
Það skal tekið fram að enginn innan okkar raða, það er Bifreiðastjórafélagsins Frama 
og Bandalags íslenskra leigubifreiðastjóra sem telja um 400 leyfishafa af 670, hefur 
farið fram á þessa lagabreytingu. Staðreyndin er sú að hún nýtist fæstum, þar sem 
flestir þeirra leyfishafa sem við vitum af hafa keypt ökutæki til reksturs með 
niðurfellingu vörugjalda. Um niðurfellinguna gildir tveggja ára skyldubinding, það 
þýðir að ekki er sá möguleiki fyrir hendi að skrá ökutækið úr rekstri öðru vísi en að 
endurgreiða töllayfirvöldum niðurfellinguna að fullu, sem að jafnaði eru um 600 til 
1300 þúsund krónur auk virðisaukaskatts. Þá þyrfti viðkomandi sem hyggst leggja inn 
leyfi sitt, að leggja fram upphæð allt að sautjánhundruð þúsund krónum. Þá er 
vafamál hvort einstaklingur í rekstrarstöðvun njóti fyrirgreiðslu hjá sínum banka til 
þessa að gera.

Málið virðist snúast um það að greiða ekki hlutabætur til leigubifreiðastjóra.

Við vildum miklu frekar sjá stjórnvöld bregðast við ákalli og gefnum loforðum um 
hlutabætur til þeirra sem eru í rekstri, öllu frekar en að grafa undan þjónustu við 
almenning með því að hvetja leigubíla af markaðnum. Því það skal á það minnt að 
leigubílar eru í viðbragðsáætlun almannavarna, þeir hafa staðið vaktina á eigin 
kostnað í ástandinu við samdrátt sem á sér engin fordæmi. Við höfum bent á þann 
valkost að fresta úthlutun nýrra leyfa, þar sem forsendubresturinn er algjör fyrir því 
að hefja rekstur, eins og ástandið er. Samgöngustofa féllst á það í lok mars, en 
mánuði síðar hefur hún ljáð verðandi leyfishöfum eyra og viljað vera að ósk þeirra um 
úthlutun og afnumið þá áður tilkynntan frest. Þannig hefur Samgöngustofa tekið 
hagsmuni verðandi leyfishafa fram fyrir hagsmuni gildandi leyfishafa og þeirra sem 
lögðu leyfi sín inn til skamms tíma vegna Covid 19 ástandsins. Leigubifreiðar eru 
almenningssamgöngur sem mega ekki bregðast fólkinu sem þarf á þeim að halda. Eins 
mættu stjórnvöld hefjast handa með að taka á þeim vanda sem svartur 
leigubílaakstur er, sá er þrifist hefur óáreittur í 6 ár á Facebook undir hópnum 
Skutlarar. Skutlarar hafa af okkur brauðið um helgar og líka eitthvað virka daga og 
vitað er að þeir njóta margir hverjir framfærslu hins opinbera, svo sem 
atvinnuleysisbótum og hafa þannig tímarúm til að vaka heilu næturnar og aka gegn 
gjaldi, svo talað sé nú ekki um þá einstaklinga sem stunda sölu ólöglegra efna til 
ungmenna undir lögaldri ásamt skultinu. Hér má vitna í ítrekaðar fréttir af slíku 
inngripi hjá lögreglunni og málþing sem við héldum árið 2017.

Þá viljum við benda Samgöngunefnd á að taka mið af þeim afleiðingum sem hljótast 
af slíkri ólöglegri starfsemi.

Því væri það góð lausn fyrir allt samfélagið, bæði leigubílstjóra og almenning, að 
hemja undirmálsstarfsemi, fresta úthlutun á meðan samdrátturinn varir og leita 
úrræða hlutabótaleiðarinnar. Leigubílstjórar greiða allir tryggingagjald, þannig eiga 
þeir rétt á því að fá að njóta þess, ef ekki í þessu tilviki, hvenær þá?


