
 
 

Akstursíþróttasamband Íslands 

Stjórnarfundur AKÍS -  

Staður og tími: Google Hangouts - 28.8.2018 kl. 18:00 
  
Mætt: 
Sigurður Gunnar Sigurðsson (SGS), Ragnar Róbertsson (RR), Helga Katrín Stefánsdóttir 
(HKS), Aðalbjörg Ósk Sigmundsdóttir (AÓS), Jón Bjarni Jónsson (JBJ), Torfi Arnarson (TA), 
Stefán Örn Steinþórsson (SÖS), Tryggvi Magnús Þórðarson (TMÞ), Þrándur Arnþórsson (ÞA) 
Fjarverandi: 
Arnar Már Pálmarsson (AMP),  Garðar Gunnarsson (GG) 
 
ÞA ritaði fundargerð. 

 
 

1. Árekstur milli keppna í spyrnugreinum 
Lokaumferð Íslandsmeistaramóts í götuspyrnu var sett 25. ágúst á Akureyri og hefur 
verið á dagatali síðan á formannafundi í lok síðasta keppnistímabils. Sama dag setti KK 
bikarmót í sömu grein og einnig eina frestaða umferð í Íslandsmótinu í kvartmílu. 
Samþykkt að fara yfir keppnisreglur AKÍS og koma með breytingartillögur fyrir 
formannafund í haust til að útiloka svona. 

 
2. Íslandsmeistaramót í gokart 

Samþykkt að óska eftir að AÍH sendi til stjórnar AKÍS nýjar dagsetningar fyrir þær tvær 
keppnir sem eftir eru í Íslandsmeistaramótinu fyrir næstu helgi. 
 

3. Dómaranámskeið í torfæru 
Þann 9. ágúst síðastliðinn hélt BA fjögra tíma dómaranámskeið í torfæru með ellefu 
þátttakendum. Leiðbeinandi var Jóhann Björgvinsson sem er einhver reyndasti 
torfærudómari landsins og kennari að atvinnu. 
Á námskeiðinu var byrjað á að fara yfir helstu keppnisreglur í torfæru, stigareglur og 
refsingar. Ljóst er að áhugi viðstaddra var mikill og allir tóku virkan þátt í umræðunum. 
Þá var einnig farið yfir helstu matskenndu reglur og mikilvægi þess að setja sér nokkuð 
samræmdar reglur um hvernig skuli meðhöndla þær og dæma eftir þeim, til dæmis 
hversu lengi þarf að stoppa til að refsað sé fyrir það. 
Í lokin þreyttu nemendur lokaverkefni. Fyrst var spurt út í reglur og dóma og að lokum 
horfðu þau á tvö myndskeið (sami bíll í tveimur mismunandi brautum í Stapafelli) og átti 
hver og einn að dæma refsingar eftir þeim myndskeiðum. 
Útkoma úr verkefnum kom mjög vel út og allir leystir út með skírteinum til staðfestingar 
þess að hafa lokið dómaranámskeiði i torfæru. 
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4. Breytingar á skattlagningu ökutækja 
Fjármála- og efnahagsráðuneytið hefur sent frá sér drög að skýrslu starfshóps um 
endurskoðun skattlagningar ökutækja og eldsneytis. 
 
AKÍS fagnar hugmyndum og umræðu um skattlagningu ökutækja og eldsneytis og er 
jafnframt ljóst að vandi er að uppfylla öll meginmarkmiðin á sama tíma. 

AKÍS hefur mikla trú á að rafmagnsbílar og tengitvinnbílar verði æ stærri hluti bílaflotans 
og tekur raunar virkan þátt í þeirri þróun með því að halda síðar á þessu ári eina umferð í 
eRally meistarakeppni FIA, sem er nákvæmnisakstur rafbíla.  

Vörugjald á ökutæki - undanþágur 

Í fjórða kafla skýrslunnar, Innlend skattlagning, grein 4.1.1 eru greindir þeir flokkar og 
þær undanþágur sem eru við lýði í dag.  Í undanþáguflokk A með 0% fast gjaldhlutfall 
falla keppnistæki í akstursíþróttum, en í lið l) segir: 

l) Sérsmíðaðar keppnisbifreiðar og keppnisbifhjól sem eru skráð sem slík og einungis notuð í 
skipulögðum keppnum og æfingum á vegum samtaka akstursíþróttamanna, svo og til aksturs til og 
frá slíkum atburðum. Gert er ráð fyrir að skráningarmerki bifreiðanna og bifhjólanna séu auðkennd 
sérstaklega og ráðherra setji nánari reglur um gerð og útbúnað þeirra, svo og til hvaða atburða 
akstursheimildin taki. Sé brotið í bága við þær reglur skal vörugjald innheimt að fullu. 

AKÍS vill minna á að akstursíþróttir eiga stöðugt undir högg að sækja, með aukinni 
samkeppni frá tölvuleikjum og öðrum afþreyingarmiðlum. 

Keppnistæki eru almennt ekki að slíta íslenska vegakerfinu. Þau eru aðallega nýtt utan 
hins hefðbundna samgöngukerfisins, þar sem þær eru stundaðar á afmörkuðum 
svæðum. Kostnaður við innflutning á keppnisbílum og íhlutum er ærinn og erfitt að 
ímynda sér annað en hækkun þeirra gjalda skili sér í færri keppendum. 

Í kaflanum 6.3 Skattlagning öflunar ökutækja, er rætt um hvaða sjónarmið ættu að ráða 
ferðinni við endurskoðun á skattlagningu öflunar ökutækja.  Þar stendur í tölulið f): 

f) Til einföldunar, með markmið um skilvirkni í huga og til að treysta hvata til samdráttar losunar                 
koltvísýrings væri rétt að afnema undanþágur og ívilnanir sem eigendur ökutækja sem nýtt eru í               
þágu almannaheilla, í þágu fatlaðs fólks og til akstursíþrótta frá skattlagningu öflunar ökutækja. Í              
þeirra stað ætti að taka upp beinan fjárstyrk, annað hvort í gegnum almannatryggingakerfið eða              
með beinum fjárframlögum í ríkissjóði. 

Á engan máta getur þessi tillaga talist skilvirkari en núverandi framkvæmd, hvorki fyrir             
þann sem vill stunda akstursíþróttir, né stjórnvöld. Í heildina er flækjustig aukið og ekki              
vitað hver endurgreiðslan verður og því ráðast aðilar í innflutning á keppnistækjum sem             
allsendis er óvíst hvernig skattlagningu mun háttað. Það stuðlaði ekki að bættri aðstöðu             
akstursíþrótta. 

Þó svo að upphæðir þær sem um ræðir séu ekki stórar þegar litið er til heildarniðurstöðu                
fjárlaga fyrir hvert ár, þá telur AKÍS verulega hættu á því að dregið verði úr fjárveitingum                
til þessa er fram líða stundir. 

Benda verður á að með þessari breytingu þá þurfa keppendur að greiða innflutningsgjöld             
og standa straum af kostnaði við það að “lána” ríkissjóði peningana áður en þeir fá               
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(kannski) endurgreitt frá ríkissjóði. Keppendur þurfa einnig að leggja út í þann kostnað             
að gera kröfu á endurgreiðslu á innflutningsgjöldum vegna keppnistækis og þá þarf            
ríkissjóður einnig að vera með starfsmenn sem taka þær kröfur til afgreiðslu. 

Ekki er séð hvernig sú aukna vinna sem fellur á keppendur og ríkið geti verið talið                
skilvirkara en kerfi það sem er við lýði nú. 

Það er einlæg skoðun AKÍS að ekki beri að hrófla við því að keppnisbifreiðar beri engin 
gjöld og leggur því eftirfarandi til: 

Öflun ökutækja til hreinna akstursíþróttanota ber að undanþiggja 
skattlagningu. 

Stjórn AKÍS hefur fullan hug á að vinna með björgunarsveitum og samtökum fatlaðra 
með það að markmiði að þessar breytingar á skattlagningu verði ekki að veruleika. 

 
5. Önnur mál 

Skagafjarðarrall - birting úrslita hefur tekið of langan tíma og mun AKÍS birta úrslit með 
fyrirvara um úrskurð dómnefndar vegna kæru sem barst. 
 
Veltur í ralli -  Rætt um öryggi keppanda og keppnisbíla í ralli, sem lenda í því að velta í 
keppni.  Bent var á að öryggisfulltrúi og eða skoðunarmenn (e: scrutineers) geti alltaf 
stöðvað keppnisbifreið til skoðunar eftir óhapp. 

 
6. Næsti fundur 

Raunfundur 11. september 2018 kl. 18:00 
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