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FJÁ RMÁLAEFTTRLITIÐ
TH E FINANCIAL SUPERVISORV AUTHORITY, ICELAND

Alþingi
B.t. efnahags- og viðskiptanefndar
v/Austurvöll
150 REYKJA VÍK

7. apríl 2015
Tilvísun: 2015030003

Efni: Frumvarp til laga um leigu skráningarskyldra ökutækja

Fjármálaeftirlitið vill koma eftirfarandi athugasemdum á framfæri við atvinnuveganefnd 
Alþingis vegna frumvarps til laga um leigu skráningarskyldra ökutækja sem lagt var fram á 
144. löggjafarþingi 2014-2015, þrátt fyrir að ekki hafi verið óskað sérstaklega eftir umsögn 
stofnunarinnar.

I. Hugtökin kaupleigu- og fjármögnunarfyrirtæki

í 2. mgr. 1. gr. frumvarpsins kemur fram að lögin taki ekki til starfsemi kaupleigu- eða 
fjármögnunarfynrtækja. Fjármálaeftirlitið bendir á að skilgreiningar á þessum hugtökum er 
ekki að finna í íslenskri löggjöf. Fjármálaeftirlitið telur að af efni frumvarpsins megi ráða að 
hér sé átt við fjármálafyrirtæki sem stunda starfsleyfisskylda eignaleigu að meginstarfsemi 
skv. 3. tl. 1. mgr. 3. gr. laga nr. 161/2002 um fjármálafyririæki. Telur Fjármálaeftirlitið því 
eðlilegra að annað hvort sé vísað til slíkra fyrirtækja eða „lánafyrirtækja skv. 3. tölul. 4. gr. 
laga nr. 161/2002, um fjármálafyrirtæki, sem stunda eignaleigu að meginstarfsemi".

II. Skilgreining eignaleigu

Samkvæmt 1. mgr. 1. gr. frumvarpsins taka lögin til leigu á skráningarskyldum ökutækjum í 
atvinnuskyni án ökumanns auk einkaleigu. í 7. tl. 2. gr. frumvarpsins er ökutækjaleiga 
skilgreind sem „starfsemi sem rekin er í atvinnuskyni þar sem almenning- eða fyrirtækjum er 
boðið til leigu skráningarskylt ökutæki án ökumanns". Þá er í 3. tölul. sömu greinar 
leigusamningur skilgreindur sem samningur milli leigusala og leigutaka um leigu á 
skráningarskyldu ökutæki án ökumanns og til afnota gegn gjaldi. Samkvæmt 3. gr. 
frumvarpsins skal starfsemin lúta starfsleyfisveitingu frá Samgöngustofu.

í umsögn LOGOS um umrætt frumvarp virðist vera gengið út frá því að sú leigustarfsemi sem 
frumvarpið fjallar um falli undir ákvæði laga nr. 161/2002 um fjármálafyrirtæki um eignaleigu. 
Viröist LOGOS þannig telja að leiga skráningarskyldra ökutækja í atvinnuskyni falli undir
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eignaleigu sem er starfsleyfisskyld samkvæmt lögum um fjármálafyrirtæki sbr. 3. tl. 1. mgr. 
3. gr. laganna, þegar fyrirtæki hafi slíka starfsemi að meginstarfsemi sinni.

Fjármálaeftirlitið bendir á að með eignaleigu er átt við leigustarfsemi með lausafé eða 
fasteignir þar sem leigusali selur leigusala hið leigða gegn umsömdu leigugjaldi í tiltekinn 
lágmarksleigutíma. Til nánari skýringar á því hvað teist til eignaleigu samkvæmt lögunum 
bendir Fjármálaeftirlitið á athugasemdir með frumvarpi sem varð að lögum nr. 161/2002. Þá 
má einnig finna frekari skýringar á hugtakinu með frumvarpinu með lögum nr. 19/1989 um 
eignarleigustarfsemi en þau voru leyst af hólmi með fyrrgreindum ákvæðum um eignaleigu í 
lögum um fjármálafyrirtæki. í síðastgreindu frumvarpi kemur fram að hugtakíð leiga se, 
samkvæmt hefðbundnum skilningi. afnot gegn endurgjaldi en að eignarrétturinn og aðrar 
skyldur tengdar honum haldist hjá leigusalanum. Um eignaleigu segir að þrátl fyrir að hún 
teljist ákveðin tegund leigu þá séu mörg mikilvæg frávik sem gera það að verkum að hún 
verði að teljast mjög sérstakt leiguform. Þá var lagt til að eignaleiga yrði afmörkuð í 
löggjöfinni frá leigu almennt og ylti skilgreiningin á ákveðnum atriðum, þá helst að leigusali 
selur hlut sinn á leigu gegn umsömdu leigugjaldi í tiltekinn lágmarksleigutíma og samkvæmt 
sérstökum skilmálum um eignar- eða afnotaréttinn. í hinum sérstöku skilmálum eru ákvæði 
sem flytja ýmsar eignarréttarlegar skyldur frá formlegum eiganda hlutarins til leigutakans 
þannig að staðan getur orðið slík að leigusali hafi í raun aðeins eignarrétt er svarar til 
veðréttar í hinu leigða. Með sama hætti þá verður réttarstaða leigutakans svipuð og væri 
hann eigandi að hlut, utan þess að hinn formlegi eignarréttur og ráðstöfunarheimildin helst 
hjá leigusala.

Með rekstrarleigu, sem svipar mest til hefðbundinnar leigu, er þó gengið skemur en þá er 
markmiðið með hinum sérstöku skilmálum að áskilja eiganda rétt til þess að veita tiltekna 
þjónustu varðandi hlutinn, svo sem viðhalds- og viðgerðarþjónustu o.fl. þess háttar. 
Leigutíminn er yfirleitt styti ; en í öðrum formum eignaleigu, enda oftast gert ráð fyrir að 
leiguandlagið verði endurnýjað fljótlega, t.d. vegna örra tækniframfara Rekstrarleigu svipar 
mest til hefðbundinnar leigu en hér skilja að hinir sérstöku skilmálar sem tíðkast í þessum 
viðskiptum.

Fjármálaeftirlitið telur að ráða megi af frumvarpi til laga um leigu skráningarskyldra ökutækja 
að þar sé ekki um að ræða starfsleyfisskylda eignaleigu samkvæmt lögum um 
fjármálafyrirtæki, þó að ákveðin líkindi geti verið með leigu samkvæmt frumvarpinu og hinni 
starfsleyfisskyldu starfsemi. Samkvæmt frumvarp'nu er um að ræða leigu á 
skraningarskyldum ökutækjum þar sem leigutaki hefur afnot af tækinu gegn endurgjaldi en 
eignarrétturinn og aðrar skyldur tengdar því haldast hjá leigusalanum. Verður þá einnig talið, 
að þrátt fyrir að í einhverjum tilvikum sé um að ræða starfsemi þar sem leiga 
skráningarskyldra ökutækja er boðin í ákveðinn lágmarksleigutíma, sé ekki um að ræða 
rekstrarleigu þegar ekki er um sérstaka skilmála fyrir leigunni að ræða.

Meö vísan tii aMs framangreinds bendir Fjármálaeftirlitið þó á að skoða mætti hvort hægt væri 
að gera skýrari aðgreiningu á leigu samkvæmt frumvarpinu og starfsleyfisskyldri eignaleigu 
samkvæmt lögum um fjármálafyrirtæki, til þess að koma í veg fyrir vafa um túlkun. Að lokum

2

Katrínartún 2/105 Reykjavík / Sími: 520 3700 / Símbréf: 5203727/ Tölvupóstur: fme@fme.is / www.fme.is

mailto:fme@fme.is
http://www.fme.is


FJÁRMÁLAEFTIRLITIÐ
THE FINANCIAL SUPERVISORY AUTHORITY, ICELAND

áréttar Fjármáiaeftirlitio ábendingu sína varðandi hugiakanotkun í tengslum viö aðiia sem 
stunda starfsleyfisskylda eignaleigu að meginstarfsemi.

Virðingarfyllst,

FJÁRMÁLAEFTIRLITIÐ

e* cM - / j l l L ’O'liA i M Ö i  ,
Anna Mjöll Karlsdóttir Guðrún Inga Guðrnundsdóttir
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