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Efhi: Athugasemdir við frumvarp til laga um breytingu á lögum nr. 29/1993, um vörugjald af 
ökutækjum, eldsneyti o.fl.; lögum nr. 39/1988, um bifreiðagjald og lögum nr. 87/2004, um 
olíugjald og kílómetragjald, með síðari breytingum (kerfisbreyting í skattiagningu ökutækja). 
197. mál lagafrumvarp 139. löggjafarþingi.

Rétt þykir að vekja athygli á að við meðferð þess hluta ofangreinds frumvarps sem snýr að 
breytingum á nokkrum ákvæðum laga nr, 39/1988, um bifreiðagjald, með áorðnum breyt- 
ingum, kynni að vera rétt að huga að breytingu og einföldun á 5. og 6. gr. laganna, sem íjalla 
um innheimtu gjaldaima og innheimtuúrræði en þar eru m.a. nokkur ákvæði sem vísa til 
fyrirkomulags sem ekki er lengur við lýði eða telja verður ekki eiga lengur við.

Greinamar eru svohljöðandi, eins og þær birtast í lagasafhinu á vef Alþingis:

» 15. gr.)!) [Aðalskoðun og skráning.]l)
□ v ið  árlega aðalskoðun bifreiðar, sem gjaldskyld er samkværat þessum lögum, skal eigandi hennar eða 
umráðamaður færa sönnur á að greitt hafi verið af hennt gjaidfalíið bifreiðagjald. [Eiganda eða umráðamanni 
bifreiðar er þó ekki skylt að færa sönnur á að hafa greitt gjaldfallið bifreiðagjald fyrr en eftir eindaga.]2) Að 
öðrum kosti skal skoðunarmaður neita um skoðun á bifreiðinni, taka af hermi skráningarmerki og afhenda þau 
lögreglustjóra. Lögreghistjóri skal ekki afhenda þau aftur fytr en færðar hafa verið sönnur á greiðslu 
bifreiðagjaldsins.
□[Óheimilt er að skrá eigendaskipti að bifireið nema gjaldfallið bifreiðagjald hafi áður verið greitt.}2)
□ E f  bifreiðagjaid er ekki greitt fyrir eindaga skal lögreglustjóri, eftir kröfii innheimtumanns, taka af bifreiðinni 
skráningarmerki til geymslu svo sem að framan segir,
□[Skráning bifretðar skal ekki fara fram nema gjaldfallið bifreiðagjald hafí áður verið greitt af henni.
□Óheimilt er að afhenda skráningarmerki sem afhent hafa verið skráningaraðila tíl varðveislu nema greitt hafi 
verið fyrir þann tíma sem eftir er af gjaldtimabilinu.]0 

,}L. 37/2000. 5. sr. 2)L. 138/1995. 3. er.

(6. g r.|,} [Umsjón álctgningar, innheimtu og endurgreiðslu.
□[Rfkisskattstjóri fer með]2) álagningu bifreiðagjalds og aðra framkvæmd lagaima. lnnheimtu bifreiðagjalds 
annast tollstjórar og fer um reikningsskil eftir því sem fjármálaráðherra ákveður. Heimilt er að fela 
skoðunarstöðvum innheimtu bifreiðagjalds.
□  Endurgreiðslu bifreiðagjalds vegna afskráningar eða innlagnar skráningarmerkja annast tollstjórar. 
□Bifreiðagjald nýtur iögtaksréttar.]!)

°L 37/20006. er. S>L. 136/2009. 50. e r“

Bolungarvík, 8. desember 2010.

Nelhdasvið skrifstofu Alþingis,
Austurstræti 8-10,
150 Reykjavík. Netfang: nefndasvid@aithingi.is

mailto:bolungaTvik@svslumenn.is
http://www.svstumenn.is
mailto:nefndasvid@aithingi.is


2

í upphafi 5. gr. er rætt um árlega aðalskoðun ökutækja. Skal bent á að allmörg umliðin ár 
hefur ekki verið skylt að færa ökutæki (bifreiðar) til árlegrar skoðunar nema þau hafi náð 
tilteknum aldri eða aðrar sérstakar undantekningar eigi við. Er um gildandi reglur að þessu 
leyti vísað til II. og III. kafla reglugerðar nr. 8/2009 um skoðun ökutæja, sbr. 67, gr. 
umferðarlaga nr. 50/1987 með áorðnum breytingum. Væri því líklega réttara að tala um 
„lögmælta skoðun“ og þá vísað til gildandi reglna hverju sinni í stað „árleg aðalskoðun.u

Allar skoðunarstöðvar sem annast skoðanir ökutækja eru nú búnar tölvukerfum sem tengd eru 
þeim hluta innheimtukerfis ríkissjóðs sem sýna stöðu bifreiðagjalda og annarra þeirra gjalda 
sem ökutækjaeigendum ber að greiða til ríkissjóðs af ökutækjum sínum, þ.m.t úrvinnslugjald, 
sbr. lög nr. 162/2002 og vanrækslugjald, sbr. reglugerð nr. 8/2009 um skoðun ökutæja. Þeir 
sem færa Ökutæki til skoðunar þurfa því ekki að sýna greiðslukvittanir eða Önnur slík gögn 
um að gjaldið hafi verið greitt auk þess sem skoðunarstöðvar geta tekið við greiðslum. Má 
því telja eðlilegt að nema brott þau ákvæði sem fjalla um sönnun á greiðslu bifreiðagjalda.

Þött starfsfólki skoðunarstöðva sé ekki heimilt að veita bifreið skoðun vegna þess að 
bifreiðagjöld hafa ekki verið greidd er ekki vitað til að tíðkað sé að þeir íjarlægi jafnframt 
skráningarmerki af bifreið og afhendi lögreglu. Verður að telja slíka aðgerð ærið langsótta og 
í raun ekki leggjandi á starfsmenn skoðunarstöðva.

Að því er varðar ákvæði 3, mgr. er eftir því sem best er vitað sjaldgæft ef ekki óþekkt í seinni 
tíð að innheimtumenn kreijist þess að lögregla fjarlægi skráningarmerki af ökutæki vegna 
þess eins að bifreiðagjald hafi ekki verið greitt. Er raunar um allharkalega aðgerð að ræða ef 
önnur úræði hafa ekki verið reynd áður. Getur þessi aðgerð komið afar misjafnlega niður eftir 
því hvar eigendur geyma ökutæki sín auk þess sem gildar ástæður geta verið fyrir því að 
bifreiðagjald er ekki greitt. Verður að telja að lagaákvæði sem þessi gangi gegn sjónarmiðum 
um meðalhóf. Sýnist því flest mæla með því að framangreindar skyldur skoðunarmanna og 
lögreglu verði einfaldlega numdar úr lögum. Með því að veita bifreiðagjaldi Iögveðsheimild 
sýnist einnig mega gera innheimtuferíið mun skilvirkara, án þess að þeim úrræðum sé beitt 
sem nefhd eru, sjá umfjöllun hér síðar.

í ljósi framanritaðs þykir mega leggja til að ákvæði 5. gr. verði einfaldað að mun og orðað 
eitthvað á þessa leið:

□  Það er skilyrði fyrir lögmæltri skoðun bifreiðar að ekki hvíli á henni gjaldfallið bifreiðagjald.
□  óheimilt er að skrá bifreið, skrá eigendaskipti að bífreið eða afhenda skráningarmerki bifreiðar sem 

afhent haía verið skoðunarstðð eða Umferðarstofu til varðveisiu nema álagt og gjaldfallið bifreiðagjald 
hafi áður verið greitt.

í 1. mgr. 6. gr. segir að innheimtu bifreiðagjalds annist tollstjórar. Sama er í 2. mgr. um 
endurgreiðslu vegna afskráningar eða innlagnar skráningarmerkja. Vakin skal athygli á að 
með lögum nr. 147/2008 um breytingu á tollalögum nr. 88/2005 og fleiri lögum var ákveðið 
að landið yrði eitt tollumdæmi og tollstjóri einn fyrir landið allt. LÖngum áður voru 
sýslumenn utan umdæmis sýslumannsins í Reykjavík tollstjórar hver í sínu umdæmi en síðar 
var tollstjórum á landinu fækkað í átta og loks í einn þann 1. janúar 2009 eins og áður segir. 
Innheimta bifreiðagjalda er hins vegar enn á hendi sýslumanna hvers í sínu umdæmi utan 
umdæmis sýslumannsins í Reykjavík en tollstjóra í umdæmi hans og nefnast þeir þá gjaman 
innheimtumenn rfkissjóðs. Þykir í ljósi framanritaðs eðlilegt að notast við það heiti í  l. og 3.
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mgr. í stað toilstjóra og ef það þykir ekki duga þá að segja sýslumenn utan umdæmis sýslu- 
mannsins í Reykjavík en tollstjóri í umdæmi hans.

Margt mælir með því að bifreiðagjöld njóti íremur lögveðréttar í Ökutæki en lögtaksréttar 
(fjámámsréttar) hjá skráðum eiganda. Lögveð veitir að jafhaði heimild til að óska nauðungar- 
sölu á Ökutæki beint að undangenginni birtingu greiðsluáskorunar fyrir eiganda eða umráða- 
manni og greiðsla þess nýtur forgangs fram yfir samningsveðkröfur og fæst gjaldið greitt af 
uppboðsandvirði bifreiðar verði hun seld á nauðungauppboði jafnhliða öðrum lögveðkröfum. 
Nú njóta m.a. kílómetragjald, sérstakt kílómetragjald og sektir skv. lögum nr. 87/2004 um 
olíugjald og kílómetragjald lögveðsréttar í ökutækjum svo og gjald vegna stöðubrota, sbr. 
109. gr. umferðarlaga nr. 50/1987 og vanrækslugjald skv. 67. gr. umferðarlaga. Geta má þess 
að undirritaður hefiir í tengsíum við gerð nýs frumvarps um vátryggingar ökutækja lagt til að 
iðgjöld vegna ábyrgðartrygginga njóti einnig lögveðs í ökutæki.

Lögveð í ökutæki í stað eða það sem e.t.v. væri enn tryggara til viðbótar rétti til lögtaks 
(fjámáms) hefði m.a. í för með sér að heimilt væri á grundvelli nauðungarsölubeiðni, sem 
árituð væri af sýslumanni um heimild til vörslutöku, að fela aðila sem annast vörslusviptingar 
að hafa upp á ökutækinu og taka það úr umráðum gerðarþola. og færa á uppboðsstað eða 
annan stað til varðveislu fram að uppboði. Verður að telja slíka framkvæmd að mörgu leyti 
eðlilegri og væntanlega skilvirkari heldur en að fela oft störfum hlaðinni og fjársveltri 
lögreglu það hlutverk að Qarlægja skráningarmerki Ökutækisins. Yfírleitt er um tiltölulega 
lágar flárhæðir að ræða sem hins vegar leggst á eigendur margra ökutækja og þótt 
bifreiðagjald njóti réttarstöðu opinberra gjalda og skuldajafna megi inneignum í opinberum 
gjöldum upp í þau getur verið mun snúnara og tafsamara að innheimta þau með fjámámi 
(lögtaki) hjá skuldara sem þá þarf að boða hvem og einn fyrir sýslumann en ef þau nytu 
lögveðréttar í ökutæki því sem þau stofnuðust af. Með Ijámámi þarf að boða hvem og einn 
skuldara fyrir sýslumann og nýtur skuldari þess réttar að ákveðnu marki að benda á eign til 
ijámáms, sem tryggingu fyrir gjaldinu, eign sem síðan þyrfti í framhaldinu að nálgast og selja 
á uppboði.

Ekki verður séð að þörf sé á sérstöku ákvæði í lögum um bifreiðagjald um reikningsskil vegna 
innheimtunnar sem ifjármálaráðherra ákveði og er lagt til að það verði numið brott. Hljóta 
almennar reglur um reikningsskil vegna innheimtu opinberra gjalda að geta komið í þess stað.

Þess skal getið að í 1. mgr. 5. gr. laga nr. 162/2002 um úrvinnslugjald eru ákvæði um að sömu 
ákvæði gildi um innheimtu þess og um innheimtu bifreiðagjalds og em þau sem hér segir:

5. gr. Úrvinnslugjald á Ökutœki.
□  Skráður eigandi gjaldskylds ökutækis skal á hveiju gjaldtímabili greiða úrvirnislugjald að Qárhæð [350 kr.]l) 
fyrir hvert gjaldskylt ökutækí sitt skv. 2, mgr. 1. gr. laga nr. 39/1988, um bifreiðagjakl. Gjalddagar 
úrvinnslugjalds á ökutæki eru 1. janúar ár hvert vegna gjaidtímabilsins 1. janúar 30. júní og 1. júlí ár hvert 
vegna gjaldtímabilsins 1. júlí -  31. desember. Gjaldið skal innheimt með bifreiðagjaldi og fer um 
greiðsluskyldu, gjaíddaga, eindaga, álagningu, innheimtu gjaldsins og kæruheimild samkvæmt lögum um 
bifreiðagjald.

Ætti innheimta úrvinnslugjalds að einfaldast og verða skilvirkari á sama hátt og innheimta 
bifreiðagjalda ef af þeirri lagabreytingu verður.

Hér skal að lokum nefndur sá möguleiki að einhver einn aðili á landsvísu annist innheimtuna, 
ef fallist verður á að krafan njóti lögveðs í ökutæki. Má t.d. nefha að hjá embætti undirritaðs 
hefur safnast nokkur reynsla og þekking í innheimtu vanrækslugalds af ökutækjum á 
landsvísu, sem njóta lögveðréttar eins og áður hefur komið fram. Kynni að vera hagkvæmt að



beita innheimtuúrræðum vegna allra gjaldanna samtímis eftir því sem við á í stað þess t.d. að 
margir aðilar séu að óska nauðungarsölu, vörslutöku o.s.frv á ökutæki sem stundum kemur 
síðar kemur í Ijós að eru jafnvel ekki til þótt þau séu skráð í ökutækjaskrá. Kynni þetta 
verkefhi að geta nýst vel til að byggja upp öflugri sýslumannsembætti. t.d. á Vestfjörðum, 
með sem íjölbreyttust verkefhi við þá fækkun og stækkun sýslumannsembætta sem 
hugmyndir eru um. Ekki er t.d. annað vitað en vel hafi tekist til með innheimtumiðstöð sekta 
og sakarkostnaðar á Blönduósi sem einnig hefur tekið að sér innheimtu ýmissa annarra gjalda 
til ríkissjóðs á landsvísu, innheimtu sem í mörgum tilfellum kallar á nokkra sérþekkingu.

Að öllu þessu athuguðu þykir mega gera tillögu um að 6. gr. verði orðuð sem hér segir:

[6. gr.{ Umsjón álagningar, innheimtu og endurgreiðslu.

□  Rfkisskattstjóri fer m eð} álagningu bifreiðagjalds og aðra framkvæmd laganna. Innheimtu 
bifreiðagjalds og eftir atvikum endurgreíðslu þeirTa vegna afskráningar eða innlagnar skránmgarmerkja 
annast innheimtumenn rfkissjöðs (eða sýslumenn utan umdæmis sýslumannsin f Reykjavík en tollstjóri í 
umdæmi hans). Heimilt er skoðunarstöðvum að taka við greiðsium bifreiðagjalda.

□  Bifreiðagjald nýtur íögveðsréttar í viðkomandí bifreið.
□  Það er skilyrði fyrir lögmæltri skoðun bifreiðar að ekki hvíli á henni gjaldfallið bifreiðagjald.
□  Heimilt er fjármálaráðherra að fela einum innheimtumanni innheimtu bifreiðagjalda á landsvísu.

Hér yrði um einfalda og rökrétta breytingu á löggjöf að að ræða sem ekki verður séð að kalli á mikla 
athugun hvorki að formi né efhi.


