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Frumvarp til laga um breytingu á lögum um leigubifreiðar, nr. 134/2001 
(innlögn atvinnuleyfis), þingskjal 1325 — 773. mál.

Þann 15. maí 2020 barst skrifstofu skattamála upplýsingabeiðni frá umhverfis- og samgöngunefnd 
Alþingis vegna frumvarps til laga um breytingu á lögum um leigubifreiðar, nr. 134/2001 (innlögn 
atvinnuleyfis). Í beiðninni var tekið fram að við umfjöllun nefndarinnar um málið komu fram 
athugasemdir þess efnis að ef leigubílstjórar myndu skila inn atvinnuleyfi sínu yrði ökutæki þeirra 
skráð úr rekstri og þá bæri að endurgreiða tollayfirvöldum niðurfellingu gjalda á bifreiðinni. Nefndin 
óskaði eftir minnisblaði frá fjármála- og efnahagsráðuneytinu um ákvæði laga hvað þetta varðar, 
fjölda bíla sem þetta getur átt við um og hvort mögulegt er með bráðabirgðaákvæði að fresta slíkri 
greiðsluskyldu vegna þeirra aðstæðna sem uppi eru og tengjast COVID-19 faraldrinum. Þá óskaði 
nefndin jafnframt eftir upplýsingum um hvort og þá hvaða breytingu slíkt myndi krefjast á lögum 
og/eða reglugerð og hvaða álitamál væru uppi í tengslum við slíka breytingu.

Um lækkun eða niðurfellingu vörugjalds er kveðið í V. kafla reglugerðar nr. 331/2000, um vörugjald 
af ökutækjum, og er reglugerðin sett með stoð í lögum nr. 29/1993, um vörugjald af ökutækjum, 
eldsneyti o.fl. Í 15. gr. reglugerðarinnar er fjallað um eftirgjöf vörugjalds leigubifreiða og er greinin, 
með síðari breytingum, svohljóðandi:

Vörugjald af leigubifreiðum  til fólksflutninga skal lækka í 10% ef bifreið flokkast í gjaldflokk I, en í 
13% ef bifreið flokkast í gjaldflokk II.
Lækkun vörugjalds skv. 1. mgr. er háð því skilyrði að næstu tvö ár eftir nýskráningu bifreiðar verði 
eftirfarandi skilyrði uppfyllt:

1. Rétthafi skal hafa atvinnuleyfi til leigubifreiðaaksturs, samkvæmt lögum um leigubifreiðar. 
Skal hann leggja fram vottorð því til staðfestingar í tengslum við umsókn um lækkun 
vörugjalds.
2. Rétthafi má ekki njóta eftirgjafar vegna annarrar leigubifreiðar á sama tíma.
3. Rétthafi skal hafa í tekjur að lágmarki 70%  af reiknuðu endurgjaldi í staðgreiðslu eins og  það 
er ákvarðað af ráðherra árlega, sbr. 1. mgr. 6. gr. laga nr. 45/1987, um staðgreiðslu opinberra 
gjalda, með síðari breytingum, næsta almanaksár eftir að eftirgjöf var veitt. Að loknum tveimur 
árum frá eftirgjöf ber rétthafa að senda viðkom andi tollstjóra staðfest endurrit af skattskýrslu 
næsta heila almanaksárs eftir að eftirgjöf var veitt, til sönnunar á tekjum rétthafa. Berist 
tollstjóra ekki fram angreint skattframtal skal hann innheimta eftirgefið vörugjald að fullu. 
Tollstjóra er þó heimilt að fallast á lægra endurgjald en viðm iðunarreglur fjárm álaráðherra 
kveða á um enda liggi fyrir viðhlítandi gögn og rökstuðningur rétthafa sem réttlætt getur slíka 
ákvörðun, t.d. vegna alvarlegra veikinda eða ef bifreið ónýtist.
4. Að bifreið verði skráð sem leigubifreið í ökutækjaskrá og nýtt sem slík.

Ef brotið er gegn framangreindum skilyrðum gilda ákvæði 20. gr. um greiðslu fulls vörugjalds og 
lögveð. Um framkvæmd lækkunar, þ.m.t. yfirlýsingu rétthafa vegna uppgjörs vörugjalds, gilda 
ákvæði 21. gr. Um greiðslu mismunar á lækkuðu vörugjaldi og fullu vörugjaldi vegna sölu eða 
breyttrar nýtingar gilda ákvæði 22. gr.

Samkvæmt upplýsingum frá Skattinum eru það u.þ.b. 65 bílar sem hafa fengið eftirgjöf vörugjalda á



árunum 2019 og 2020. Þá hefur framkvæmd Skattsins verið með þeim hætti að þegar veitt er eftirgjöf 
vörugjalds á leigubifreiðar er skoðað hvort viðkomandi leigubílstjóri sé með atvinnuleyfi, sbr. 1. 
tölul. 2. mgr. reglugerðarinnar, og hafi aksturinn að aðalvinnu, sbr. a-liður 3. mgr. 5. gr. laganna. 
Þessi tilteknu skilyrði eru almennt ekki skoðuð frekar á síðari stigum ferlisins, þ.e. við „uppgjörið“ að 
tveimur árum liðnum, sbr. 3. tölul. 2. mgr. 15. gr. reglugerðarinnar.

Af þeim sökum er það mat bæði ráðuneytisins og Skattsins að ekki þurfi að bregðast við þeim 
athugasemdum að leigubílstjóri sem nú þegar nýtur eftirgjafar vörugjalds og skilar inn atvinnuleyfi 
sínu tímabundið lendi í þeim aðstæðum að þurfa að endurgreiða eftirgjöf vörugjaldsins, að því gefnu 
að hann uppfylli önnur skilyrði fyrir eftirgjöf vörugjalds.


