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Efni: Um sögn Samtaka fe rðaþ jónus tunna r um f rum va rp  til laga um brey t ingu  á ým sum  
lö gum  vegna fjárlaga fyr ir árið 2021, mál nr. 5.

Sam tök ferðaþ jónustunnar -  SAF vísa í frum varp, fjárm álaráðherra um breytingu á ým sum  lögum  
vegna fjárlaga fyrir árið 2021, nr. 5. Frum varpið m æ lir fyrir ým sum  aðgerðum  sem hafa bæði áhrif 
á tekju- og gjaldahlið fjárlagafrumvarpsins. SAF hafa farið y fir efni frum varpsins og vilja koma 
eftirfarandi ábendingum  á fram fæ ri sem snúa að tím abundinni endurgreiðslu áfengisgjalds til 
veitingastaða og orkuskiptahvata í tím abundinni n iðurfe llingu vörugjalds á bílaleigubílum. SAF 
ásam t fu lltrúum  veitingam anna og ökutæ kjaleiga óska eftir að eiga fund m eð efnahags- og 
viðskiptanefnd til að fara nánar y fir efni eftirfarandi ábendinga.

T ím abund in  endurg re iðs la  á fengisg ja lds til ve it ingastaða

Áfengisgjald er lagt á alla sölu áfengis hér á landi frá fram le iðendum  og birgjum. Þannig greiða 
a lm enn ingur og fyrirtæ ki áfengisgjald við kaup í sam ræ m i við styrkleika áfengis. Fram leiðendur 
og birgjar greiða svo áfengisgjaldið til Skattsins.
Veitingastaðir eru í m ikilli samkeppni og fram legð afar takm örkuð. Þannig var m eðal- EBITDA 
2019 um 7% sem er afar lágt og um 30% veitingastaða voru m eð neikvæ tt EBITDA.
Covid-19 og sóttvarnaraðgerð ir stjórnvalda og þá sérstaklega takm arkaður opnunartím i og 
fjö ldatakm arkanir skv. fyrirm æ lum  stjórnvalda hafa augljóslega þau áhrif að ekki er hæ gt að bjóða 
uppá viðeigandi þ jónustu á veitingastöðum . Fyrirmæ li stjórnvalda ham la því eð lilegum  rekstri 
fyrirtæ kjanna verulega og valda beinu tekjutapi. Segja má að eðlilegar rekstrarforsendur 
veitingarstaða séu algjörlega brostnar m eð auglýsingum  heilbrigðisráðherra um 
sam kom utakm arkanir.
SAF skora á stjórnvö ld  að kom a til m óts við þröngar rekstraraðstæ ður veitingastaða og efla 
viðspyrnu þegar þar að kemur. Leggja sam tökin til að áfengisgjald verði endurgre itt til 
veitingastaða m eð leyfi íflokk i II og III í sam ræ mi við neðangreinda tillögu sem tekin er eftir söm u 
hugm yndarfræ ði og giidir um  „Aiiir v inna" átakið.
Til að öðlast ré tt til endurgreiðslu þurfa veitingastaðir að framvísa re ikn ingum  þar sem 
áfengisgjald er tekið  fram  og flokkað eftir styrkleika. Þá væri einnig hæ gt að skylda veitingastaði 
til að vera m eð bókhaldslykil fyrir áfengisgjald til að einfalda afstem m ingu.
Sam tökin eru þess fullviss um að endurgreiðsla áfengisgjalds til veitingastaða í o fangre indum  
flokkum  II og III m uni fjö lga tæ kifæ rum  til að efla atvinnu og gerir skil á skö ttum  skýrari.
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SAF leggja til að sett verði eftirfarandi bráðabirgðaákvæði við lög um  gjald af áfengi og tóbaki nr. 
96/1995

•  Á tím abilinu frá 1. ja n ú a r 2021 til og m eð 31. desember 2021 skal endurgreiða 
rekstraraðiium  veitingahúsa í  fiokk i II og II1 100% þess áfengisgjaids sem þe ir 
hafa g re itt b irgjum  og fram ieiðendum  vegna kaupa á áfengi.

T ím abund in  lækkun vö rug ja lds á b íla le igub ílum  er hvati til o rkuskip ta

Sam tök ferðaþ jónustunnar vilja kom a á fram fæ ri eftirfarandi tillögu að tím abundinni lausn til að 
kom a til m óts við þær þrengingar sem ökutæ kjale igur standa nú fram m i fyrir vegna Covid-19 
faraldursins og gera þarf ráð fyrir í ríkisfjármálaáæ tlun og fjá rlögum  fyrir árið 2021 :

Til að bregðast við stöðunni og stuðla að því að ökutæ kjale igur geti keypt um hverfisvæ nni og 
öruggari bílaleigubíla ásamt því að hvetja til orkuskipta verður hér re ifuð tillaga að tím abundinni 
lausn vegna áranna 2021, 2022 og 2023. Í s tuttu  máli fe ls t hún í að nýju ákvæði til bráðabirgða 
verði bæ tt við lög um vörug jö ld  af ökutæ kjum , eldsneyti o.fl., nr. 29/1993, sem gæti verið á þessa 
leið:

•  Þrátt fy rir ákvæði 3. tölul. 1. mgr. 3. gr. skal á árunum  2021, lækka skráða losun 
ökutækja sem skráðar verða í  notkunarfiokkinn ökutæ kjaieiga um 30% en þó  
að hám arki þannig að m ism unur á nýju vörugjaidi og þess upphafiega verði 
500.000. Ákvæði þetta g iid ir aðeins fy rir ökutæ kjaieigur sem skráðar eru fy rir 
1.4.2020. H afi ökutæ kjaieiga á árinu 2021 keypt vistvæna bíia 
(Rafmagns/PHEV) að iágm arki 10% a f heiidarkaupum sínum þá fram iengist 
bráðabirgðaákvæði þetta fy rir árið  2022. H afi ökutæ kjaieiga á árinu 2022 
keypt vistvæna bíia (Rafmagns/PHEV) að iágm arki 20% a f heiidarkaupum  
sínum þá fram iengist bráðabirgðaákvæði þetta fy rir árið  2023

Til að kom a í veg fyrir m isnotkun á n iðurfe llingu er lagt til að lækkun vörugjalda verði aðeins 
heim il ökutæ kjale igum  sem voru skráðar m eð leyfi hjá Sam göngustofu 1.4.2020 og hafa þannig 
orð ið  fyrir m iklum  neikvæ ðum  áhrifum  vegna Covid-19.

Í tillögunn i er lögð til tím abundin 30% lækkun losunargilda bifreiða. Í því skyni að tryggja að áhrif 
læ kkunarinnar verði ekki óþarflega víðtæ k er þó lagt til að lækkun á vörugjaldi geti ekki orð ið  
meiri en 5 0 0 .0 0 0  kr. m.v. 10 mánaða binditíma. Þá leggja sam tökin til að fram leng ing 
niðurfe llingar hjá hverri ökutæ kjaleigu fyrir árin 2022 og 2023 teng ist því að m arkm ið náist um 
10% nýskráningar vistvænna ökutæ kja viðkom andi ökutæ kjaleigu 2021 og 20% árið 2022

SAF hafa lengi bent á að bílaleigubíllinn er afar m ikilvæ gt atvinnutæ ki til að dreifa fe rð am önnum  
um landið. M ikilvæ gt er í því sam hengi að ökutæ kjale igur geti á hverjum  tíma boðið upp á 
vistvænar og öruggar bifreiðar sem mæ ta nútím akrö fum  ferðam anna um öryggi og gæði.

Rúm 60% ferðam anna leigja bílaleigubíl. Reikna má m eð að ferðahegðun í fram tíð inn i m uni auka 
eftirspurn eftir bílaleigubílum enn frekar og ökutæ ki þurfa því að vera tiltæ k til að mæ ta þeirri 
eftirspurn.

Ö kutæ kjale igur hafa á undanförnum  árum  lækkað m eðalkolefn islosun um fram  alm enna 
markaðinn og taka þannig virkan þátt í að ná losunarm arkm iðum  Íslands. M eðallosun bílaleigubíla 
hefur þannig verið 17-23% lægri en m eðallosun fólksbíla a lm enn t síðustu 3 ár.

Vegna áhrifa af Covid hægir m jög á endurnýjun bifreiða og þar m eð áæ tlun stjórnvalda um lægri 
losun og orkuskipti í sam göngum , sem er kappsmál ökutæ kjaeiga í SAF.



Hér á eft ir  eru nokkrar s tað reynd ir um s ta rfsumhverf i öku tæk ja le iga og skatttekjur:

• Tekjur ríkissjóðs af virðisaukaskatti, tekjuskatti, tryggingagjaldi, vörugjaldi og leyfisgjaldi hjá 
ökutæ kja le igum  árin 2015-2018 voru samtals 14 .433 .000 .000  k r . Þá eru ótaldar aðrar tekjur 
ríkisins af ökutæ kjale igum , beinar og óbeinar.

• Nýskráning bílaleigubifreiða hefur dregist saman um 59,2% árið 2020 vegna Covid-19 
faraldursins þrátt fyrir m ikla endurnýjunarþörf.

• Eftir að vörugja ldaniðurfe lling  var a fnum in  árið 2019 drógust kaup á bílaleigubílum saman 
um  35%.

• Hlutfall vistvæ nna ökutæ kja af nýskráningum  bílaleigubíla árið 2019 var 3,66%.
• Nýskráning a lm ennra ökutæ kja hefur einnig dregist saman eða um 6,1% vegna Covid-19 

faraldursins.
• Ö kutæ kjale igur hafa verið að selja nýrri bíla og hækka þannig meðal kolefnislosunargild in.
• Þegar eftirspurn eykst þurfa ökutæ kjale igur að kaupa ný ökutæ ki, þá stendur valið á milli 

ódýrra og illa útbúinna bifreiða eða verðm eiri, vel búinna og öruggra bifreiða.
• Nýrri bifreiðar eru a lm enn t um hverfisvæ nni og öruggari en eldri bifreiðar.
• Lánastofnanir fara fram  á aukið eig infé í nýjum  bílum vegna óvissuástands í greininni.
• Eiginfjárstaða ökutæ kjaleiga er ekki há og var að m eðaltali um  7% árið 2018. Sú staða 

versnaði 2019 og eftir árið 2020 má gera ráð fyrir að eigið fé verði uppurið.
• Ö kutæ kjale igur m unu ekki hafa fjárhagslegt svigrúm til að endurnýja eða að fjölga 

ökutæ kjum  nem a að til kom i hvatar.
• Ö kutæ kjale igur vilja a lm enn t bjóða upp á um hverfisvæ n og örugg ökutæ ki. Eru þau að 

ja fnað i um 20 m ánuði í umsjá ökutæ kjaleigu áður en ökutæ kið fer á eftirm arkað.
• A lm enn ingur er m eð ökutæ ki í sinni eigu eða til um ráða að ja fnað i í 50 m ánuði áður en 

ökutæ ki fer á eftirm arkað.
• Ö kutæ kjale igur hafa að ja fnað i fjárfest í bílaflota fyrir um 10-15 m illjarða árlega. Það ja fn a s t á 

við kaup á 2-3 fu llbúnum  togurum .
• Sam kvæ m t útre ikn ingum  sem SAF hafa gert má ætla að um  20 bílaleigubílar skapi 1 starf og 

má þannig leiða líkum að því að 5 .000  ný virk ökutæ ki skapi um 250 ný störf.
• Ætla má að 250 ný s tö rf skapi tæplega 6 0 0  m illjóna króna skatttekjur.
• Skráðum bílaleigubílum fækkaði um 9.300 eða 37% á m illi ára í jú lí  sem ja fng ild ir um  465 

töp uðum  störfum .

Þar sem ekki er um  bein fjá rú tlá t að ræða má ætla að áhrif aðgerðarinnar sem lögð er til geti 
verið jákvæ ð fyrir ríkissjóð m eð tilliti til innhe im tu  vörugjalda og afleiddra skatttekna, ásam t því 
að stuðla að orkuskiptum , fjö lga s tö rfum  hjá ökutæ kjale igum  og bílgreininni og styrkja innviði 
ferðaþ jónustu á Íslandi. Að auki bætast við tekjur ríkissjóðs og aðrar afleiddar skatttekjur af akstri 
og rekstri bifreiða.

T ím abund in  n iðu rfe l l ing  vö rug ja lda  af húsbílum

Þann 6. maí síðastliðinn voru sam þykkt á Alþingi lög 33 /2020  og fó lu  þau meðal annars í sér 
sam þykkt á bráðabirgðaákvæði í lögum  um vörugjald af ökutæ kjum . Ákvæðið snerist um að 
lækka skráða losun húsbíla skv. greindum  skilyrðum  um 40% en þó ekki meira en niður í 150 
g /km  áður en til álagningar vörugjalds kemur.



Í nefndaráliti m eð fyrrg re indum  lögum  33 /2020  kem ur fram  að efnahags- og viðskiptanefnd te lur 
ljóst að æ tlun löggjafans hafi ekki verið sú að húsbílar sættu stórauknum  á lögum  vörugjalds 
sam hliða upptöku nýs alþjóðlegs staðals um m æ lingu á losun ökutækja. Meiri h lutinn te lu r að 
vinna þurfi að varanlegri lausn vegna þessarar stöðu en leggur til að við vörugjaldslögin bætist 
bráðabirgðaákvæði þar sem fram  kom i tím abundin lausn. Í ákvæ ðinu verði kveðið á um  að við 
álagningu vörugjalds á húsbíla skuli lækka skráða losun um 40%, þó þannig að hún lækki ekki 
niður fyrir 150 g/km .

Þar sem ekki hefur verið unnið  að varanlegri lausn á vörug jö ldum  húsbíla óska SAF eftir að 
bráðabirgðaákvæðið verði fram leng t til 31. desem ber 2021 eða þar til varanleg lausn hefur verði 
sniðin

Sam tökin áskilja sér ré tt til að kom a m eð frekari ábendingar á síðari stigum.

V irð ingarfy lls t

f.h. SAF -  Samtaka ferðaþ jónustunnar

Jóhannes Þór Skúlason
framkvæ mdastjóri


