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Efni: Umsögn um frumvarp til laga um leigu skráningarskyldra ökutækja (heildarlög), 
421. mál.

Samgöngustofa vísar til erindis nefiidasviðs Alþingis, frá 25. september 2014, þar sem 
Atvinnuveganefnd Alþingis sendi stofnuninni til umsagnar frumvarp til laga um leigu 
skráningarskyldra ökutækja (heildaiiög), 421. mál.

Hefur Samgöngustofa stóru hlutverki að gegna samkvæmt frumvarpinu, sem 
leyfisveitandi og eftirlitsaðili með ökutækjaleigum. Líkt og greint er frá í 
athugasemdum með frumvarpinu, felur það m.a. í sér auknar eftirlitsheimildir og aukin 
úrræði Samgöngustofu vegna brota á lögunum s.s. stjórnvalds- og dagsektir.

Frumvarpið var eins og kunnugt er unnið a f starfshópi sem iðnaðar- og 
viðskiptaráðherra skipaði haustið 2013. í starfshópnum átti Samgöngustofa fulltrúa og 
kom þannig með beinum hætti að gerð frumvarpsins.

Samgöngustofa lýsir yfir ánægju sinni með frumvarpið í heild sinni og tekur undir þau 
sjónarmið sem sett eru fram í athugasemdum með frumvarpinu, því til stuðnings að 
verið sé að styrkja lagarammann utan um þá starfsemi sem um ræðir.

Að því sögðu er þó eitt atriði frumvarpsins sem Samgöngustofa gerir athugasemdir 
við. Er það 2. mgr. 3. gr., en þar kemur fram að starfsleyfi ökutækjaleigu skuli vera 
ótímabundið. Er talið að ákvæði þetta verði að skoðast í samhengi við 3. mgr. 3. gr. 
frumvarpsins, sem er svo hljóðandi:

„Gjaldfyrir útgáfu starfsleyfis skal vera samkvœmt gjaldskrá Samgöngustofu sem 
ráðherra staðfestir. Starfsleyfisgjald skal standa undir kostnaði við meðferð og 
umsýslu umsókna auk þess að standa undir eftirliti með leyfishöfum. ”

Samgöngustofa leggst gegn því að starfsleyfí ökutækjaleiga verði ótímabundin. 
Fremur er mælst til þess að starfsleyfi gildi til 5 ára í senn, líkt og núgildandi lög um 
bílaleigur kveða á um. Bent er á að starfsleyfisgjald er í dag bundið í lög um bílaleigur 
og er íjárhæð þess kr. 25.000.-. Hefur gjaldið staðið óbreytt frá árinu 2006.

Til viðbótar við eðlilega hækkun vegna verðlagsþróunar frá árinu 2006, verður að hafa 
í huga að frumvarp þetta felur í sér aukin verkefni og þ.a.l. aukinn kostnað fyrir
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Samgöngustofu. Hefur stofnunin gert grein fyrir slíkum kostnaðarauka í 
kostnaðarmati, dags. 22. október 2014, sem sent var Atvinnuvega- og 
nýsköpunarráðuneytið að beiðni þess.

A f ofangreindu er ljóst að starfsleyfisgjald það sem ákveðið skal í gjaldskrá samkvæmt 
frumvarpinu, mun verða talsvert hærra en núgildandi lög um bílaleigur mæla fyrir um, 
enda skal það standa undir öllum kostnaði Samgöngustofu vegna verkefnisins skv. 3. 
mgr. 3. gr frumvarpsins. Samkvæmt óformlegu eldra kostnaðarmati Samgöngustofu 
gæti fjárhæð gjaldsins numið 80 -  100 þúsund króna, og var á þeim tíma miðið við að 
leyfið gilti til 5 ára í senn. Eigi starfsleyfi leyfishafa hins vegar að gilda ótímabundið, 
eins og frumvarpið kveður á um, mun gjaldið þurfa að vera enn hærra enda þarf þá að 
taka með í reikninginn við ákvörðun gjaldsins að það eigi að standa undir öllu eftirliti 
með leyfishöfum sem aldrei munu þurfa að endurnýja sín leyfi.

Með hliðsjón af öllu framangreindu er það mat Samgöngustofu að mun eðlilegra sé að 
gildistími starfsleyfa verði 5 ár í senn og þar af leiðandi muni fjárhæð 
starfsleyfisgjalds geta dreifst á betri og sanngjarnari hátt. Er t.a.m. hætt við því að 
erfiðara verði fyrir smærri og/eða nýja aðila að koma inn á markaðinn ef einungis 
verður um eitt og endanlegt starfsleyfisgjald að ræða sem þá þarf að vera þeim mun 
hærra.

Virðingarfyllst,

Daníel Reynisson 
lögfrœðingurdeihlarstjóri lögfrœðideildar
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