna segir til um og hætt við að þessi takmörkun geti valdið töfum 
á orkuskiptum.

Að mati FJR er mikilvægt að hafa ákveðin mörk á fjölda þeirra bifreiða sem hlotið geta ívilnun til þess 
að hægt sé að meta þann kostnað sem aðgerðin kann hafa í för með sér fyrir ríkissjóð. E f fyrirséð er á 
gildistíma ákvæðisins að mörkin séu o f lág væri hugsanlega hægt að grípa inn í með lagabreytingu.

I  öðru lagi bendir Strætó bs. á að skýra þurfi með afdráttarlausari hætti hvaða hópbifreiðar falla undir 
ívilnunina. þannig bendir Strætó bs. á að ekki sé ljóst hvort sú ívilnunin nær til svokallaðrar 
pöntunarþjónustu þar sem langstærstur hluti ferðanna er sambærilegur frá degi til dags.

FJR bendir á að sú þjónusta sem um er að ræða veltur á því hvernig almenningssamgöngur eru 
skilgreindar í nýjum umferðalögum nr. 77/2019 og öðrum lögum svo sem virðisaukaskattslögum og lögum 
nr. 28/2017, um farþegaflutninga og farmflutninga á landi, þ.e. að um sé að ræða hópbifreiðar í 
reglubundnum áætlunarakstri á fyrirfram skipulögðum akstursleiðum, svo sem strætisvagnar, flugrúta 
o.s.frv.

Iþrið ja  lagi bendir Strætó bs. á að takmörkunin geti valdið töluverðri óvissu þar sem langur tími geti 
liðið frá innkaupum og þar til hópbifreiðar eru skráðar í ökutækjaskrá.
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FJR vonast til að hægt verði að leysa vandkvæði tengd þessu með gagnsæi í framkvæmd og 
upplýsingagjöf frá stjórnvöldum um stöðu á fjölda innfluttra hópbifreiða sem hlotið hafa ívilnun.

Að lokum bendir Strætó bs. á að ekki sé gert ráð fyrir ívilnun á uppsetningu á hleðslustöðvum fyrir 
hópbifreiðar.

Frumvarpið hefur að geyma ívilnun vegna uppsetningar og kaupa á hleðslustöðvum fyrir 
íbúðarhúsnæði. Að þessu sinni var ekki lagt upp með að ívilnunin yrði víðtækari, sbr. fyrri umfjöllun 
vegna umsagnar SÍS.

11. Viðskiptaráð Íslands.
Í umsögn sinni bendir Viðskiptaráð almennt á mikilvægi þess að neyslustýrandi grænir skattar hafi ekki 

í för með sér tekjur fyrir ríkissjóð þar sem markmið þeirra er neyslustýring en ekki tekjuöflun. Ekki eru 
gerðar athugasemdir við einstök atriði frumvarpsins.

12. Sjálfsbjörg.
Sjálfsbjörg bendir á að hreinar rafmagnsbifreiðar sem henta fötluðum einstaklingum eru í dag töluvert 

dýrari en hliðstæð ökutæki sem ganga fyrir jarðefnaeldsneyti auk þess sem að kaup fatlaðra einstaklinga 
á sérútbúnum bifreiðum hafa byggst á beinum styrkjum sem eru m.a. á hendi Sjúktratrygginga Íslands og 
TR.

Við vinnslu frumvarpsins er ekki verið að leggja til breytingar á lögum nr. 29/1993, um vörugjald af 
ökutækjum, eldsneyti o.fl. A f því leiðir að ekki verður breyting á gildandi ívilnunum á vörugjaldi af 
sérútbúnum bifreiðum fyrir fatlað fólk.

13. Samorka.
Í umsögn Samorku er lagt til að fjárhæðarmörk verði hækkuð vegna hreinorkubifreiða. Einnig er lagt 

til að fjöldatakmarkanir verði afnumdar og að virðisaukaskattsívilnun fyrir tengiltvinnbifreiðar verði 
framlengd um 2-3 ár og skilyrt drægni.

Hvað við kemur ósk Samorku um hækkun fjárhæðarmarka vill FJR benda á sú fjárhæð sem lögð er til 
í frumvarpinu um hækkun upp í 1.560 þús.kr. er byggð á áformum stjórnvalda um orkuskipti í samgöngum. 
FJR bendir á fyrri svör varðandi fjöldatakmarkanir og umfjöllun um framlengingu ívilnunar fyrir 
tengiltvinnbifreiðar.
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