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Hinn 7. desember síðastliðinn óskaði efnahags- og viðskiptanefnd eftir umsögnum um 
frumvarp til laga um breytingu á ýmsum lögum vegna fjárlaga fyrir árið 2022 (þskj. 3 í 3. máli 
á 152. löggjafarþingi). Efni frumvarpsins ber hvað helst einkenni svokallaðrar 
verðlagsuppfærslu, þ.e. uppfærslu svokallaðra krónutöluskatta miðað við verðbólgumarkmið 
Seðlabanka íslands, en auk þess er þar að finna ýmsar árvissar framlengingar og breytingar.

Efni frumvarpsins hefur verið tekið til skoðunar á vettvangi Bílgreinasambandsins, SAF -  
Samtaka ferðaþjónustunnar og SVÞ -  Samtaka verslunar og þjónustu (hér eftir sameiginlega 
nefnd samtökirí). Við það tilefni telja samtökin sig hafa rekið augu í að mikilvægt atriði er hvorki 
ávarpað í frumvarpinu né öðrum frumvörpum sem tengjast frumvarpi til fjárlaga 2022. Þykir 
verulegt tilefni til að samtökin veki sameiginlega athygli á þessu.

Rétt er að geta þess að SAF og Bílgreinasambandið hafa áður vakið athygli á annmörkum á 
kerfi virðisaukaskattsívilnana vegna orkuskipta með erindum til efnahags- og viðskiptanefndar 
og fjármála- og efnahagsráðuneytisins í mars og nóvember2021.

Á h e rs la  á lo fts la g s m á l og  o rk u s k ip ti

Fáum hefur dulist að sitjandi ríkisstjórn setur loftslagsmál og orkuskipti á oddinn. Slík málefni 
hafa einnig verið fyrri ríkisstjórn, Alþingi og stjórnvöldum að öðru leyti afar hugleikin síðustu ár. 
Birtist það m.a. í ýmsum aðgerðaráætlunum um orkuskipti, m.a. í samgöngum. Um þessar 
mundir liggur það metnaðarfulla markmið til grundvallar að ísland nái kolefnishlutleysi og fullum 
orkuskiptum eigi síðar en 2040 og verði þá óháð jarðefnaeldsneyti fyrst ríkja. í alþjóðlegum 
samanburði er staða orkuskipta í samgöngum á íslandi góð. Með einum eða öðrum hætti hefur 
Alþingis beitt sérfyrir því að fólksbifreiðar eyði sem minnstu eldsneyti í notkun. Frá 2012 hefur 
hagrænum hvötum verið beitt með virkum hætti í skattkerfinu í því skyni að raunverulega 
fjárfesti einstaklingar og fyrirtæki í ökutækjum sem með einum eða öðrum hætti gangi fyrir 
rafmagni. Ljóst er að sú viðleitni hefur skilað árangri sem hvað helst endurspeglast í skráðum 
orkugjöfum við nýskráningu bifreiða.

H a g ræ n ir  h v a ta r  og  v irkn i þ e irra

Allar götur frá 2012 hefur virkan hvata til orkuskipta verið að finna í ákvæði til bráðabirgða XXIV 
í lögum nr. 50/1988, um virðisaukaskatt. Hefur hvatinn þá virkni að skattur er felldur niður og 
undanþegin virðisaukaskattskyldri veltu að tilteknu hámarki. Fyrst um sinn hafði hvatinn nær 
einungis áhrif þá sem ekki voru virðisaukaskattsskyldir. Áherslunum var hins vegar að vissu
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leyti breytt árið 2019 í því skyni að tryggja að hann hefði ekki síður áhrif í starfsemi 
ökutækjaleiga en frá þeim tíma hefur þeim verið heimilt að undanþiggja útskatt af útleigu 
rafmagns-, tengiltvinn- og vetnisbifreiða skattskyldri veltu. Árið 2020 ákvað Alþingi að ganga 
enn lengra við að hvetja ökutækjaleigur til orkuskipta. Var það gert með því að tryggja leigunum 
í raun rétttil afsláttar af vörugjöldum sem lögð eru á bifreiðarvið innflutning gegn skuldbindingu 
um að hlutur rafmagns-, vetnis- og tengiltvinnbifreiða nemi 15% af heildarinnkaupum þeirra 
árið 2021 og 25% 2022. Til grundvallar áherslubreytingunum lá sú vitneskja að ökutækjaleigur 
kaupa inn verulegan stóran hluta nýskráðra fólksbifreiða, selja þær á endursölumarkaði 
notaðra ökutækja fáum árum síðar og hafa því veruleg áhrif á þróun og samsetningu 
fólksbifreiðaflotans á íslandi. Að jafnaði er nýskráð bifreið í notkun um langan tíma og því skiptir 
verulegu máli að losun frá nýskráðum bifreiðum sé sem lægst.

Allt til ársins 2020 tóku ökutækjaleigur afar takmarkaðan þátt í orkuskiptum fólksbifreiða og 
keyptu fyrst og fremst inn bifreiðar sem ganga fyrir jarðefnaeldsneyti en það ár varð þátttakan 
virk og virknin tók stakkaskiptum á líðandi ári.

S k a k k a fö ll fra m u n d a n

Að óbreyttu mun virðisaukaskattsívilnun tengiltvinnbifreiða helmingast að efnahagslegu 
umfangi um næstu áramót og taka að nema að hámarki 480 þús. kr. á hverja bifreið í stað 960 
þús. kr. Við þetta bætist að sýnt þykir að viðmiðum um 15.000 bifreiða hámark nýskráninga 
verði náð um mánaðarmótin janúar/febrúar og því líklegt að hvatar virðisaukaskattskerfisins til 
kaupa á slíkum bifreiðum muni hverfa þar sem niðurfellingin mun orsaka hliðstæða hækkun 
útsöluverðs sem nemur niðurfellingu eins og fram hefur komið í ályktun sem 
Bílgreinasambandið sendi fjármálaráðuneytinu sem og efnahags-og viðskiptanefnd 11 
nóvember síðast liðinn.. Við það mun ekki einungis draga úr líkum á að einstaklingar og önnur 
fyrirtæki en ökutækjaleigur kaupi tengiltvinnbifreiðar heldur munu ökutækjaleigur gera það líka. 
Það sem verra er mun brottfall ívilnunarinnar setja ökutækjaleigur sem tekið hafa virkan þá í 
orkuskiptum að undanförnu í erfiða stöðu. Þau markmið sem þær hafa undirgengist tengjast 
nefnilega virðisaukaskattsívilnuninni órofa böndum. Kaupi ökutækjaleiga tengiltvinnbifreið utan 
ívilnunar verður henni ekki heimilt að fella útskatt af útleigu hennar undan skattskyldri veltu. 
Þar að auki telur slík bifreið ekki heldur með í skuldbindingarmarkmiðum vörugjaldsafsláttarins. 
Þar með munu ökutækjaleigur takast á hendur verulega áhættu nema þá því aðeins að 
markmiðunum verði unnt að ná með kaupum á rafmagnsbifreiðum. Fari svo er hins vegar hætt 
við að 15.000 bifreiða hámark nýskráninga rafmagnsbifreiða verði náð á fyrri hluta ársins 2022.

í þessu samhengi þarf ekki hvað síst að hafa í huga að nokkur reynsla hefur myndast við 
útleigu rafmagnsbifreiða. Hefurskammtímaútleiga reynst verulegum erfiðleikum háð og því eru 
bifreiðarnar fyrst og fremst leigðar út til lengri tíma og oft líður nokkur tími milli útleigutímabila. 
Að jafnaði er bifreiðum í skammtímaleigu ekið mun meira en bifreiðum í langtímaleigu. Því 
kallar útleiga rafmagnsbifreiða ekki á sömu tíðni endurnýjunar og á við í tilviki annarra bifreiða. 
Þá eru rafmagnsbifreiðar tæknilega betur búnar en aðrar bifreiðar og því kalla tæknibreytingar 
og öryggisþættir ekki á eins hraða endurnýjun og ella. Virðisaukaskattsívilnunin nær aðeins til 
bifreiða sem eru yngri en þriggja ára og því neyðast ökutækjaleigur til að selja bifreiðarnar frá 
sér löngu áður en þær hafa náð fjárfestingu í þeim til baka og áður en eðlilegum 
endurnýjunartíma hefur verið náð. Öðrum kosti þarf leigan að leggja útskatt á söluverð 
bifreiðarinnar á eftirmarkaði notaðra ökutækja. Ef ívilnunin dregst saman að efnahagslegu
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umfangi eða hverfur alveg þarf ökutækjaleiga sem sagt að hefja skil á útskatti af hluta eða að 
öllu leyti af söluverði bifreiða á eftirmarkaði og það þó engin innskattur hafi verið nýtturvið kaup 
þeirra. Þar með skapast órökrænt samhengi í virðisaukaskattskerfinu. Ráðstöfunin hamlar 
bæði þátttöku ökutækjaleiga í orkuskiptum og skapar verulega óþarfa óvissu í tengslum við 
afsetningu á eftirmarkaði.

Uppbygging hleðsluinnviða hefur staðið útleigu rafmagnsbifreiða til skammtímaleigjenda fyrir 
þrifum. Nýverið kynnti íslensk Nýorka niðurstöður könnunar á stöðu hleðslustöðva fyrir rafbíla 
og notkun þeirra. Af niðurstöðunum má leiða almenn hlaði eigendur rafbifreiða þær á heimili 
sínu eða vinnustað. Skammtímaleigjendur búa ekki við þann munað og þurfa að reiða sig á 
hleðsluinnviði í almenningsnotum. Var það ein meginniðurstaða könnunarinnar að 
hleðslustöðvar vanti um allt land og þá einna helst við gisti-, veitinga- og áningarstaði. Á meðan 
eftirspurn eftir hleðsluinnviðum er ekki mætt mun útleiga rafmagnsbifreiða áfram verða afar 
erfið viðfangs. Helgast það ekki einvörðungu af reynsluleysi margra leigutaka heldur einnig 
erfiðleikum sem þeir kunna að upplifa á ferðalögum um landið. Því hefur útleika 
tengiltvinnbifreiða leikið lykilhlutverk í þátttöku skammtímaleigutaka í orkuskipum. Sú 
staðreynd endurspeglast einnig í þeim aðstöðumun sem landsbyggðarfólk býr við þegar að 
hleðsluinnviðum kemur.

Á  þ es su m  tím a p u n k ti v irð is t Ijó s t að  tile fn i s é  til að  ta k a  fo rs e n d u r  þ e irra  tv e g g ja  

h a g ræ n u  h va ta  sem  fin n a  m á í v irð is a u k a s k a tts lö g g jö fin n i til e n d u rs k o ð u n a r, þ.e. 
ív iln u n  v e g n a  k au p a  á ra fm a g n s -, v e tn is - og  te n g iltv in n b ifre ið u m  og  ív iln u n  v e g n a  

ú tle ig u  s lík ra  b ifre ið a . T il að  v a rp a  n án a ra  Ijós i á þ an n  v a n d a  sem  að  ó b re y ttu  b la s ir  v ið  

fy lg ir  e rin d i þ es su  s a m a n te k t sem  u n n in  v a r  á v e ttv a n g i s a m ta k a n n a . Þá ley fa  s a m tö k in  

s é r  ja fn fra m t að  te ik n a  u p p  þ æ r b re y tin g a r sem  þau  te lja  æ s k ile g t að  v e rð i g e rð a r  á 

v ið e ig a n d i á k v æ ð u m  v irð is a u k a s k a tts la g a .

Rétt er að taka fram að samtökin hafa ekki verið í aðstöðu til að leggja mat á áhrif breytinganna 
á fjárhag ríkisjóðs. Hins vegar verður að ætla að áhrifin endurspegli í raun og veru 
framtíðarfjárfestingu í orkuskiptum í samgöngum.
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Virðingarfyllst,

f.h. Bílgreinasambandsins f.h. SAF -  Samtaka ferðaþjónustunnar

Jóhannes Jóhannesson 
staðgengill framkvæmdastjóra

Gunnar Valur Sveinsson 
verkefnastjóri

f.h. SVÞ -  Samtaka verslunar og þjónustu

Benedikt S. Benediktsson 
lögfræðingur

Fylgiskjöl:

1. Samantekt: Skattalegir hvatar til orkuskipta í samgöngum -  Þátttaka ökutækjaleiga og 
alvarleg áhrif breyting um næstu áramót.

2. Skjal sem inniheldur tillögur að lagabreytingum sem hafa verið færðar inn í viðeigandi 
bráðabirgðaákvæði í lögum um virðisaukaskatt í breytingaham (rauðlitaðurtexti).

Afrit: Fjármála- og efnahagsráðuneytið
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I. Um samtökin

B ílgre in asam b an d ið
Jóhannes Jóhannesson 
staðgengill framkvæmdastjóra 
johannesj@bgs.is 
s. 891-6706

SAF -  Sam tök  
fe rð aþ jó n u s tu n n ar
Gunnar Valur Sveinsson 
verkefnastjóri 
gunnar.valur@saf.is 
s. 822 0058

SVÞ -  Sam tök verslunar 
og þ jónustu
Benedikt S. Benediktsson 
lögfræðingur 
benedikt@svth.is 
s. 864 9136

• Bílgreinasam bandið er samtök atvinnurekenda í sölu ökutækja, 

vöru og þjónustu þeim tengdum. í Bílgreinasambandinu er fjöldi 

fyrirtæ kja þ.e. almenn bílaverkstæði, bílasölur, bílaumboð, 

hjólbarðaverkstæði, málningar- og réttingarverkstæði, 

ryðvarnarstöðvar, smurstöðvar, varahlutasalar og aðrir 

þjónustuaðilar í bílgreininni.

• SAF -  Sam tök ferðaþjónustunnar eru hagsmunasamtök allra 

fyrirtæ kja sem starfa í ferðaþjónustu. Samtökin voru stofnuð 11. 

nóvember 1998 og eru byggð á grunni Sambands veitinga- og 

gistihúsa og lögðu önnur hagsmunasamtök sem störfuðu innan 

ferðaþjónustunnar niður starfsem i sína á sama tíma. í dag er fjöldi 

fyrirtæ kja í SAF. Það eru flugfélög, ferðaskrifstofur, gististaðir, 

veitingahús, bílaleigur, hópbifreiðafyrirtæki, afþreyingarfyrirtæki 

svo og önnurfyrirtæ ki sem telja sig til ferðaþjónustufyrirtæ kja.

• SVÞ -  Sam tök verslunar og þjónustu eru málsvari 

atvinnurekenda í verslunar- og þjónustufyrirtæ kjum. Samtökin 

vinna að almennum, sameiginlegum hagsmunamálum 

aðildarfyrirtæ kja og stuðla að framförum í verslun og þjónustu, 

bættum starfsskilyrðum, aukinni arðsem i og samkeppnishæfni. 

Meðal aðildarfyrirtæ kja SVÞ eru verslanir, innflytjendur, 

ræstingafyrirtæki, sjálfstæ ðir skólar og sérfræ ðilæ knar.

/ ^ \  / U  I S n m l ö k

t s /  o V P  I s r og

BÍLGREINASAMBANDIÐ

SAF
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II. Aherslur ríkisstjórna

Skattkerfinu hefurverið  
beitt um tveggja áratuga 
skeið til að draga úr 
eldsneytiseyðslu ökutækja

Núverandi og síðasta 
ríkisstjórn hafa lagt áherslu 
á orkuskipti í samgöngum

Fyrirliggjandi eru markmið 
vegna orkuskipta 
ökutækjaleiga

Skattkerfinu hefurverið  
beitt til að hvetja 
einstaklinga og fyrirtæ ki til 
orkuskipta

Loftslagsmarkmið 
ríkisstjórnarinnar eru 
metnaðarfull

©SVÞ S a m t ö k
verslunarog
þjónLStij
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Ríkisstjórnin leggur ríka áherslu á orkuskipti í samgöngum

• Frá vormánuðum árið 2000 hafa íslenskt lög um skatta sem lagðir 

eru á eigendur ökutækja í raun verið búin hvötum til kaupa á 

sparneytnum bifreiðum.

• S terkar vísbendingar eru um að efnahagslegir hvatar til minni 

eldsneytiseyðslu og koltvísýringslosunar hafi virkni. Milli áranna 

2011 og 2017 lækkaði t.d. meðallosun nýskráðra fólksbifreiða í 

eigu einstaklinga úr um 160 g/km  í um 117 g/km.
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Heimildir:
Stjórnarsáttmáli ríkisstjórnarinnar, frumvarp til fjárlaga 2021, 
undirbúningsgögn þált. um fjármálaáætlun fyrir árin 2022- 
2026.
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III. Virðisaukaskattskerfið stuðlar að 
orkuskiptum

VSK-ívilnun hefur hvatt 
einstaklinga til kaupa á 
bifreiðum sem ganga ekki 
að öllu leyti fyrir 
jarðefnaeldsneyti

ívilnunin fellur úr gildi í 
árslok2023 eða þegar 
15.000 rafmagns- eða 
tengiltvinnbifreiðar hafa 
verið nýskráðar

ívilnun vegna 
tengiltvinnbifreiða lækkar 
úr 960 þús. kr. á bifreið í 
480 þús. kr. um næstu 
áramót

Aðeins er rými til að nýskrá 
390 tengiltvinnbifreiðar 
þangað til ívilnunin fellur 
alfarið niður

Aðeins er rými til að nýskrá 
tæplega 5.000  
rafmagnsbifreiðar þangað 
til ívilnunin fellur alfarið 
niður

Efnahagslegir hvatartil orkuskipta í samgöngum

• A lm ennt ber innflutningur og sala ökutækja virðisaukaskatt í 

virðisaukaskattsskyldri starfsemi.

• Á  miðju árinu 2012 lögfesti Alþingi virðisaukaskattsívilnun sem 

æ tlað er að hvetja neytendur til kaupa á rafmagns-, vetnis- og 

tengiltvinnbifreiðum  í stað bifreiða sem ganga alfarið fyrir 

jarðefnaeldsneyti. V irðisaukaskatturinn er undanþegin veltu í 

innflutningi og fe lldur niður að vissu hámarki við skattskylda sölu 

enda sé viðkomandi bifreið þriggja ára eða yngri.

Virðisaukaskattsívilnunin hefur virkni

• Um þessar m undir hefur ívilnunin verið virk í nálega níu og hálft ár 

og er svo komið að a f þeim 261.972 fólksbifreiðum  sem eru á skrá 

eru 14.814 tengiltvinnbifreiðar og 10.037 rafmagnsbifreiðar.

Viss fyrirsjáanleiki tryggður

• Virðisaukaskattsívilnunin var lengi vel lögfest til bráðabirgða og 

hana þurfti Alþingi því að endurnýja á ári hverju. í því skyni að 

tryggja vissan fyrirsjáanleika var henni breytt í lok árs 2017 og 

henni m arkaður þriggja ára gildistím i. Við sama tilefni var 

gildistím i ívilnunarinnar tengdur fjölda skráðra ökutækja þannig að 

gert var ráð fyrir að hún félli úr gildi þegar 10.000 

rafm agnsbifreiðar og sama magn tengiltvinnbifreiða og 

vetnisbifreiða hefðu verið skráðar hér á landi.

• Töluverðar breytingar voru gerðar á ívilnuninni með lagabreytingu 

árið 2019 en með þeim voru útfæ rðar áherslur ríkisstjórnarinnar á 

orkuskipti í samgöngum. Við það tilefni var umfang ívilnunarinnar í 

ýmsu tilliti aukið, gildistím i hennar lengdur út árið 2023 og 

nýskráningarviðm ið hennar hækkuð í 15.000 í hverjum flokki. Við 

sama tilefni var einnig ákveðið að láta þá ívilnun sem kaupendur 

tengiltvinnbifreiða hafa notið renna sitt skeið í áföngum á árunum 

2020-2023.

• Með breytingarlögum árið 2020 ákvað Alþingi að fresta því um eitt 

ár að ívilnun vegna tengiltvinnbifreiða hæfi að renna sitt skeið. 

Mun hún að óbreyttu helm ingast að fjárhagslegu umfangi um 

næstu áramót og falla alfarið niður um áramótin 2022/2023.

Fjöldi öku tæ kja  á skrá sftir orkugjafa

200.000
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Heimild: Tölfræðivefur Samgöngustofu 13. des. 2021
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IV. Umhverfi ökutækjaleiga

Til ársloka 2023 leggja 
ökutækjaleigur ekki vsk. á 
leiguverð rafmagns- og 
tengiltvinnbifreiða sem 
fallið hafa undir vsk-vílnun

Vsk-undanþágan varðar 
útleigu rafmagns-, vetnis- 
og tengiltvinnbifreiða

Ökutækjaleigur njóta ígildis 
30% afsláttar af vörugjaldi 
af ökutækjum standi þær 
við tiltekin markmið um 
innkaup og útleigu 
rafmagns- og 
tengiltvinnbifreiða

Nýtingu vörugjaldsafsláttar 
fylgir kvöð um 
endurgreiðslu afsláttarins 
auk álags og dráttarvaxta  
standi ökutækjaleiga ekki 
við sett markmið

Ökutæ kjaleigur h vattartil orkuskipta í samgöngum

• Með lögum frá árinu 2019 var ökutæ kjaleigum og eigna- og 
fjárm ögnunarleigufyrirtæ kjum  gert fæ rt að njóta 
virðisaukaskattsívilnunarinnar vegna rafmagns-, tengiltvinn og 
vetnisbifreiða.

• Útskattur af ökutækjaleigu er fe lldur niður út árið 2023 hafi 
viðkomandi ökutæ ki fallið undir virðisaukaskattsívilnunina.

• Innkaup fram angreindra aðila eru undanþegin virðisaukaskatti að 
4 millj. kr. kaupverði tengiltvinnbfreiða og 6,5 millj. kr. kaupverð 
rafmagnsbifreiða. Útleiga er óháð virðisaukaskatti.

Vörugjaldakerfið hvetur ökutæ kjaleigurtil orkuskipta

• Til loka árs 2018 nutu ökutæ kjaleigur vörugjaldsívilnunar og því 
var vörugjald á bílaleigubifreiðar lægra en almennt gerðist. Lá sú 
hugsun að baki bílaleigubílar hefðu sérstakt eðli, þeir væru í raun 
atvinnutæ ki á meðan þeir væru í eigu ökutæ kjaleiga en fengju 
hefðbundin not við endursölu á markaði notaðra fólksbifreiða.

• Með sam þykkt 5. gr. laga nr. 140/2020 ákvað Alþingi að koma á 
fót sérstakri vörugjaldsívilnun sem hvetur ökutæ kjaleigur 
sérstaklega til kaupa á rafmagns- tengiltvinn- og vetnisbifreiðum.

• ívilnunin veitir ökutæ kjaleigum ígildi 30% afsláttar af 

heildarfjárhæ ð vörugjalds a f keyptum ökutæ kjum á líðandi ári, að 

hámarki 400 þús. kr. á bifreið, gegn því skilyrði að hlutdeild 

rafmagns-, vetnis og tengiltvinnbifreiða nemi 15% af 

heildarinnkaupum 2021 en 25% árið 2022.

• Vörugjaldsívilnunin er tímabundin og g ild ir vegna kaupa þeirra á 

rafmagns- og tengiltvinnbifreiðum  á árunum 2021 og 2022. Standi 

ökutæ kjaleiga ekki við ofangreinda skuldbindingu ber henni að 

greiða vörugjaldsafsláttinn til ríkisins að viðbættu 10% álagi, 

dráttarvöxtum og innheimtukostnaði.

Vörugjaldsívilnunin er beintengd virðisaukaskattsívilnuninni

• Til að njóta vörugjaldsívilnunarinnar verða ökutæ kjaleigur að 

fjárfesta í bifreiðum sem falla undir virðisaukaskattsívilnunina.

[...] ökutækjaleigan gangist undirskuldbindingu þess efnis að hún 
muni kaupa inn ökutæki sem falla undir gildissvið 1. mgr. ákvæðis til 
bráðabirgða XXIVílögum  um virðisaukaskatt á árunum 2021-2022 
sem nemi eftirfarandi hluta heildarinnkaupa ökutækja hvort ár:

a. 15% árið 2021,
b. 25% árið 2022. *

*Úr3. tölul. 1. mgr. bráðabirgðaákvæðis X IX I lögum nr. 29/1993, um vömgjald a f ökutækjum, 
eldsneyti o.fl.
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V. Þróun nýskráninga fólksbifreiða

Nýskráningum fólksbifreiða 
fækkaði verulega á árunum  
2017-2020

Hlutdeild ökutækjaleiga í 
nýskráningum fólksbifreiða 
hefur að jafnaði verið mjög 
há en lækkaði umtalsvert 
2018 og 2019

Sveiflur í nýskráningum eru 
mun meiri milli ára í tilviki 
ökutækjaleiga en annarra 
og fylgja að miklu leyti 
þróun ferðamannafjölda

Þar sem nýskráðir 
fólksbílar eru jafnan lengi í 
umferð á íslandi gefa 
nýskráningar vísbendingu 
um framtíðarlosun  
koltvísýrings í samgöngum

Alm ennt um þróun nýskráninga

• Ástæ ða er til að skoða nánar þá þróun sem hefur átt sér stað á 

tímabilinu frá 2017 en þá náði sala fólksbifreiða ákveðnu hámarki. 

Á  þessum tíma áttu sér stað breytingar sem eiga rót sína að rekja 

til fleiri þátta en orkuskipta í samgöngum.

• Á  myndinni hér að neðan má sjá þær breytingar sem orðið hafa 

almennt á nýskráningu fólksbifreiða á tímabilinu.

Fjöldi nýskráðra fólksbifreiða 2017-2021

30.000

2017 2018 2019 2020 2021

Ár

■  Bílaleigur ■ Aðrir

• Eins og sjá má dróst heildarfjöldi nýskráðra fólksbifreiða verulega 

saman á tímabilinu.

Nýskráningar bílaleigubíla

• Árið 2017 nam fjöldi bílaleigubíla um 34% af heildarfjölda 

nýskráninga en aðeins 23% 2018 og 15% 2019. Árið 2020 nam 

fjöldi bílaleigubíla hins vegar 39% a f nýskráningum og 34% það 

sem a f er ári 2021.

• Hafa ber í huga að milli áranna 2017 og 2020 drógust 

nýskráningar almennt saman um nær 60%. Eins og sjá má af 

myndinni hér að neðan voru breytingar á nýskráningum mun 

sveiflukenndari hjá bílaleigum en öðrum.

Breytingar á nýskráningum fólksbifreiða frá fyrra ári

150%

■ Aðrir en bílaleigur ■  Bílaleigur
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VI. Þróun orkuskipta í samgöngum

Upplýsingar um breytingar 
á orkugjöfum nýskráðra 
fólksbíla frá 2018 
samræmast 
orkuskiptaáherslum

Árið 2018 nam hlutdeild 
annarra bifreiða en 
rafmagns- og 
tengiltvinnbifreiða nálega 
90%

Það sem af er árinu 2021  
nemur hlutdeild rafmagns- 
og tengiltvinnbifreiða  
tæpum 50%

Á árunum 2017-2019  tóku 
ökutækjaleigur 
takmarkaðan þátt í 
orkuskipum

Hlutdeild orkugjafa almennt

• Áhugavert er að skoða hlutfallslega samsetningu nýskráðra 

fólksbíla á tímabilinu frá 2017 m iðað við orkugjafa, þ.e. árið 2018 

til og með þeim tím a sem liðinn er a f 2021.

Hlutdeild orkugjafa í nýskráningum 2018-2021

2018 2019 2020 2021

Ar

l Bensín 

Tengil 

i Tvinn

■ Dísil 

Rafmagn

■ Bensín metan

i Metan og bensín/metan ■ Vetni og vetni/rafmagn 

l Óþekkt

• Myndin hér að framan ber með sér gífurlegar breytingar á 

nýskráningum fólksbíla þegar að orkugjöfum kemur. Á  þessu 

stutta tímabili læ kkar samanlögð hlutdeild bifreiða sem aðeins 

nýta jarðefnaeldsneyti úr 71% í 25% og á sama tíma eykst 

hlutdeild rafmagns- og tengiltvinnbifreiða úr 16% í 49%. Það 

verður að te ljast góður árangur.

Þátttaka ökutæ kjaleiga rýr fram an af

• Myndina þarf hins vegar að skoða með hliðsjón af upplýsingum 

sem finna má á glærunni hér að framan. Fyrir liggja upplýsingar 

um að þátttaka ökutækjaleiga í orkuskiptum var nokkuð rýrfram an 

a f eins og eftirfarandi mynd ber með sér.

Upphaf árs: Þróun hlutdeildar rafmagns- og 
tengiltvinnbifreiða

4,00%

2,00%

0,00% ■
2017 2018

■Bílaleigur: Rafmagnsbifreiðar 1 

■Aðrir: Rafmagnsbifreiðar

2019

■Bílaleigur: Tengiltvinnbifreiðar 

Aðrir: Tengiltvinnbifreiðar
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VII. Þróun orkuskipta hjá ökutækjaleigum

Ökutækjaleigur eru 
mikilvægur hlekkur í 
orkuskiptum

Ökutækjaleigur ráða miklu 
um samsetningu 
fólksbílaflotans á íslandi á 
hverjum tíma

Að útleigutíma loknum eru 
bílaleigubílar afsettir á 
innlendum eftirm arkaði 
notaðra ökutækja

Á árunum 2019-2021  hafa 
ökutækjaleigur tekið virkan 
þátt í orkuskiptum og 
margfaldað innkaup 
rafmagns- og
tengiltvinnbifreiða milli ára

Óhæ tt er að segja að 
efnahagslegir hvatar í vsk- 
og vörugjaldskerfinu hafi 
skipt sköpum

Ö kutæ kjaleigur hafa töluverð áhrif á eftirm arkaði notaðra 

ökutækja

• Ef horft er nokkur ár aftur í tímann blasir sú mynd við að 

ökutæ kjaleigur keyptu lengi aðeins inn bensín- og dísilbifreiðar. 

Hlutdeild bílaleigubíla hefur verið afar há í nýskráningum fólksbíla, 

allt að tæ plega 50% a f öllum nýskráningum þegar mest lét en 

39% árið 2020 og 34% það sem a f er líðandi ári. Ef litið er til 

upplýsinga frá upphafi árs 2019 fæ st sú mynd að bílaleigubílar eru 

mun yngri en fó lksbifreiðar í eigu annarra.

Upphaf árs 2019: Hluti eigenda í árgerðum  
2015-2018
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l Bensínbílar í eigu bílaleiga 

i Dísilbílar í eigu bílaleiga 

• Bensínbílar í eigu annarra en bílaleiga 

Dísilbílar í eigu annarra en bílaleiga

Þátttaka ökutæ kjaleiga í orkuskiptum  hefur tekið stakkaskiptum

• Eins og fram hefur komið hafa verið í gildi efnahagslegir hvatar í 
form i virðisaukaskatts- og vörugja ldsívilnunar og því eðlilegt að 
skoða virkni þeirra í tilviki ökutækjaleiga.

Ökutækjaleigur: Fjöldi nýskráðra rafmagns- og 
tengiltvinnbifreiða
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2021

•Tengiltvinn ■ Rafmagn

Eins og myndin ber með sér tók nýskráningum bílaleigubíla sem 

eru tengdar rafmagni að fjölga verulega árið 2020 og nemur 

fjölgunin milli áranna 2020 og 2021 um 311% í tilviki 

rafmagnsbifreiða og 634% í tilviki tengiltvinnbifreiða.
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VIII. Alyktanir og ábendingar

Stjórnvöld leggja áherslu á 
orkuskipti hjá 
ökutækjaleigum

Ökutækjaleigur hafa að 
undanförnu tekið virkan 
þátt í orkuskiptum í Ijósi 
efnahagslegra hvata

Afar líklegt er að vsk- 
ívilnun vegna 
tengiltvinnbifreiða falli úr 
gildi á 1. ársfjórðungi 2022

Líkur eru á að vsk-ívilnun 
vegna rafmagnsbifreiða 
falli úr gildi á miðju árinu 
2022

Niðurfall vsk-ívilnana mun í 
raun gjaldfella kröfu 
ríkisins um endurgreiðslu 
vörugjaldsafsláttar auk 
álags og dráttarvaxta

Niðurfallið mun rýra getu 
og vilja ökutækjaleiga til að 
taka þátt í orkuskiptum

Af fram angreindri umfjöllun má draga eftirfarandi ályktanir

• Stjórnvöld leggja verulega áherslu á að hraða orkuskiptum, m.a. í 

samgöngum. Jafnframt er lögð rík áhersla á orkuskipti í starfsemi 

ökutækjaleiga.

• A lm ennt hafa orkuskipti í fólksbílaflotanum gengið ágætlega. 

E instaklingar og önnur fyrirtæ ki en ökutæ kjaleigur hafa tekið mjög 

virkan þátt. Þátttaka ökutækjaleiga í orkuskiptum hófst tiltölulega 

nýlega en hefur gengið vel undanfarin tvö ár og vonum fram ar á 

líðandi ári.

• Um næstu áramót mun efnahagslegt umfang 

virðisaukaskattsívilnunar vegna kaupa á tengiltvinnbifreiðum 

dragast saman um helming. Á  fyrsta ársfjórðungi 2022 er líklegt 

að fjö ldatakmörkunum nýskráðra tengiltvinnbifreiða verði náð og 

virðisaukaskattsívilnun þeirra því alfarið falla úrg ild i.

• Ef tekið er mið af árlegri fjölgun nýskráninga rafmagnsbifreiða 

undanfarin þrjú ár og mögulegrar aukinnar eftirspurnar 

ökutækjaleiga í Ijósi brottfalls ívilnunar vegna tengiltvinnbifreiða 

munu fjö ldatakm arkanir rafmagnsbifreiða væntanlega fella 

virðisaukaskattsívilnun þeirra ú rg ild i um mitt á r2022.

Rétt er að koma eftirfarandi ábendingum á framfæri

• Sam hliða lækkun og niðurfalls virð isaukaskattsív ilnunarinnar mun 

ökutæ kja le igum  verða ógerlegt að standa við  skuldb ind ingar sínar 

sam kvæ m t vörugjaldsívilnuninni. V ið niðurfall munu fyrirtæ kin búa við 

þann veru le ika að geta aðeins selt þæ r bifre iðar sem  þæ r hafa þegar 

keypt með virð isaukaskatti á endursölum arkaði en næ r engar líkur eru á 

að þæ r hafi gert ráð fyrir slíku v ið  setn ingu leiguverðs.

• A fa r litlar líkur eru á að ökutæ kja le igur geti náð fyrirliggjandi

skuldb ind ingum  um orkuskipti m eð kaupum  á rafm agnsbifreiðum  

eingöngu. Er til þess að horfa að ívilnun þeirra mundi væ ntanlega falla 

n iður um m itt ár 2022 Þar með munu m öguleikar einstaklinga og annarra 

fyrirtæ kja til að afla rafm agnsbifre iða ja fn fram t dragast veru lega saman.

• Geti ökutæ kja le igur ekki staðið v ið  sku ldb ind ingar sam kvæ m t

vörugja ldsív ilnuninni getur ríkissjóður eignast kröfu á hendur

ökutæ kja le igum  sem  nem ur 30%  vörugja lds a f keyptum  ökutæ kjum  á 

þessu ári auk 10% álags, dráttarvaxta og innheim tukostnaðar. Æ tla 

verður að áhrif þess muni koma fram  í minni áherslu ökutæ kjaleiga á 

orkuskipti í sam göngum  og innkaup þeirra hverfi í um talsverðum  mæli til 

fyrra horfs.

Á næstu glæru er fengist við það verkefni að draga upp sviðsmynd af áhrifum
brottfalls ívilnana almennt á hlutdeild orkugjafa í nýskráningum fólksbifreiða.
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IX. Sviðsmynd

Falli vsk-ívilnun 
tengiltvinnbifreiða úrgildi 
á 1. ársfjórðungi 2022 mun 
hlutur orkugjafa nýskráðra 
fólksbifreiða breytast 
verulega frá árinu 2021

Afleiðing niðurfallsins mun 
í besta falli skila svipaðri 
stöðu og í upphafi árs 2019

Ekki hefur verið tekin 
afstaða til þeirra áhrifa sem 
koma munu fram í 
innkaupum einstaklinga og 
fyrirtækja ef 
ökutækjaleigur auka 
áherslu á innkaup 
rafmagnsbifreiða árið 2022

Orkuskipti fólksbifreiða eru 
langh laup-h lu tdeild  
orkugjafa hefur áhrif á 
losun koltvísýrings í 
samgöngum um margra ára 
skeið

Til hægri er varfærin sviðsmynd sem sýnir möguleg 
nýskráningarhlutföll fó lksbifreiða miðað við orkugjafa árið 2022

• G engið er út frá því að alm enningur kaupi sam a magn bifreiða og árið 

2021 en ökutæ kja le igur kaupi 2.000 b ifre iðar fleiri en það ár.*

• G engið er út frá því að ökutæ kja le igur kaupi sam a hlutfall rafm agns- og 

tengiltv innb ifre iða og árið 2019, þ.e. áður en fvilnan ir tóku gildi.

• G engið er út frá því að v irð isaukaskattsívilnun tengiltv innbifre iða renni út 

1. mars 2022 en verði fu llnýtt til þess tíma. E ftir þá dagsetningu er gert 

ráð fyrir að alm enningur kaupi 70%  þess m agns tengiltv innb ifre iða sem 

hann keypti áður en 30%  eftirspurnarm innkun fæ rist í réttum hlutföllum  á 

aðrar bifreiðar.

Rétt er að vekja athygli á að ekki hefur verið tekin afstaða til þess í 
sviðsmyndinni hvaða áhrif það kann að hafa að eftirspurn ökutækjaleiga 
færist í auknum mæli á rafmagnsbifreiðar með þeim afleiðingum að vsk- 
ívilnun rafmagnsbifreiða falli úr gildi um eða eftir mitt ár 2022. Afleiðingar 
slíkrar stöðu mundu væntanlega verða afdrifaríkar.

'Um 2,9% skekkja kemur fram í rauntölum 2021 sem helgast a f mismunandi tlmasetningum 
punktstöðu upplýsinga Samgöngustofu. Nálgun við leiðréttingu var gerð með því að deila skekkjunni 
niður á orkugjafaflokka I réttu hlutfalli við hlutdeild þeirra.
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□  [Við innflutning og skattskylda sölu nýrrar rafmagns-, vetnis- eða tengiltvinnbifreiðar er 
heimilt að fella niður virðisaukaskatt eða telja til undanþeginnar veltu fjárhæð að ákveðnu 
hámarki eins og nánar er kveðið á um í ákvæði þessu. Ákvæði þetta skal ja fnfram t gilda um 
niðurfellingu virðisaukaskatts við innflutning, [fyrstu sölu og endursölu]« notaðrar rafmagns-, 
vetnis- eða tengiltvinnbifreiðar enda sé ökutækið þriggja ára eða yngra á innflutningsdegi og 
söludegi miðað við fyrstu skráningu.
□  Tollyfirvöldum er heimilt við tollafgreiðslu að fella niður virðisaukaskatt af rafmagns- eða 
vetnisbifreið:

1. Að hámarki 1.440.000 kr. frá 1. janúar til og með 30. júní 2020.
2. Að hámarki 1.560.000 kr. frá 1. jú lí 2020 til og með 31. desember 2G252025.

□  Tollyfirvöldum er heimilt við tollafgreiðslu að fella niður virðisaukaskatt af tengiltvinnbifreið: 
1. Að hámarki 960.000 kr. frá 1. janúar [2020 til og með 31. desember 20242022].«

2. Að hámarki 720.000 kr. frá 1. ianúartil og með 31. desember 2023t t t  «
3. Að hámarki 480.000 kr. frá 1. janúar_-tiI og með 31. desember 20222024.

4. Að h á m a rk i 240 .00 0  kr. frá  1. ia n ú a r t i l  og m eð  31. d e s e m b e r 2025.

□  Við skattskylda sölu rafmagns- eða vetnisbifreiðar er skattaðila heimilt að undanþiggja frá 
skattskyldri veltu:

1. Að hámarki 6.000.000 kr. frá 1. janúar til og með 30. júní 2020.
2. Að hámarki 6.500.000 kr. frá 1. jú lí 2020 til og með 31. desember 20252025.

□  Við skattskylda sölu tengiltvinnbifreiðar er skattaðila heimilt að undanþiggja frá skattskyldri 
veltu:

1. Að hámarki 4.000.000 kr. frá 1. janúar [2020 til og með 31. desember 202120221. «
2. Að hámarki 3.000.000 kr. frá 1. ianúar til og með 31. desember 2023—«
3. Að hámarki 2.000.000 kr. frá 1. janúar -til og með 31. desember 20222024.

4. Að h á m a rk i 1 .00 0 .00 0  kr. frá  1. ia n ú a r t i l  og  m eð  31. d e s e m b e r 2025.

□  Skilyrði undanþágu skv. 1.-5. mgr. eru eftirfarandi:
1. Ökutækið sé skráð sem bifreið í ökutækjaskrá, sbr. 9. tölul. 1. mgr. 3. gr. umferðarlaga. nr. 

77/2019. og falli undir vöruliði 8703 eða 8704 í tollskrá.
2. Við innflutning og skattskylda sölu tengiltvinnbifreiðar skal skráð losun slíkrar bifreiðar á 

koltvísýringi vera [40 g] 2>eða minna á hvern ekinn kílómetra samkvæmt evrópsku 
aksturslotunni. Hafi koltvísýringslosunin verið skráð samkvæmt evrópsku aksturslotunni og 
samræmdu prófunaraðferðinni skal skráð losun slíkrar bifreiðará koltvísýringi samkvæmt 
evrópsku aksturslotunni vera [45 g] 2> eða minna á hvern ekinn kílómetra. Hafi 
koltvísýringslosunin einvörðungu verið skráð samkvæmt samræmdu prófunaraðferðinni skal 
skráð losun slíkrar bifreiðar á koltvísýringi vera [50 g] 2> eða minna á hvern ekinn kílómetra.
□  Þrátt fyrir 1.-5. mgr. er óheim ilt að fella niður virðisaukaskatt eða telja fjárhæð til 
undanþeginnar veltu:

X X I V .
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1. Af rafmagnsbifreið frá og með sjötta virka degi næsta almanaksmánaðar e ftir að samtals
4530.000 slíkar bifreiðar, sem notið hafa þess háttar ívilnana, hafa verið skráðar á ökutækjaskrá.

2. Af vetnisbifreið frá og með sjötta virka degi næsta almanaksmánaðar e ftir að samtals
4530.000 slíkar bifreiðar, sem notið hafa þess háttar ívilnana, hafa verið skráðar á ökutækjaskrá.

3. Af tengiltvinnbifreið frá og með sjötta virka degi næsta almanaksmánaðar e ftir að samtals
4530.000 slíkar bifreiðar, sem notið hafa þess háttar ívilnana, hafa verið skráðar á ökutækjaskrá.
□  Við innflutning og skattskylda sölu nýs rafmagns- eða vetnisbifhjóls, létts bifhjóls sem knúið er 
rafmagni eða reiðhjóls er heimilt á tímabilinu 1. janúar 2020 til og með 31. desember 2023 að 
fella niður virðisaukaskatt eða telja til undanþeginnar veltu fjárhæð að ákveðnu hámarki eins og 
nánar er kveðið á um í ákvæði þessu. Ákvæðið skal ja fnfram t gilda um niðurfellingu 
virðisaukaskatts við innflutning og fyrstu sölu notaðs rafmagns- eða vetnisbifhjóls enda sé 
ökutækið þriggja ára eða yngra á innflutningsdegi og söludegi miðað við fyrstu skráningu.
□  Tollyfirvöldum er heimilt við tollafgreiðslu að fella niður virðisaukaskatt:

1. Af rafmagns- eða vetnisbifhjóli að hámarki 1.440.000 kr. frá 1. janúar til og með 30. júní 
2020 og að hámarki 1.560.000 kr. frá 1. jú lí 2020 til og með 31. desember 2023. Bifhjólið skal 
skráð sem bifhjól í ökutækjaskrá, sbr. 8. tölul. 1. mgr. 3. gr. umferðarlaga. nr. 77/2019. vera 
eingöngu knúið rafmagni eða vetni og falla undir vöruliði 8703, 8704 eða 8711 í tollskrá.

2. Af léttu bifhjóli eða reiðhjóli sem knúið er rafmagni að hámarki 96.000 kr. Létt bifhjól eða 
reiðhjól skal falla undir b-lið 28. tölul. eða b-lið 30. tölul. 1. mgr. 3. gr. umferðarlaga. nr.
77/2019. og vörulið 8711 í tollskrá. Létt bifhjól skal vera skráð sem létt bifhjól í ökutækjaskrá, 
sbr. 28. tölul. 1. mgr. 3. gr. umferðarlaga, nr. 77/2019.

3. Af reiðhjóli með stig- eða sveifarbúnaði og öðrum tegundum reiðhjóla að hámarki 48.000 
kr. Reiðhjól skal falla undir a- eða c-lið 30. tölul. 1. mgr. 3. gr. umferðarlaga. nr. 77/2019. og 
vöruliði 8711 eða 8712 í tollskrá.
□  Við skattskylda sölu bifhjóls, létts bifhjóls og reiðhjóls er skattaðila heimilt að undanþiggja frá 
skattskyldri veltu:

1. Af rafmagns- eða vetnisbifhjóli að hámarki 6.000.000 kr. frá 1. janúar til og með 30. júní 
2020 og að hámarki 6.500.000 kr. frá 1. jú lí 2020 til og með 31. desember 2023. Bifhjólið skal 
skráð sem bifhjól í ökutækjaskrá, sbr. 8. tölul. 1. mgr. 3. gr. umferðarlaga. nr. 77/2019. vera 
eingöngu knúið rafmagni eða vetni og falla undir vöruliði 8703, 8704 eða 8711 í tollskrá.

2. Af léttu bifhjóli eða reiðhjóli sem knúið er rafmagni að hámarki 400.000 kr. Létt bifhjól eða 
reiðhjól skal falla undir b-lið 28. tölul. eða b-lið 30. tölul. 1. mgr. 3. gr. umferðarlaga. nr.
77/2019. og vörulið 8711 í tollskrá. Létt bifhjól skal vera skráð sem létt bifhjól í ökutækjaskrá, 
sbr. 28. tölul. 1. mgr. 3. gr. umferðarlaga, nr. 77/2019.

3. Af reiðhjóli með stig- eða sveifarbúnaði og öðrum tegundum reiðhjóla að hámarki 200.000 
kr. Reiðhjól skal falla undir a- eða c-lið 30. tölul. 1. mgr. 3. gr. umferðarlaga. nr. 77/2019. og 
vöruliði 8711 eða 8712 í tollskrá.
□  Nýti skattaðili sér heimild skv. 4.-5. mgr. eða 10. mgr. ber honum samhliða skilum á 
virðisaukaskattsskýrslu að tilkynna ríkisskattstjóra á hverju uppgjörstímabili um að slík sala hafi 
átt sér stað á því form i sem ríkisskattstjóri ákveður.
□  Ráðherra er heimilt með reglugerð að kveða nánar á um framkvæmd og skilyrði undanþágu
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samkvæmt þessu ákvæði.] 3>] 4>
«L. 133/2020. 39. ar. -'L 141/2020. 4. ar. *L. 154/2019. 1. ar. -'L. 69/2012. 10. ar.

[[XXXIX.]»>

□  Útleiga á skráningarskyldu ökutæki sem fallið hefur undir ívilnun á grundvelli ákvæðis til 
bráðabirgða XXIV er að fullu undanþegin skattskyldri veltu að uppfylltum eftirfarandi skilyrðum:
a. Leigusali er handhafi leyfis til að stunda eignaleigu eða fjármögnunarleigu skv. 3. tölul. 1. 

mgr. 3. gr. og 3. tölul. 1. mgr. 20. gr. laga um fjármálafyrirtæki. nr. 161/2002. eða starfsleyfis til 
rekstrar ökutækjaleigu skv. 3. gr. laga um leigu skráningarskyldra ökutækja. nr. 65/2015. og 
uppfyllir að öðru leyti skilyrði laga þessara.

b. Virðisaukaskattur hefurverið felldur niður eða talinn til undanþeginnar veltu samkvæmt 
ákvæði til bráðabirgða XXIV við kaup eða innflutning leigusala á ökutækinu.
□  Nýti skattaðili sér þessa heimild vegna skattskyldrar sölu ber honum samhliða skilum á 
virðisaukaskattsskýrslu að tilkynna ríkisskattstjóra á hverju uppgjörstímabili um að slík útleiga 
hafi átt sér stað á því form i sem ríkisskattstjóri ákveður.

□  Þrátt fv r ir  ákvæði 2. málsl. 1. mgr. ákvæðis t il bráðabirgða XXIV er he im ilt að fe lla n iður 

v irð isaukaskatt af endursölu ökutæ kis skv. 1. mgr. hafi það verið  undanþegið skattskyldri veltu 

samkvæ m t ákvæði bessu.

□  Ákvæði þetta gildir til og með 31. desember 20232028. Útleiga skráningarskylds ökutækis 
samkvæmt ákvæði þessu sem fer fram e ftir gildistöku þess telst til undanþeginnar veltu án tillits 
til dagsetningar leigusamnings. Fari útleiga skráningarskylds ökutækis samkvæmt ákvæði þessu 
fram eftir 31. desember 2023 2028 skal hún teljast til virðisaukaskattsskyldrar veltu samkvæmt 
lögum þessum án tillits  til dagsetningar leigusamnings.] 2>
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Fjármála- og efnahagsráðuneyti 

A rnarhváli við Lindargötu 

101 Reykjavík 

fjr@ fjr.is

Reykjavík, 11. nóvem ber 2021

Efni: Framlenging gildistíma vsk-ívilnunar vegna tengiltvinnbíla

Þann 17. desem ber 2019 sam þykkti A lþ ingi b reytingar á bráðabirgðaákvæ ði XXIV í lögum um 

virð isaukaskatt (þskj. 815 í 432. máli á 150. löggjafarþingi). Í ákvæðinu er fja llað  um tím abundnar 

virð isaukaskattsívilnanir vegna sölu og inn flu tn ings á rafmagns-, ve tn is- og te ng iltv innb ifre iðum . Til 

g rundvallar breytingunum  lágu ákvæði stjó rnarsáttm á la  rík isstjórnarinnar og þingsályktunar um 

aðgerðaráæ tlun um orkuskip ti. M eð breytingunum  var skapaður nokkur fyrirs jáan le ik i um gild istím a 

og umfang ívilnana, þ.e. ív ilnanir vegna rafm agns- og ve tn isb ifre iða  voru lá tnar gilda ú t árið 2023 en 

ív ilnanir vegna teng iltv innb ifre iða  lá tnar fasast ú t á árunum  2021 og 2022.

Með b-lið 39. gr. breytingalaga nr. 133/2020 var upphafstím a fram angre ind ra r ú tfösunar 

ív ilnunar vegna teng iltv innb ifre iða  frestað  og að óbrey ttu  mun hún helm ingast um næstu áram ót, þ.e. 

hám arksniðurfe lling  virð isaukaskatts mun nema 480 þús. kr. í stað 960 þús. kr. við inn flu tn ing  sem 

endurspeglast í hámarki undanþeginnar fjá rhæ ðar virð isaukaskattsskyldrar ve ltu  við sölu. Í umsögnum 

sem lagðar voru fy r ir  Alþingi í desem ber 2019 fó ru  Bílgreinasambandið og Samtök fe rðaþ jónustunnar 

(sjá t.d . Dbnr. 217) y fir  m ikilvæ gi þess að seinka upphafstím apunkti ú tfösunar ívilnana fy r ir  

teng iltv innb íla , m.a. með vísan t il þ róunar kaupverðs slíkra b ifre iða, þá tttöku  bílaleiga í o rkuskip tum  í 

samgöngum, h lu tde ilda r bílaleigubíla á e ftirm arkað i notaðra b ifre iða og aðstæðna landsbyggðarfólks 

þegar kem ur að dræ gni rafmagnsbíla og h leðslu innviðum . Var ja fn fra m t vísað t il þess hve m ikilvæ gur 

h lekkur te ng iltv in nb ifre ið a r eru þegar að orkuskip tum  kemur. M ikilvæ gi teng iltv innb íla  t il að stuðla að 

sam drá tta rtak ti skráðrar losunar CO2 nýskráðra ökutæ kja hafa verið  stórlega vanm etnar og lyk ila trið i 

að fram lengja  ív ilnanir svo ekki hægist á núverandi þróun á meðan á uppbyggingu hleðslu innviða 

stendur.

Lækkun og síðar afnám ívilnunar tengiltvinnbíla mun hækka útsöluverð þeirra umtalsvert og fórna 

ávinningi af þeim

Eins og áður segir mun umfang ívilnana vegna teng iltv innb íla  að öllu ób rey ttu  lækka úr 960.000 

kr í 480.000 kr um komandi áram ót. Gera má ráð fy r ir  að samhliða kom i fram  ja fnm ik il hækkun á verði 

teng iltv innb íla . Þar með mun draga úr sam keppnishæ fni þeirra og margar gerð ir þeirra ja fnve l detta  af 

m arkaði. Því má fæ ra sterk rök fy r ir  því að slíkar verðhæ kkanir m uni hafa áhrif á val neytenda við kaup 

á nýrri b ifre ið  og geti þær ja fnve l dregið um ta lsvert úr sam drá tta rtak ti skráðrar losunar CO2 nýskráðra 

ökutæ kja. Tengiltv innb ílar eru ta lsvert dýrari í innkaupum  en sambæ rilegar b ifre iða r sem eru 

einvörðungu knúnar jarðe fnae ldsneyti og líklegt er að svo verð i áfram . Ástæða þess að verð læ kkanir 

koma ekki fram  af hálfu fram le iðenda er sú að m ikil þróun á sér enn stað á tæ knie ig in le ikum  

teng iltv innb íla  og dræ gni á hreinu rafm agni er að aukast. Sú þróun mun halda áfram  og er nú þegar 

kom in í og y fir  5 0 -96  km samkvæ m t samræ mdu p ró funarað ferð inn i (WLTP) og því þrefaldast á aðeins 

nokkrum  árum. Með þessu er raundræ gni teng iltv innb ifre iða  að öðlast enn meira vægi þegar kem ur 

að sam dræ tti losunar í samgöngum.

§  B Í L G R E I N A S A M B A N D I Ð

mailto:fjr@fjr.is


Tengiltvinnbílar þjálfa kaupendur í umgengni við rafmagnsbíla og flýta uppsetningu hleðsluinnviða 
við heimili og fyrirtæki

Tengiltv innb ílar eru m ikilvæ g brú y fir  í kaup á 100% rafbílum . Kaupendur teng iltv innb íla  þurfa að koma 

sér upp innviðum  (AC hleðslustöðvum ), bæði heima og á vinnustað sem nýtast fu llkom lega þegar skipt 

er y fir  í 100% rafbíl síðar og þá er einn þröskuldurinn frá. Með notkun á teng iltv innb íl venst fó lk  á 

hleðslu rafbíla og öðlast skilning á þeim þæ gindum sem fy lg ir því að hlaða heima eða á vinnustað.

Í nýrri könnun sem ber heitið  „Flöskuhálsar í h leðslukerfi landsins" og unnin var fy r ir  atvinnuvega-og 

nýsköpunarráðuneytið  meðal rafbílaeiganda er n iðurstaðan skýr. Segir o rð ré tt „ekk i er tím abæ rt að 

draga úr stuðningi við uppbyggingu innviða fy r ir  rafbíla. Fremur þarf að gefa í, sér í lagi e ft ir  því sem 

fjö ld i rafbíla á vegum bílaleiga eykst enn frekar og fle ir i en e invörðungu Íslendingar þurfa að nýta sér 

h leðs lu innv ið i" - t ilv itn u n  líkur.

N iðurstaða könnunnarinnar sýnir nauðsyn þess að fram lengja  ív ilnanir teng iltv innb íla  á meðan á 

uppbyggingu hleðslu innviða stendur svo að einstaklingar, fy r irtæ k i og ekki síst ökutæ kja le igur velji 

teng iltv innb íla  freka r en bíla með hefðbundnum  dísel eða bensínvélum.

Eigendur tengiltvinnbíla keyra stóran hluta innanbæjarkeyrslu á rafmagni sem mun aukast enn 

frekar með hækkandi eldsneytisverði

Gögn úr öppum  sem teng jast teng iltv innb ílum  gefa t il kynna að eigendur slíkra bíla keyri m jög m ikið á 

rafm agni. Langflestir e igendur nýjustu gerða teng iltv innb íla  aka um og y fir  80% af sínum 

innanbæ jarakstri á rafm agni og m örg dæ mi eru um akstur um og y fir  90%. Ástæðan er sú að þegar 

dræ gni teng iltv innb íls  er kom in y fir  50 km og jafnve l enn hærra u pp fy llir hún að langmestu leyti þörf 

e instaklinga með t i l l i t i  t i l  aksturs innanbæ jar en daglegur m eðalakstur fó lks í innanbæ jarakstri er aðeins 

um 40 km.

Einnig er ljóst að með gríðarlegum  hæ kkunum á verð i jarðefnae ldsneytis e flis t hvatinn fy r ir  e igendur 

teng iltv innb íla  að aka sem m est á rafm agni.

Tengiltvinnbílar slá á drægnikvíðann en opna á möguleikann að keyra á rafmagni

Að auki hjálpa teng iltv innb íla r þeim  sem þurfa o ft að aka lengri vegalengdir að keyra á rafm agni en 

ó ttas t það að fara á þessu stigi y fir  í 100% rafmagn. Þeir bíle igendur þurfa þá ekki að ó ttas t litla  drægni 

þegar þeir keyra m illi landshluta. Hafa ber í huga að reynsla norðm anna gefur t il kynna að no tendur 

rafbíla sætta sig við m inni dræ gni en nýir kaupendur og þar spilar reynsla þeirra stóra ru llu. Eigendur 

teng iltv innb íla  geta þá byggt upp svipaða reynslu áður en þeir stíga skrefið t il fulls.

Ívilnunarkvóti tengiltvinnbíla rennur út á fyrsta fjórðungi 2022

Sé h o rft t i l stöðu og þróunar í sölu teng iltv innb íla  mun 15.000 bíla kvóti sem se ttu r var á, fy rs t með 

lagasetningu 2017 og stæ kkaður árið 2019, sem viðm iðunarm agn afnáms ívilnana teng iltv innb íla  verða 

uppurinn snemma árs 2022 (hugsanlega feb rúa r /  mars) enda hafa nú þegar selst y fir  fjó rtá n  þúsund 

teng iltv innb íla r og fe r þeim stöðugt fjö lgandi eins og sö lu tö lu r sanna. Á sama tím a eru a lþ jóðlegar 

aðstæ ður þær að skortu r er á nýjum b ifre iðum  sökum íhlutaskorts við fram le iðslu . Það hefur lengt 

a fgreiðslutím a nýrra b ifre iða, ekki bara á Íslandi heldur um gjörvallan heim. Það er v iðbúið  að þeir 

neytendur, hvo rt heldur sem er einstaklingar, fy r irtæ k i og/eða ökutæ kja le igur m uni því ekki geta n ý tt 

sér ív ilnanir stjórnvalda sem nú eru í gildi.

§  B Í L G R E I N A S A M B A N D I Ð



Lækkun og afnám ívilnunar tengiltvinnbíla ógnar markmiðum um lækkun CO2 losunar frá 

samgöngum

Lækkun ívilnunar um áram ótin  og afnám hennar þegar kvó tinn  ve rður uppurinn mun klárlega setja 

m arkm ið stjórnvalda um m innkun losunar koltvísýrings frá  b ifre iðum  í uppnám því teng iltv innb íla r leika 

þar lyk ilh lu tverk. Það mun síðan setja m arkm ið stjórnvalda um að Ísland verð i fyrsta 

jarðefnaeldsneytislausa land heimsins fy r ir  árið 2050 í uppnám.

Fjöldi seldra ökutækja með ívilnun =
U ppfæ rt 2 3 . septem ber 2021

Rafbílar

§  B Í L G R E I N A S A M B A N D I Ð

T e n g iltv in n b íla r

M ikil eftirspurn almennings og fyrirtækja eftir tengiltvinnbílum flýtir rafbílavæðingu

Þegar einungis er h o rft t i l kaupa einstaklinga í heildarsölu hvers árs hefur h lu tfa ll teng iltv innb íla  verið 

að aukast ja fn t og þ é tt sem sýnir jákvæ ða þróun við val á kaupum á nýrri b ifre ið  hjá e instaklingum . Það 

sem af er ári 2021 (fyrstu 10 m ánuð ir ársins) er h lu tfa ll teng iltv innb íla  29,95% af sölunni í ár samanborið 

við 20,66% árið 2020 og 15,44% árið 2019. Sala á teng iltv innb ílum  hefur aukist um 55,2% fyrstu  10 

m ánuði ársins 2021 borið  saman við sama tím abil 2020 og eru ástæ ðurnar fjó rþ æ tta r. Aukið fram boð 

bílgerða sem bjóða upp á teng iltv innú tfæ rs lu r, aukin dræ gni á rafmagni, hækkandi eldsneytisverð og 

ívilnanir. Líklegt er að sama þróun m uni halda áfram  næstu 2 -3  árin þ.e. enn m eira úrval bílgerða, enn 

m eiri dræ gni á rafm agni og að eldsneytisverð haldi áfram  að hækka. Samhliða má búast við að þróun 

hreinna rafbíla verð i enn hraðari og ja fn t og þ é tt með auknu úrvali þeirra og aukinni dræ gni m uni þeir 

taka y fir  og nýta sér innviðauppbyggingu heim ila og fy rirtæ k ja  vegna teng iltv innb íla . Tengiltv innbílar 

nýtast að auki sérstaklega vel landsbyggðarfó lki á meðan á uppbyggingu hleðslu innviða stendur

M eð auknu fram boð i bílgerða í margvíslegum verð flokkum  er ljóst að enn fle ir i velja að kaupa 

teng iltv innb íl í stað b ifre iða knúnum  einungis bensíni eða dísil. Fyrrgreind uppbygging á innviðum  vegur 

e innig þungt og meðan að sú uppbygging er í gangi þá er hægt að fu llyrða  að teng illtv innb íl er besti 

kosturinn fy r ir  marga bílkaupendur. Lækkun og síðar afnám ív ilnunar m yndi setja þessa jákvæ ðu þróun 

í uppnám.



§  B Í L G R E I N A S A M B A N D I Ð

Í þessu samhengi er einnig ré tt að nefna að íbúar landsbyggðarinnar eiga o ft erfiðara með að 

kaupa sér hreina rafbíla þar sem h leðslu innvið ir fy r ir  langkeyrslur eru enn ó fullnæ gjand i þ ó tt a llta f sé 

ástand að verða betra. Tengiltv innbílar henta einstaklega vel á landsbyggðinni því þar geta þeir nýst 

100% á rafm agni innanbæ jar en nýtast að auki vel í langkeyrslur á meðan á uppbyggingu hleðslu innviða 

um a llt land stendur

Íhlutaskortur tefur bílaframleiðslu heimsins

Bílafram leiðsla eins og aðrar gre inar hefur ekki fa rið  varh lu ta  af því ástandi sem COVID-19 hefur 

ha ft í fö r  með sér. Skortur á íh lu tum  ti l fram le iðslu , tím abundnar lokanir verksm iðja og svo m æ tti lengi 

te lja  hefur gert það að verkum  að inn flu tn ingsaðila r bíla á Íslandi þurfa að horfast í augu við lengri 

a fgre iðslufrest á nýjum bílum ásamt því að fram le iðslugeta  er ekki kom in á fu llt  og geta því 

fram le iðendur ekki annað e ftirspurn . Það má búast við að þetta  ástand m uni vera viðvarandi fram  e ftir  

næsta ári og líklega mun ástand ekki verða eð lileg t fy rr  en í fyrsta  lagi á haustm ánuðum  2022. Þar sem 

tæ kn i teng iltv innb íla  er m eiri en hefðbundinna bensín og dísel bíla þá er líklegt að fram le iðslugeta  

teng iltv innb íla  verð i lengur að komast í eð lileg t ho rf og því er algjörlega nauðsynlegt að verðhæ kkanir 

á teng iltv innb ílum  verð i ekki að veruleika.

Verðhækkun tengiltvinnbíla mun hægja á og jafnvel stöðva sölu þeirra

Má gera ráð fy r ir  að með verðhæ kkunum  á teng iltv innb íla  kom i bakslag og aðrir orkugja far verða fy r ir  

valinu, svo sem bensín og dísel sem mun þá um leið hægja á þe irri þróun sem er svo bersýnileg við val 

a lm ennings á vistvæ nni kostum  þegar kem ur að kaupum bifre iða. Í flestum  e f ekki ö llum  tilfe llu m  munu 

dísilbílar af sömu gerð og teng iltv innb íla r verða ódýrari en teng iltv innb íla r e f ívilnun læ kkar og enn 

freka r e f ívilnun fe llu r að öllu le iti n iður í byrjun næsta árs.



Eins og sjá má í grafi hér að neðan þá ve lu r a lm enningur í síauknu mæ li vistvæ nni kosti og er því 

m ikilvæ gt að halda ívílnunum  t il að tryggja áfram þessa jákvæ ðu þróun svo hægt verð i að ná 

m arkm iðum  stjórnvalda í að ná n iður m engun í ú tb læ stri í samgöngum.

§  B Í L G R E I N A S A M B A N D I Ð

Graf sýnir hlutfall orkugjafa nýrra fólksbifreiða eftir árum
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Áhætta vegna lækkunar ívilnana á tengiltvinn bifreiðum - ökutækjaleigur
Í frum varp inu  var m ikil áhersla á að liðka fy r ir  kaupum, ekki einungis alm ennings heldur e innig fy r ir  

ökutæ kja le igur að festa kaup á vistvæ num  bílum . Kaup ökutæ kjaleiga á fó lksbílum  dróst saman um 

rúm 58,1 % m illi árana 2019 og 2020. Árið 2019 voru seldar 4.831 fó lksb ifre ið  t i l ökutæ kjaleiga en árið 

2020 voru einungis seldar 2.023 fó lksb ifre iða r t il ökutæ kjaleiga og má rekja þann sam drá tt t i l þeirra 

áhrifa sem samfélagið varð fy r ir  vegna áhrifa COVID-19 með tilheyrand i fæ kkun ferðam anna t il landsins 

og hruns í reksta rum hverfi ökutæ kjaleiga samhliða. Það sem af er þessu ári, fyrstu  10 m ánuði ársins, 

hafa 4.064 fó lksbílar selst í ökutæ kja leigu sem er um 100% aukning frá  fy rra  ári en um 16% und ir því 

sem seldist í ökutæ kja le igur árið 2019 sem m æ tti te lja  sem eð lileg t ár í samanburði við árið 2020.



§  B Í L G R E I N A S A M B A N D I Ð

A f sölu þessa árs eru ökutæ kja le igur búnar að kaupa 711 teng iltv innb íla  sem nem ur 17,5% af 

heildarkaupum  bifre iða en árið 2020 var h lu tfa llið  einungis 8,1% af heildarkaupum  ökutæ kjaleiga 

teng iltv innb íla r en árið 2019 var h lu tfa llið  aðeins 3%. H lutfa ll hreinna rafm agnsbifre iða er á þessu ári 

um 6,84%, var í fy rra  6,43% og nánast ekkert árið 2019. Samanlagt eru því hlaðanlegir bílar, teng iltv inn - 

og h re in ir ra fb ílar með um 24,4% af heildarkaupum  bílaleiga á þessu ári. Það að kaup ökutæ kjaleiga á 

hlaðanlegum  bílum hafi fa rið  úr nánast engu í fjó rðung  á tve im u r árum sýnir að ökutæ kja le igur eru 

kom nar af stað í að breyta flo ta  sínum þ rá tt fy r ir  að rekstra rum hverfi hafi verið  e r f it t  og óstöðugt.

Þó h lu tfa ll hreinna rafbíla hafi tek ið  s tó rt stökk frá  2019 t il 2020 þá hefur það staðið í stað síðan. Helsta 

ástæðan er ófu llnæ gjand i innv ið ir varðandi hleðslu slíkra b ifre iða, hvort sem er hraðhleðslu (DC) t.d . 

við hringveginn eða hæghleðslu (AC) t.d . við g ististaði. Þar vegur þungt að fe rðam enn sem fe rðast til 

landsins vilja setja upp lifun  af landi og þjóð í efsta sætið og n jó ta  í stað þess að hafa í fo rg runn i hvort 

rafhleðsla b ifre iða r m uni nægja og hvar hægt sé að hlaða b ifre ið . Tengiltv innb ílar verða því áfram  einn 

besti kosturinn fy r ir  ökutæ kja le igur enda upp fy llir slík b ifre ið  allar k rö fu r ferðam anna.

Til v iðbó ta r við kaup ökutæ kjaleiga á te ng iltv in n - og rafbílum  hafa þær keypt á þessu ári 26% af sínum 

bílum sem hefðbundna hybrid bíla.

Ljóst er að með fram lengingu ívilnana teng iltv innb íla  ásamt bæ tingu á h leðslu innviðum  munu 

ökutæ kja le igur halda áfram að auka kaup sín á bílum sem ganga að e inhverju  le iti eða öllu le iti fy r ir  

rafm agni og m innka þá samhliða kaup sín á bílum sem ganga eingöngu fy r ir  jarðefnae ldsneyti.

Ö kutæ kjale igur hafa að ja fnað i keypt um 40% allra seldra bíla á Íslandi og sem hefur því afgerandi áhrif 

á h lu tfa ll vistvæ nna bifre iða af heildarsölu. En þessir bílar fara á endursölum arkað o ft 15 -24  m ánuðum  

e ftir  kaup sem hjá lpar fó lk i sem ekki hefu r ráð á að kaupa nýja bíla að kaupa notaða bíla með m jög 

nýrri og sparneytinn i tæ kni.



§  B Í L G R E I N A S A M B A N D I Ð

Graf sýnir breytingu hlutfalla orkug'afa bifreiða keyptum af ökutækjaleigum
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Nýjar skorður eru einnig se tta r á ökutæ kja le igur um h lu tfa ll b ifre iða sem te ljas t til vistvæ nna bifre iða 

en h lu tfa ll endurnýjunar flo ta  ökutæ kjaleiga var 15% og á að aukast í 25% við næstu áram ót. Uppfylli 

ökutæ kjaleiga endurnýjun b ifre iða ekki það h lu tfa ll sem á er kveðið í bráðabirgða ákvæði XXIV í lögum 

um virð isaukaskatt þá er viðkom andi ökutæ kjaleiga ekki gjaldgeng t il að sækja um og h ljó ta  lækkun 

vörugja lda.



Ákvæ ði þetta  ásamt lækkun á ívilnun vegna virð isaukaskatts af teng iltv inn  b ifre iðum  mun hafa augljós 

og afgerandi á h rif á ákvörðun ökutæ kjaleiga þegar kem ur að vali á b ifre iðum .

M arkm ið  stjórnvalda samkvæ m t aðgerðaráæ tlun í loftslagsmálum  er að 100.000 skráðir ra fb ílar eða 

önnur vistvæ n ökutæ ki séu á gö tunn i árið 2030 og því er m ikilvæ gt að tryggja að ekki kom i bakslag í 

þann góða gang sem við höfum  náð. Með á fram haldandi aukningu í sölu b ifre iða og endurnýjunar þö rf 

ökutæ kjaleiga má búast við að e r f it t  verð i að ná m arkm ið inu e f sú breyting sem fyrirhuguð  er á 

ívilnunum  stjórnvalda ve rður að verule ika og er því m ikilvæ gar nú en áður að s tjó rnvö ld  haldi áfram  

að styðja við endurnýjun bílaflo tans og trygg i um hverfi sem ý tir  und ir freka ri kaup á vistvæ num  

b ifre iðum  og sýni í verki að stefnan í loftlagsm álum  sé virk. Innle ið ing nýorkubíla hefur gengið vel hér 

á landi og ein ástæða þess eru ív ilnanir stjórnvalda sem hvetja t i l kaupa á slíkri b ifre ið . 

Bílgreinasambandið te lu r að s tjó rnvö ld  þurfi að endurm eta  stöðuna þegar kem ur að því að lækka 

ív ilnanir á teng iltv innb íla  þar sem slíkt m uni hægja á rafbílavæ ðingu þ jóðarinnar.

§  B Í L G R E I N A S A M B A N D I Ð

Lækkun og afnám ívilnana tengiltvinnbíla mun gera þá dýrari en bíla knúna af jarðefnaeldsneyti

Í dag er virð isaukaskattsívilnun fy r ir  teng iltv innb íla  að hámarki 960.000 krónur en mun að óbreyttu  

lækka n iður í 480.000 krónur um á ram ót og væ ntanlega fa lla  alveg n iður þegar 15000 bíla kvó ti hefur 

verið  fy lltu r. Á sama tím a mun upphæ ð sem h e im ilt hefu r verið  að undanþiggja frá  skattskyldri veltu 

lækka úr 4.000.000 króna í 2.000.000 króna. Ef ív ilnanir lækka er ljóst að margar gerð ir af þeim 

teng iltv innb ílum  sem eru í boði á m arkaðinum  munu hækka sem þessari k rónutö lu  nem ur og verða því 

síður samkeppnishæ far við samskonar ökutæ ki með bensín eða díselvélum. Sem dæ mi þá mun 

teng iltv innb re ið  sem kostar 5.000.000 krónur í dag, hækka upp í 5.480.000 krónur eða um tæ plega 

10% um næstu á ram ót fa lli ív ilnanir n iður og síðan hækka a ftu r um aðra eins upphæð þegar kvóti er 

orð inn  fu llu r. Á sama tím a mun sambæ rileg bensín- eða díselb ifre ið  áfram kosta það sama enda er 

innkaupsverð lægra þar sem sú b ifre ið  er ekki aukalega með ra fm ó to r og d rifra fh löðu  eins og 

te ng iltv innb ifre ið in .

Samkeppnishæ fni teng iltv innb ifre iða rinna r sem getur ekið 50-96 km daglega á rafm agni m innkar því 

um ta lsvert eingöngu vegna verðhæ kkunar og mun draga úr hvata t i l sölu slíkra bíla enda ve rður hún 

a llt að 15-25% dýrari en sambæ rileg b ifre ið  sem er einungis knúin áfram  af jarðefnae ldsneyti.

Tillaga Bílgreinasambandsins

Bílgreinasambandið te lu r  ráðlegt að ív ilnanir teng iltv innbíla  verð i fram lengdar og ekki kom i t il þeirra 

breytinga sem eiga að taka gild i um á ram ót heldur fres tis t þær um 2 ár. Samhliða er nauðsynlegt að 

hækka heildarfjö lda teng iltv innb íla  sem viðm ið  í kvóta stjórnvalda. Leggur Bílgreinasambandið t il að 

kvótinn skuli nema meðalsölu tveggja ára og fa ri í 25.000 bíla. Helsta ástæðan er að árin 2019 og 2020 

mun seint te lja s t venjuleg ár og hefur sala ökutæ kja borið  þess m erki og með fram lengingu ívilnana er 

trygg t að ekki verð i um bakslag að ræða í þeim góða árangri sem náðst hefur.



§  B Í L G R E I N A S A M B A N D I Ð

Tillögur Bílgreinasambandsins eru því eftirfarandi :

1) Hámarkskvóti bíla sem njóta ívilnunar vegna virð isaukaskatts verð i hæ kkaðir sem hér segir. 

M ik ilvæ gt er að vissa sé t il staðar t il að neytendur geti pantað b ifre iða r með vissu um hvert 

endanlegt kaupverð verði.

•  Rafbílar: 15.000 > 25.000 (enginn v irð isaukaskattur upp að 6.500.000 kr).

•  Tengiltv innbílar: 15.000 > 25.000 (enginn virð isaukaskattur upp að 4.000.000 kr.)

2) Framlengja n iðurfe llingu  virð isaukaskatts vegna teng iltv innb íla  ú t árið 2023

•  Lækkun um helm ing úr 960.000 kr í 480.000 kr um áram ótin  2023/2024

•  Falli ú t að fu llu  um áram ót 2024/2025 nema að 25.000 bíla kvóti verð i fu ll n ý ttu r fy rr

og þá fe llu r n iðurfe lling  a lfarið  n iður

3) Á fram  er m iðað við að teng iltv innb íla r beri ekki v irð isaukaskatt upp að 4.000.000 kr. Fyrir bíla 

sem eru dýrari en 4.000.000 kr. er g re iddur v irð isaukaskattur af þe irri upphæ ð sem er 

um fram  þessi m örk

•  N iðurfe lling in  ný tis t því best á ódýrari bílum og að fu llu  á b ifre iðum  sem kosta 

4.000.000 kr.

4) Bílgreinasambandið leggur t il að te ng iltv in nb ifre ið  megi að hám arki losa 50 gröm m  CO2 á 

100 km. skv. WLTP staðli svo n iðurfe lling  fá ist.

•  M argar gerð ir e ldri bíla eru eingöngu með NEDC skráningu á CO2 losun og leggur 

Bílgreinasambandið t i l að áfram  verð i stuðst við þá reiknireglu sem er notuð  í dag til 

að reikna NEDC y fir  í WLTP. Þó er ve rt að vekja athygli á að allar nýjar gerð ir bíla 

verða eingöngu boðnar með WLTP staðlinum  og því er ákveðin áhæ tta t i l  staðar að 

e ld ri og ó fu llkom nari b ifreðar verð i f lu tta r  inn á grundvelli re ikn ireg lunnar þar sem 

þær eru ódýrari en glæ nýjar b ifre iða r og því leggjast vörug jö ld  þyngra á þær nýrri.

Framlengja n iðurfe llingu  virð isaukaskatts vegna rafbíla ú t árið 2025

Fyrir hönd Bílgreinasambandsins

Jóhannes Jóhannesson

S ta ð g e n g il l  f r a m k v æ m d a s t jó r a  
H ú s  A tv in n u l i f s in s , B o r g a r tú n i  35
100 Reykjavik  
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