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

Þann 18. febrúar sl. sendi Samgöngustofa Atvinnuveganefnd Alþingis umsögn sína um 
frumvarp til laga um leigu skráningarskyldra ökutækja. í kjölfarið komu undirrituð f.h. 
stofnunarinnar á fund nefndarinnar þann 3. mars sl., og gerðu þar grein fyrir umsögn 
sinni og sátu fyrir svörum.

A umræddum fundi nefndarinnar var ákveðið að Samgöngustofa myndi senda 
nefndinni viðbótarumsögn þar sem settar yrðu fram tillögur að breytingum á 
frumvarpinu með tilliti til þeirra vandkvæða sem Samgöngustofa vakti athygli á í 
umsögn sinni og varða starfsleyfisgjöld vegna ótímabundinna leyfa.

Samkvæmt frumvarpinu skal starfsleyfi ökutækjaleigu vera ótímabundið skv. 2. mgr. 
3. gr. I 3. mgr. 3. gr. segir svo:

„Gjald jyrir útgáfu starfsleyfis skal vera samkvœmt gjaldskrá Samgöngustofu sem 
ráðherra staðfestir. Starfsleyfisgjald skal standa undir kostnaði við meðferð og 
umsýslu umsókna aukþess að standa undir eftirliti með levfishöfum. “

Eins og Samgöngustofa hefur áður lýst, er þessi útfærsla talin ósanngjörn og óraunhæf 
þar sem nú er gert ráð fyrir ótímabundnum leyfum. Mun eðlilegra sé að aðskilja gjald 
vegna eftirlits með leyfishöfum frá starfsleyfisgjaldinu og láta gjald vegna eftirlits 
standa sjálfstætt. Slíkt gjald mætti þá útfæra með tilliti til sanngirnissjónarmiða og 
hlutlægra þátta, s.s. fjölda ökutækja hverrar bílaleigu eða öðrum mælikvörðum sem 
gefa til kynna umfang eftirlits.

Gerir Samgöngustofa eftirfarandi tillögu að 3. mgr. 3. gr. frumvarpsins:
„Gjald fyrir útgáfu starfsleyfis og eftirlit með leyfishöfum skal vera samkvæmt 
gjaldskrá Samgöngustofu sem ráðherra staðfestir. Starfsleyfisgjald skal standa undir 
kostnaði við meðferð og umsýslu umsókna. Eftirlitsgjald skal standa undir eftirliti með 
leyfishöfum. “

Vert er einnig að benda á að í 13. gr. laga nr. 119/2012 um Samgöngustofu, 
stjómsýslustofnun samgöngumála, er að finna almenna gjaldtökuheimild vegna 
eftirlits stofnunarinnar með starfsleyfishöfum:

„13. gr. Þjónustugjöld samkvœmt gjaldskrá.
Samgöngustofu er heimilt að innheimta þjónustugjöld vegna:

8. eftirlits með handhafa heimilda, starfsleyfa og skírteina/korta útgefinna af 
Samgöngustofu“
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Vonast Samgöngustofa til þess að nefndin taki vel í framangreinda tillögu, þ.e. ef ekki 
verður fallist á upphaflega tillögu Samgöngustofu þess efnis að starfsleyfí gildi áfram 
til 5 ára í senn, líkt og samkvæmt núgildandi lögum.

Að lokum skal að ósk nefndarinnar tekið fram að skoðanatíðni bílaleigubíla er í dag sú 
sama og annarra bíla. Hér skal þó hafa hugfast að bílaleigubílar eru alla að jafna nýir 
eða nýlegir og seldir innan fárra (oft tveggja) ára. Því til viðbótar segir efíirfarandi í 5. 
mgr. 6. gr. frumvarpsins:

„Leyfishafi skal í hvívetna leysa störf sín a f hendi svo sem góðar viðskiptavenjur 
bjóða. Hann skal gœta þess að skráningarskvld ökutœki til útleisu. hvort sem er 
skoðmarskvld ökutœki eða ekki. séu œtíð í sóðu ásigkomulaei. hlióti gott viðhald og 
eftirlit og fullnœgi kröfum sem gerðar eru um þau í_ lögum eða reglugerðum. Einnig 
skal levfisha fi gceta að því að ökutœki séu í ásiskomulagi sem tekur mið a f árstíma og 
fcerð. ”

Virðingarfyllst,

Daníel Reynisson 
lögfrœðingurdeildarstjóri lögfræðideildar
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