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Reykjavík, 12. nóvember 2018

Efni: Umsögn faggiltra fyrirtækja innan SVÞ um frumvarp til umferðarlaga, 219. mál

SVÞ -  Samtök verslunar og þjónustu vísa til tölvupósts umhverfis- og samgöngunefndar 
Alþingis, dags. 1. nóvember sl., þar sem óskað er umsagnar samtakanna um frumvarp til 
umferðarlaga, 219. mál. SVÞ óska eftir að koma á framfæri eftirfarandi athugasemd f.h. 
hagsmunahóps faggiltra fyrirtækja samtakanna og varðar 71. gr. fyrirliggjandi frumvarps, þ.e. 
tenging og dráttur ökutækis.

SVÞ vekja athygli umhverfis- og samgöngunefndar Alþingis á að á faggiltum skoðunarstofum 
hvílir sú skylda að innheimta vangreidd opinber gjöld af ökutækjum áður en unnt er að færa 
þau til skoðunar hjá stofunum. Gjöld þau sem hér um ræðir eru t.d. bifreiðagjald, vörugjald og 
þungaskattur, sbr. ákvæði laga um olíugjald og kílómetragjald, nr. 87/2004, lög um 
bifreiðagjald, nr. 39/1988, og lög um vörugjald af ökutækjum, eldsneyti o.fl., nr. 29/1993.

Um innheimtu skoðunarstofa á framangreindum gjöldum fyrir ríkissjóð fer samkvæmt 
sérstökum samningi sem stofurnar hafa gert við fjármála- og efnahagsráðuneyti. Samkvæmt 
þeim samningum fá skoðunarstofurnar sérstaka þóknun af hverri innheimtu og um leið fellur 
ekki kostnaður á stofurnar vegna innheimtu þessara opinberu gjöldum f.h. ríkissjóðs. Er hér um 
að ræða eðlilegt og sanngjarnt fyrirkomulag enda eiga skoðunarstofurnar ekki að bera kostnað 
vegna innheimtu á gjöldum sem ríkissjóður á tilkall til. Er því um að ræða gjöld sem að öllu 
jöfnu hið opinbera ber kostnað við að innheimta.

Til viðbótar við framangreind gjöld ber skoðunarstofum að innheimta svonefnt vanrækslugjald 
f.h. ríkissjóðs sem innt er af hendi við skoðun ökutækisins, eftir atvikum aðalskoðun eða 
endurskoðun, og er umsýsla innheimtu vanrækslugjalda í höndum skoðunarstofa, f.h. ríkissjóðs, 
sem annast innheimtu þeirra með tilheyrandi kostnaði. Ekki hefur verið gerður sérstakur 
samningur við skoðunarstofurnar um innheimtu þessa gjalds líkt og framangreindir samningar 
sem fjármála- og efnahagsráðuneyti hefur gert við stofurnar. Því fá skoðunarstofur enga þóknun 
í sinn hlut en taka að sama skapi á sig allan kostnað við innheimtu á umræddu vanrækslugjaldi. 
Það skal ítrekað að ýmis kostnaður fellur til vegna þessarar innheimtu, t.a.m. innheimtuþóknun 
kreditkortafyrirtækjanna.

Að mati SVÞ er það verulega gagnrýnisvert að skoðunarstofur eru látnar taka á sig allan kostnað 
vegna innheimtu umræddra vanrækslugjalda f.h. ríkissjóðs. Þess ber að geta að innheimta 
vanrækslugjalda er einn stærsti liður í innheimtu opinberra gjalda hjá skoðunarstofunum og því 
er eftir atvikum um verulegar upphæðir að ræða sem falla á stofurnar vegna þessa. Þá hefur 
innleiðing á innheimtu vanrækslugjalda kallað á verulegar breytingar á innheimtukerfi 
skoðunarstofa með tilheyrandi kostnaði fyrir stofurnar. Hefur innheimta á vanrækslugjöldum 
því óumdeilanlega haft í för með sér kostnað fyrir skoðunarstofur, hvort sem um ræðir kostnað 
við innheimtukerfi, viðhald og uppfærslur á þeim kerfum sem og almennur 
innheimtukostnaður.
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Í samskiptum við samgöngu- og sveitarstjórnarráðuneyti um mál þetta hefur komið fram í 
svörum ráðuneytisins vilji til þess að koma til móts við óskir skoðunarstofanna vegna málsins. 
Þessu til viðbótar kom fram í svarbréfi ráðuneytisins vegna málsins, dags. 15. apríl 2013, að 
lagt yrði til við ráðherra að við framlagningu nýs umferðarlagafrumvarps yrði að finna ákvæði 
sem heimili ákveðna gjaldtöku vegna umsýslu vanrækslugjaldsins. Þá var ítrekað í svari 
ráðuneytisins hinn 25. október 2016 að ráðuneytið teldi þörf á lagabreytingu vegna þessa máls.

Þrátt fyrir að hafa ítrekað komið á framfæri við samgöngu- og sveitarstjórnarráðuneyti 
mikilvægi þess að tryggja í lögum heimild til handa ráðuneytinu að gera samning við faggiltar 
skoðunarstofur um innheimtu vanrækslugjalda, og að ráðuneytið hafi tekið undir þær 
ábendingar, þá ber fyrirliggjandi frumvarp ekki þess merki að þar sé slíkt samkomulag 
heimilað.

Í ljósi þessa óskað SVÞ, f.h. hagsmunahóps faggiltra fyrirtækja innan samtakanna, að 
umhverfis- og samgöngunefnd Alþingis taki mál þetta til skoðunar og leggi til breytingar á 
fyrirliggjandi frumvarpi á þá vegu að heimilt verði að gera samninga við faggiltar 
skoðunarstofur um innheimtu vanrækslugjalda.

Að öðru leyti eru ekki gerðar frekari athugasemdir við fyrirliggjandi frumvarp. SVÞ áskilja sér 
þó rétt til að koma frekari athugasemdum hagsmunahóps faggiltra fyrirtækja samtakanna á 
framfæri á síðari stigum og lýsa sig um leið reiðubúin til að funda um efnið sé þess óskað af 
hálfu nefndarinnar.

Virðingarfyllst, 
f.h. SVÞ

Lárus M. K. Ólafsson 
Lögmaður SVÞ
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