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Vísað er til frumvarps til fjárlaga Þskj. 1 á 153 þingi. Í frumvarpinu kemur fram að „tekjur af nýju 

varaflugvallargjaldi eru áætlaðar 1,4 ma. kr.“ jafnframt er vísað til lagafrumvarps sem áformað er að 

leggja fram á haustþinginu þar sem nánari útfærsla á varaflugvallagjaldi verður kynnt. En ekki kemur 

fram í frumvarpinu í hvað þessum tekjum verði ráðstafað, og ekki er að sjá að útgjöld til flugvalla séu 

að aukast í takt við þessar nýju tekjur. Isavia ohf.  óskar eftir að koma að eftirfarandi ábendingum við 

þessi áform í frumvarpsdrögunum.  

Keflavíkurflugvöllur er og hefur verið rekinn að fullu með gjaldtöku af notendum (flugrekendum) og 

öðrum tekjum af óflugtengdri starfsemi frá árinu 2011, í kjölfar lagabreytinga frá Alþingi m.a. vegna 

innleiðingar á tilskipun Evrópusambandsins um gjaldtöku flugvalla og vegna ábendinga 

Alþjóðagjaldeyrissjóðsins sem gerði athugasemdir við skattheimtuna. Frá þeim tíma hefur flugvöllurinn 

verið rekinn á markaðsforsendum og í samkeppni við aðra flugvelli á EES svæðinu.   

Félagið bendir á að Eftirlitsstofnun EFTA, ESA hefur áður gert ríkið afturreka með skattlagningu vegna 

varaflugvallargjalds. 

Rétt að rifja upp að tekjuöflun flugvalla byggja annars vegar á flugtengdum tekjum sem eru 

kostnaðartengdar og hins vegar óflugtengdum tekjum sem er ekki settar séstakar skorður. Með 

hækkandi rekstrarkostnaði flugvallar hefur það verið helsta markmið flugvalla að auka 

óflugtendartekjur, m.a. til að lækka eða koma í veg fyrir hækkun gjaldskrár og með því auka 

samkeppnishæfni flugvallarins, efla flugtengingar og fjölga flugrekendum sem hingað koma. Þessi áhrif 

á gjaldskránna er nú metin til lækkunar um 500 mkr. á ári. Rannsóknir sýna að 10% aukning 

flugtenginga til og frá landinu auka hagvöxt til framtíðar um 0,5%. 

Fjöldi flugrekenda hefur að mestu haldist óbreyttur m.a. vegna hófsamrar gjaldtöku og hvatakerfis 

flugvallarins. Félagið telur óheppilegt og óráðlegt að á sama tíma séu lagðar fram óútfærðar hugmyndir 

um skattlagningu sem líklegar er til að hafa neikvæð áhrif á ferðamennsku til landsins auk þess sem 

viðsjár eru í efnahagsumhverfi heimsins sem munu líklega auka þau áhrif á enn frekar.  

Félagið óskar eftir að koma á fund fjárlaganefndar til þess að skýra nánar efni umsagnarinnar. 

Fh. Isavia ohf. 
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