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Efni: Umsögn Ferðamálastofu um frv. til br. á lögum um pakkaferðir og 
samtengda ferðatilhögun nr. 95/2018 (endurgreiðslur)
Þingskjal 1256 - 727. mál.

Vísað er beiðni atvinnuveganefndar Alþingis, sem fram kom á fundi nefndarinnar, 
fimmtudaginn, 23. apríl þar sem óskað var umsagnar um frv. til br. á lögum um 
pakkaferðir og samtengda ferðatilhögun nr. 95/2018 um endurgreiðslur í formi inneigna 
vegna ferða sem vera áttu á tímabilinu 15. mars til. 30. júní nk.

Umsögn Ferðamálastofu
Ljóst er að ferðaþjónustuaðilar og þar með ferðaskrifstofur horfast í augu við mikinn 
lausafjárskort. Þegar horft er til stöðu ferðaskrifstofa þarf að horfa annars vegar á lausafé 
og lausafjárþörf þeirra og hins vegar á hvort tryggingar þeirra hjá Ferðamálastofu vegna 
endurgreiðslu fjár vegna sölu pakkaferða, dugi komi til gjaldþrots eða rekstrarstöðvunar. 
Mikilvægt er að horfa á heildarhagsmunina. Það er alveg ljóst að aðstæður viðskiptavina 
eru misjafnar en það sem mestu skiptir er að viðskiptavinirnir fái sínar kröfur greiddar, 
hvort sem það er í formi beinna endurgreiðslna eða í framkvæmd frestaðra ferða.

Ferðaskrifstofur eru misjafnlega vel í stakk búnar til að takast á við endurgreiðslur vegna 
aflýstra og afpantaðra pakkaferða vegna COVID-19. Þær telja einnig að trygging þeirra 
hjá Ferðamálastofu dugi. Ferðaskrifstofur hafa unnið í því að semja við viðskiptavinina 
um að pakkaferðunum, sem áttu að vera framkvæmdar á þessum tíma, yrði frestað þar 
til síðar. Í einhverjum tilfellum um óákveðinn tíma, öðrum fram á haust en mjög 
mörgum til ársins 2021.

Gangi lagabreytingin í gegn er verið að fresta beinum endurgreiðslum. Það á að geta 
gefið ferðaskrifstofunum svigrúm til að lifa af, endurskipuleggja starfsemina, mögulega 
að auka lausafé sitt m.a. með því að krefja birgja um endurgreiðslur á þegar greiddum 
ferðaþjónustuþáttum og auka þar með líkurnar á því að starfsemi geti haldið áfram og 
þar með tryggt skuldbindinar sínar við viðskiptavinina varðandi endurgreiðslur og 
framkvæmd frestaðra ferða. Á meðan þetta tímabil varir er til staðar tryggingarkerfi sem 
grípur inn í og endurgreiðir kröfur komi til þess að ferðaskrifstofa missir rekstrarhæfi 
sitt/verður gjaldþrota. Þegar upp er staðið er því til staðar fé til að mæta kröfum um 
endurgreiðslur þó það sé fé sem bundið er í tryggingum. Mikið er í húfi.
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Ferðaskrifstofurnar eiga margar hverjar eignir og hafa byggt upp dýrmæt 
viðskiptasambönd sem geta farið forgörðum komi til gjaldþrots.

Gangi lagabreytingin ekki eftir og ferðaskrifstofur munu þurfa að hefja endurgreiðslur 
þá mun ganga hratt á það lausafé sem til staðar er. Miklar líkur eru á að ferðaskrifstofur 
verði gjaldþrota þar sem ganga mun hratt á það lausafé sem til staðar er. Ekki er hægt 
að tryggja jafnan rétt viðskiptavina til endurgreiðslu þar sem fyrstir koma, fyrstir fá, fá 
fulla endurgreiðslu á kostnað þeirra sem á eftir koma. Fari ferðaskrifstofa í gjaldþrot 
munu aðrir viðskiptavinir þurfa að gera kröfu í tryggingarfé ferðaskrifstofunnar. Það 
getur orðið bið á því að greiðslur berist þar sem kröfurlýsingarfrestur er 60 dagar og 
síðan tekur við vinnsluferli krafna. Erfitt er að segja til um hvað það er langt en það fer 
eftir umfangi og fjölda krafna. Sé umfangið mikið getur vinnsluferlið tekið einhverja 
mánuði. Sem dæmi má nefna að vinnsluferli Gaman ehf. tók um fimm mánuði eftir að 
tveggja mánaða kröfulýsingarfresti lauk. Ljóst er að viðskiptavinir munu þurfa að bíða 
eftir greiðslum.

Ferðamálastofa vill benda á að með því að stytta kröfurlýsingarfrest í 30 daga er hægt 
að koma til móts við viðskiptavini ferðaskrifstofa, komi til þess að það reyni á tryggingar 
ferðaskrifstofa. Með styttingu kröfulýsingarfrestsins styttist málsmeðferðartími og 
viðskiptavinir fá endurgreiðslu úr tryggingarfé fyrr. Reynslan hefur sýnt að þeir sem 
gera kröfu í tryggingarfé gera það á fyrstu vikum frestsins.

Það er hlutverk Ferðamálastofu að endurmeta tryggingarfjárhæðir ferðaskrifstofa. Í ljósi 
þeirra sérstöku aðstæðna sem uppi eru mun stofnunin leggja sérstaka áherslu á að tryggt 
verði, eins og kostur er, að inneignir séu tryggðar og að ferðaskrifstofur upplýsi um 
heildarskuldbindingar sínar vegna aflýstra, afpantaðra og frestaðra ferða. 
Tryggingarútreikningurinn mun taka mið af upplýstum skuldbindingum.

Virðingarfyllst, 
h. Ferðamálastofu

Helena
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