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Alþingi við Austurvöll

Nefndarsvið. b /t  Atvinnuvaganefndar Alþingis 

Reykjavík 16. Febrúar

Efni: Umsögn Phi ehf og Integral Turing ehf við frumvarp til laga um leigu 
skráningarskyldra ökutækja (heildarlög), 4 2 1 . mál.

Umsögn þessi er lögð fram af einkahlutafélögunum Phi ehf., kt. 420309-1390, Freyjubrunni 
12, 113 Reykjavík annars vegar og Integral Turing ehf., kt. 710114-0130, Grandagarði 16, 
101 Reykjavík, hins vegar, en þau reka einkaleigurnar carrenters.is og caritas.is.

Umsagnaraðilar fagna frumvarpinu og telja það skýra þær skyldur og ábyrgðir sem hvíla á 
starfsemi sem þessari. Þótt frumvarpið geri ráð fyrir auknum ábyrgðum og skyldum á 
einkaleigur teljum við að það sé til heilla og eigi þar af leiðandi rétt á sér. Sér í lagi ljósi þess 
að það er til þess fallið að skýra lagarammann utan um reksturinn og auka öryggi 
almennings í umferðinni.

Undirritaðir gera þó eina alvarlega athugasemd við frumvarpið sem kristallast í 7. mgr. 9. 
gr. frumvarpsins og tengist skilum á virðsaukaskatti, en gr. er svohljóðandi:

„Leyfishafi er ábyrgur fyrir innheimtu og skilum á virðisaukaskatti a f  heildarandvirði útleigu 
skráningarskylds ökutækis samkvæmt lögum um virðisaukaskatt, nr. 50/19981, með síðari 
breytingum"

í athugasemdum við 9. gr. frumvarpsins segir:

"Ennfremur er í 7. mgr. skýrlega tiltekið að g er tsé  ráð fy rirþv íað  leyfishafi skuli ábyrgurfyrir 
skilum á virðisaukaskatti a f  heildarandvirði leigu skráningarskylds ökutækis. Erþannig kveðið 
á um að leyfishafa sé ekki heimilt að skila eingöngu virðisaukaskatti a f  þeim hagnaði sem  
verður eftir hjá leyfishafa sjálfum heldur verði að miða við verðmæti hvers samnings í heild 
sinni."

Frekari útskýringar eða umfjallanir um virðisaukaskatt eru ekki til að dreifa í frumvarpinu 
eða athugasemdum þess. Verður nú gerð grein fyrir sjónarmiðum umsagnaraðila um af 
hverju þetta ákvæði er verulega íþyngjandi fyrir þá einstaklinga sem að leigja ökutæki sín, 
með okkar milligögnu, og um leið gera rekstur einkaleigu á íslandi nær óframkvæmanlega.

Núgildandi lög gera ráð fyrir því að einstaklingar og lögaðilar geta selt vörur og þjónustu 
fyrir 1.000.000 kr. (eina milljón króna) eða minna á hverju 12 (tólf) mánaða tímabili án þess 
að virðisaukaskattur sé lagður á þá vöru og/eða þjónustu, sbr. 3. tl. 4. gr. laga um 
virðisaukaskatt nr. 50 /1988 . Undanþágu þessa verður að skilgreina mjög vítt og gildir um 
öll viðskipti svo fremi að hámarks upphæðinni sé ekki náð. Það er því engum vafa

1 Villa í frum varpinu. Lögin eru frá 1 9 8 8  en ekki 1 998 .



undirorpið að einstaklingar og lögaðilar geta leigt ökutæki sem eru í þeirra eigu fyrir allt að
1.000.000 kr. á 12 mánaða tímabili án þess að greiða af því virðisaukaskatt.

Til þess að setja þessa upphæð í samhengi, 1.000.000 kr. (ein milljón króna), við útleigu 
einkabíla, þá er það reynsla carrenters.is annar svegar og caritas.is hins vegar að leigjendur 
ökutækja sem kjósa að leigja út ökutæki sín eftir þessum leiðum hafi ekki _farið yfir
1.000.000 kr. hámarkið á 12 mánaða tímabili.

Vert er að benda á að undanþágan er lögbundin réttur hvers og eins aðila sem að mati 
umsagnaraðila má ekki afnema án frekari umræðu. í þessu sambandi verður að hafa hugfast 
að það koma ekki fram nein rök í frumvarpinu eða athugasemdum þess sem réttlæta þessar 
breytingar.

Enn fremur er það mjög varhugaverð staða sem kemur upp verði umræddar breytingar á 
greiðslu virðisaukaskatts samþykktar. Eigandi ökutækis stendur þá frammi fyrir þeim 
möguleika að leigja ökutækið sitt út sjálfur og þurfa ekki að greiða virðisaukaskatt af 
heildarandvirði útleigu annars vegar. Og að leigja út ökutækið sitt með milligöngu 
einkaleigu og þurfa þá að sætta sig við að 24%  virðisaukaskattur verði greiddur af 
heildarandvirði leigunnar hins vegar. Við þetta óhagræði bætist síðan að eigandi ökutækis 
þarf að greiða þóknun til einkaleigunnar sem nemur um það bil 20%  af heildarandvirði 
leigunnar að frátöldum kostnaði sem fylgir bílaleigutryggingum og breytingargjaldi til 
Samgöngustofu.

Samkvæmt ofangreidu er það mat okkar, þ.e. carrenters.is annars vegar og caritas.is hins 
vegar, að ef þessum fyrirtækjum verður gert skylt að greiða virðisaukaskatt af 
heildarandvirði hverrar útleigu, en ekki aðeins af þóknunartekjum eins og nú er gert, eru 
rekstrarforsendur brosnar. Leiðir það til þess að ekki verður unnt að halda starfsemi sem 
þessari áfram. Einstaklingar munu ekki sjá sér hag í því að nota þjónustu félaganna áfram og 
munu frekar freista þess að leigja ökutækin sín með öðrum leiðum, en þær eru fjölmargar, 
s.s. vefir sem ekki eru reknir í atvinnuskyni, smáauglýsingar, alþjóðleg markaðstorg o.s.frv. 
Að okkar mati væri það ekki heillaspor. Hætt er við að yfirvöld myndu missa sjónar á 
málaflokknum og öryggi almennigs, því ekki er tryggt eins og best verður á kosið.
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