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Umsögn Feröamálastofu um frumvarp til laga um brcytingu á 
lögum um skipan ferðamála nr. 73/2005

I. gr. frumvarpsins
B. iiður Ferðaskrifstofa eða ferðaskipuleggjandi sem hefur leyfl innan Evrópska 
efnahagssvœðisins skal tilkytma starfsemi sína til Ferðamálastofu og leggja fram 
viðeigandi gögn um starfsemi sína. Ferðamálastofa metur hvort starfsemi leyfishafa sé i 
samrœmi við ákvœði laga sem um slika starfsemi gilda.
Athugasemdir:

1. Lagt er til að við 1. ml. bætist „ og hyggst stunda starfsemi á íslandi“. Setningin 
hljóði þá svo: Ferðaskrifstofa eða ferðaskipuleggjandi sem heftjr leýfi innan 
Evrópska efnahagssvæðisins og hyggst stunda starfsemi faér á landl skal tilkynna 
starfsemi sína til Ferðamálastofii og leggja fram viðeigandi gögn um starfsemi 
sína.

2. „Viðeigandi gögn” Nauðsynlegt ér að löggjafínn tilgreini hvaða gðgn séu 
viðeigandi og hvort heimilt sé að kaUa eftir þýðingum á gögnum. E f erlendar 
ferðaskrifetoftur geta skilað inn erlendum gögnum þá er ekki öruggt að haegt sé að 
meta hvort starfsemi leyfishafa sé í samræmi við ákvæði laga um skipan ferðamála 
og að samræmi verði i íramlagningu gagna. Gögnin getá orðið matskennd og ekki 
er útilokað að mismunandi kröíur verði gerðar til ferðaskrifstofa þar sem 
mismunandi reglur geta verið eftir löndum. Breytingin getur einnig haft i íor með 
sér útgjaldaaukningu fyrir Ferðamálastofu, en um verulegar fjárhæðir getur verið 
um að ræða, þar sem fara þarf í að þýða reglur allra EES ríkja um leyfismál 
ferðaskipulegQenda og ferðaskrifstofa til að hægt verði að meta hvört starfsemi 
hins erlenda leyfishafa samræmist ákvæðum laga sem um slika starfsemi gilda.
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3. Ljóst verður að vera hvort erlend fyrirtaeki þurfi áð skrá iyrirtækin sín á íslandi eða 

ekki og þ.a.l. fá íslenska kennitölu. Spuming er hvar hin erlenda ferðaskrifstofa 
geri upp rekstur sinn, Nauðsynlegt er að hin erlenda ferðaskritstofa hafi íslenskan 
tengilið.

4. Huga þarf að fyrirkomulagi tryggingar erlendra ferðaskrifstofa. í síðustu setningu 
athugasemda með frumvaipinu kemur fram að ferðaskrifstofur erlendis þurfí ekki 
að leggja fram tryggingar á íslandi ef þair geta sýnt fram á með fullnægjandi hætti 
að þær tryggingar sem þær hafa lagt fram í öðru EES-riki fullnægi skilyrðum 
íslensku laganna. Þessi skilningur er varhugaverður hvað varðar neytendavemdina. 
Hvemig verður framkvæmdin ef hin erlenda ferðaskrifstofa verður gjaldþrota? 
Hvernig er hægt að tr>'ggja það að Ferðamákstofa fái vitneskju um gjaídþrot 
hiruiar erlendu ferðaskrifstofu? Hvaða yfirvald (íslenska eða erlenda) fer með 
umsýslu tryggingarflárins (innköilun krafha, mat þeirra og útborgun)? Hvert eiga 
islenski neytendur að beina kröfúm sinum? Verður ðruggt að þar til bært yfírvald í 
heimaríkinu kalli eftir kröfum á íslandi? Hvemig fer með endurskoðun 
tryggingarfjárins og er það endurskoðað árlega eins og er á íslandi. Er það Uyggt 
að heimariki ferðaskrifstofunnar talti tillit til starfsemi hennar á íslandi við mat á 
tryggingarfjárhæð?
A islandi leggur hver ferðaskrifstofa fram tryggingu og er hún bundin við 

ferðaskrifstofiina. Það þekkist i ððrum löndum að einn tryggingasjóður er fyrir 
hendi fyrir allar ferðaskrifstofúr.
Framkvæmdin á íslandi er sú að verði ferðaskrifstofa gjaldþrota þá fellir 
Ferðamálastofa leyfið úr gildi og birtir áskorun uró kröftilýsingu í 
Lögbirtingablaði. í áskorun skal skora á viðskiptavini að leggja fram skriflegar 
kröflilýsingar í tryggingarfé innan 60 daga frá birtingu áskorunar. Með 
kröfúlýsmgum skulu fylgja nauðsynleg sönnunargögn um kröfúna, svo sem 
farseðlar og kvittanir. Ferðamálastofa ákveður hvaða gögn eru fúllnægjandi sem 
sönnun um kröfu. Ákvörðunum Ferðamálastofu má skjóta til iðnaðarráðuneytisins.

5. Jákvætt er að erlendar ferðaskrifstofúr i EES-ríkjutti geti tilkynnt starfsemi sina 
æskilegt væri að þær hliti sömu skilyrðum og innlendar ferðaskrifstofur

6. í niðurlagi 1. gr. atliugasemda við einstaka greinar frumvarpsins segir; „Telja 
verður að með þvi að Ferðamálastofa gangi úr skugga um að ferðaskrifstotur og 
ferðaskipuleggjendur á EES-svæðinu sem hyggjast stunda þjónustustarfsemi her a 
landi uppfylli að minnsta kosti þær kröfúr sem gerðar eru til alferða sé öryggi 
neytenda tryggt með fúllnægjandi hætti”. Ekki er ljóst hvað átt er þarna við þar 
sem ferðaskipuleggjendur korna hvergi að sölu alferða og iögin um alferðir eiga 
ekki við um ferðaskipuleggjendur heldur eínungis við um ferðaskrifstofur sem 
selja alferðir. Einnig má geta þess að framkvæmd laganna um alferðir heyrir ekki 
undir Ferðamálastofú heldur Neytendastofú.

2. gr. frumvarpsins
A. liður - Brottfall staðfestingar endurskoðanda á forsendum áætlana skv. 3. ml. 1. 

mgr. 18. gr.
Athugasemd:
Með brotttalli staðfestingar endurskoðanda á áætlunum er ekki hægt að ganga út firá 
þvi visu að áætlanir umsækjanda um ferðaskrifstofuleyfi séu réttar. Einnig er opnað
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íyrir þann möguleika að umsækjendur leggi frani óraunhæfar áætlanir tií þess eins að 
komast hjá hærri tryggingum. Héma er spumingin um öryggi neytenda um að 
íerðaskrifstofa geti staðið við skuldbindingar sínar.

Á hinn bóginn leiðir breytingin til lækkunar á kostnaði íyrir umsækjanda um 
ferðaskriístofuieyfi þar sem hann þarf dcki að kaupa þjónustu endurskoöanda.

B. liður - 2. ml. 2. nigr. 18. gr. „heimild til að leita umsagnar cndurskoöanda“.
Athugasemdir:
Það er mat Ferðamálastofti í ljósi reynslutinar að nugildandi ákvæðið eigi að vefa 
óbreytt og það verði áfram skylda stoínunarinnar að leita umsagnar endurskoðanda, 
Eins og staðan er i dag er töluvert um það að endurskoðandi Ferðamálastofu geri 
athugasemdir við áætlanir umsaekjenda um ferðaskrifstofuleyfi sem krefjast úrbóta ög 
jafinvel nýrra gagna en það fer eftir alvarleika athugasemdanna.

Fari breytingin t gegn er liklegt að Ferðamálastofa nýti sér heimildina í öllum tilvikum 
og leiti umsagnar endurskoðanda og gæti þar með jafhræðis milli umsækjenda enda 
felur endurskoðunin í sér kostnað fyrir umsækjendur. Ferðamálastofa má ekki 
mismuna umsækjendum um hver eigi að bera kostnað og hver ekki. Atmað hvort er 
þvi að senda gögn allra umsækjenda sendar til endurskoðanda Ferðatnálastofu eða 
engra. Til að gæta neytendavemdar þá mun heimildin til að leitá umsagnar sennilega 
verða nýtt í öllum tilvikum.

Fari breytingin i gegn þyrfti að vera fyrirvari um að framlögð gögn og áreiðanleiki 
þeirra sé alfarið á ábyrgð umsækjanda. Það kann að koma í veg fyrir 
kröfur/skaðabótaskyldu ríkisins ef ferðaskrifstofa verður gjaldþrota og ákvörðun um 
tjárhæð ábyrgðartryggingar hefur byggst á ófullnægjandi gögnum.

Sú þekking á endurskoðun eins og krafan er skv. núgildandi ákvæði er ekki til hjá 
Feróamálastofu og þ.a.I. má reikna með að lengri tíma taki að ákvarða um 
tryggi ngarfj árhæð ef skoðun ársreikninp verður alfarið hjá Ferðamálastófu.

Verði staðfesting endurskoðanda umsækjanda á áætlunum vegrva umsóknar um 
ferðaskrifstofuleyfi með vísan til a-liðar 2. gr. frumvarpsins telld brott verður enn 
meiri þorf fyrir umsögn endurskoðanda Ferðamálastofu.

C. liður -  ársreikning áritaðan I stað endurskoðaðan ársreikning í 1. ml. 3. mgr, 18. 
gr.
Athugasemd:
Mjög þarft mál að breyta þessu ákvæði til samræmis við almennar kröfur um skil á 
ársreikningum. Meirihluti þeirra ársreikninp sem berast Ferðamálastolu er áritaður. 
Feróamálastofá hefur i einhverjum tilvikum tekið við árituðum ársreikningum þrátt 
íyrir áskilnaó um endurskoöun. Það eru einna helst stærri ferðaskrifstofurnar sem skila 
inn endurskoðuðum ársreikningi. Einfaldar til muna alla málsmeðferð og sparar 
ferðaskrifstofum kostnað við endurskoðun sem getur verið mjög mikill.

D. Liður -  aó fenginni umsögn löggilts endurskoðanda skv. 2. ml. 3. mgr. 18. gr.
Athugasemd:
Samanber athugasemd í lið B.
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3. gr. frtintvarpsins
Ciidbtaka laganna.
Ekki er gerð athugasemd við greinina en vert er að minnast á að ekkí er útlokað að 
athugasemdir berist frá þeim férðaskritstöfuni sem nú þegar eru búnar að skila inn 
gt>gnum og leggja út í kostnað við endurskoðun ársreikninga.

4)
Athugasemdir vid lagiifi univarp þettu

a. Sagí er í lökasetningu athugasemdariha „i þéssit Jblst jajitfratm aó viðkomundi 
Jerðaskipukggjaruii eða ferduskrijstuja þarfaú leggja jram tryggingar hérlendis. ncma hann 
sýni fram á meó fultna'gjandi hœtti aá þœr tryggingar sem hatm he/nr lagt fram i öðru BJÍS 
rikijúilnœgi skilyrdum isiensku iaganna".
Vakin er athygli á að ferðaskipuleggjendur þurfa ekki að leggja fram tryggingiír skv. lögunum 
um skipan ferðamála. Þad eru etnungis ferðaskrifstofur sem þurfa að leggja tram tryggingar 
en þa;r skulu hafa tryggingu fyrir endurgrciðslu tjár sem viðskiptavinur hefur greitt vegna 
aliérðar sem enn er ófarin og til heimflutnings viðskiptavinar úr ulferð, hvort sern hann er 
ianan lands eöa erlendis, komt til gjaldþrots eða rekstrarstöðvunar ferðaskrifstofu. Trygging 
skal einnig ná til þess að gera víðskiptavini kleift að ljúka alferð í samræmi við upphatlega 
áætlun hennar, 2. mgr. 14. gr. laga nr. 73/2005 um skipan ferðamala
Orðalagið, eins og það er, kann að valda misskilningi þvi það má skilja það þannig að 
ferðaskipuleggjendur þurti einnig að leggja fram tryggmgar

5)
Aðrar athugasemdir

Borið hefiir á því að ferðaskriístoiur trsssn. að skila inn gögnum vegna endurskoðunar 
tryggingarfjárhæðar eða trassi það áó skila ábyrgðum. bvingunarúriæði Ferðamálastofu eru 
nokkur en þau eru þung í vöfum og seinvirk. Ferðamálastofa þyrfti að hatá heimild til að 
leggja á álögur eftir ákveóinn tima ef skil frestast. Það myndi liklega þrýsta á ferðaskrifstofur 
að skita á réttum tíma.

Undirrituð er reiðubúin að koma á fund iðnáðamefhdar til frekari skýíinga á fyrirkomulagi 
leyfismála á íslandi efeftir því verður óskað.

Virðingarfyllst, 
F.h. Ferðamálastofu


