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Frumvarp til laga um leigu skráningarskyldra ökutækja

Erindi til atvinnuveganefndar v. einkaleiga skv. 9. gr. og skila á virðisaukaskatti

Ákvæði 9. gr. um einkaleigur var hugsað sem úrræði fyrir þá aðila sem starfa nú eða sækjast eftir að 
starfa sem ökutækjaleiga án þess að vera eigandi ökutækja. Frumvarpið gerir þá kröfu til 
ökutækjaleigu að hún sé eigandi eða fyrsti umráðamaður ökutækis.

Rammi 9. gr. um einkaleigur gerir ráð fyrir því að milligönguaðili geri samning bæði við leigusala 
(einstakling) og leigutaka (ferðamann). Með þessu móti er einkaleiga í raun að taka ökutækið á leigu 
og framleigja það og að sama skapi ber einkaleiga þannig ábyrgð á ástandi ökutækisins sem leigt er 
út.

Í þessu ljósi var ákvæðið sett upp og ennfremur tiltekið að einkaleiga skuli greiða virðisaukaskatt af 
heildarfjárhæð leigusamnings en ekki eingöngu þóknun sinni. Þetta er í samræmi við skilning RSK á 
virðisaukaskattskerfinu og jafnar samkeppnisstöðu einkaleiga og hefðbundinna bílaleiga. Á móti 
kemur reyndar heimild bílaleiga til afsláttar af vörugjöldum af bifreiðum en að sama skapi þarf 
einkaleiga ekki að leggja út í þann kostnað sem er við kaup á ökutækjum.

Nokkrar athugasemdir hafa komið fram frá fulltrúum deilihagkerfisins vegna greiðslu virðisaukaskatts 
Þá er mögulegt að fyrirkomulag 9. gr. gerir skráningu sem einkaleigu mögulega minna aðlaðandi þar 
sem hún er bundin við tiltekið samningssamband og vsk-greiðslu af heildarfjárhæð. Þess vegna vill 
ráðuneytið leggja til að 7. mgr. 9.gr. verði breytt og hún verði á þennan veg:

Um skil á virðisaukaskatti fer skv. lögum um virðisaukaskatt, nr. 50/1988, með síðari breytingum og 
byggist á þvísamningssambandi sem er á milli aðila.

Í samhengi við þetta leggjum við til að 8. mgr. falli brott.

Þannig sjáum við fyrir okkur að hvort sem er varðandi leigu ökutækja eða húsnæðis í skamman tíma 
þá fari um vsk eftir samningssambandinu, þ.e. þannig að ef um framleigu er að ræða (milligönguaðili 
leigir í raun ökutæki eða húsnæði) þá skuli greiða vsk af heildarfjárhæð leigu en ef eingöngu er um að 
ræða milligöngu (milligönguaðili ekki aðili að neinum samningum heldur kemur bara á viðskiptum) þá 
dugi að greiða vsk af þóknun viðkomandi.

Þetta er tillaga ráðuneytisins um lausn málsins enda teljum við afar brýnt að frumvarpið verði að 
lögum fyrir sumarið svo hægt sé að tryggja úrræði Samgöngustofu til að hafa eftirlit með 
ökutækjaleigum og eins að kröfur leiganna séu skýrar og tryggi öryggi vegfarenda almennt.

Hvað varðar umræðu um mörk virðisaukaskattsskyldu er rétt að taka það skýrlega fram að með 
frumvarpinu er ekki hróflað við þeim mörkum sem koma fram í virðisaukaskattslögum. Áfram verða 
þeir einstaklingar sem leigja út ökutæki sín ekki virðisaukaskattsskyldir fyrr en þeir ná 1.000.000 kr 
tekjum á ári. Ólíklegt er að þeir verði margir sem ná munu því.

Þessar aðilar eru hins vegar skyldugir til að greiða tekjuskatt af greiðslum sem þeir fá fyrir slíka leigu. 
Eins og fram kom í máli RSK síðastliðinn þriðjudag eru til staðar frádráttarreglur vegna tekna af 
útleigu á húsnæði. Ráðuneytið leggur til að í nefndaráliti komi fram hvatning til fjármálaeftirlits og
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RSK um að settar verði reglur um hlutfall frádráttarbærs kostnaðar vegna tekna af ýmis konar 
leigustarfsemi, ekki eingöngu leigu á húsnæði. Slíkt myndi gagnast í fleiri tilfellum deilihagkerfisins 
almennt.


