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Málefni: Frumvarp um breytingar á lögum um póstþjónustu, þingskjal 1167 -739. mál.
A undanfömum árum hefur hefur tap Islandspósts ohf. vegna dreifingar á erlendum 
póstsendingum farið vaxandi. Samkvæmt starfsþáttayfirliti ISP fyrir árið 2017, sem Póst- og 
fjarskiptastofnunar hefur samþykkt er tap félagsins vegna erlendra sendinga sem heyra undir 
samkeppni innan alþjónustu alls 731 millj. kr. Tapið stafar einkum af óhagstæðum 
endastöðvasamningum sem ÍSP er bundið af á vettvangi Alþjóðapóstsambandsins (UPU) vegna 
skuldbindinga sem hvíla á íslenska ríkinu.

Meginregla í póstregluverkinu að sendandi greiðir burðargjaldið fyrir sendinguna. Gildir þetta 
bæði fyrir innanlandspósts sem og sendingar milli landa t.d. kemur fram í skilgreiningu á 
endastöðvagjöldum í 4. gr. laga um póstþjónustu að þau séu þóknun fyrir dreifingu 
póstsendingar erlendis frá.

Þessu til viðbótar getur hins vegar verið heimilt að rukka sérstaklega fyrir ýmsa 
viðbótarþjónustu, t.d. vegna nýrra fyrirmæla frá sendanda, sbr. 6. mgr. 31. gr. laga um 
póstþjónustu. Einnig eru fjölmörg ákvæði í alþjóðapóstsamningnum sem geta heimilað sérstaka 
gjaldtöku. Yfirleitt er þar um að ræða gjöld sem tengjast tollmeðferð, enda getur hún verið 
útfærð með mismunandi hætti í aðildarlöndunum eða gjöld sem tengjast virðisaukandi þjónustu 
sem ekki er gert ráð fyrir að endastöðvagjöld nái almennt yfir.

Með frumvarpinu, sbr. þingskjal 1167/739 er rekstarleyfishafa hins vegar gefin heimild til að 
leggja á viðtakanda sérstakt gjald í þeim tilvikum þar sem endastöðvagjöld standa ekki undir 
raunkostnaði, eins og segir í skýringum með frumvarpinu. Samkvæmt þessu er einungis heimilt 
að leggja þetta viðbótargjald á viðtakanda í þeim tilvikum þar sem endastöðvagjöld duga ekki 
fýrir kostnaði íslandspósts við dreifinguna. Ekki verður því um að ræða almennt gjald sem lagt 
verður á allar viðtakendur erlendra sendinga óháð uppruna sendingarinnar. Jafnfiamt verður að 
telja að meginregla 4. mgr. 16. gr. laga um póstþjónustu, um að gjaldskrár innan alþjónustu eigi 
að taka mið af raunkostnaði og hæfilegum hagnaði leggi ákveðnar skorður á rekstarleyfishafa 
um hversu hátt gjaldið geti orðið.

Að áliti PFS hamlar alþjóðapóstsamningurinn því ekki að sett séu notendagjöld á viðtakendur 
erlendra póstsendinga í samræmi við framangreint.
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