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Efni: Umsögn um frumvarp til laga um ferðagjöf. Þingskjal 1476 -  839. mál.

Þjóðskrá íslands vísar til erindis atvinnuveganefndar Alþingis, dags. 27. maí sl., þar sem 
frumvarp til laga um ferðagjöf, 839. mál, þingskjal 1476 er sent til umsagnar.

Athugasemdir stofnunarinnar fara hér á eftir.

I upphafi er rétt að fara aðeins yfir uppbyggingu íslensku kennitölunnar. Samkvæmt 
lögum um Þjóðskrá íslands nr. 70/2018 gefur stofnunin út kennitölur og sér um 
þjóðskrá og tengdar skrár s.s. horfinnaskrá og kerfiskennitöluskrá. Það má segja að 
íslenska kennitalan sé í tveimur skrám, þjóðskrá og kerfiskennitöluskrá. Samkvæmt 
lögum um skráningu einstaklinga m'. 140/2018 fer skráning einstaklinga fram í 
þjóðskrá. í þjóðskrá eru skráðar tilteknar grunnupplýsingar s.s. kennitölur einstaklinga 
sem eru, eða hafa verið, skráðir til lögheimilis á íslandi og íslcnskra ríkisborgara sem 
búsettir eru, erlendis auk breytinga á þeim. Þjóðskrá er grundvöllur ákvarðana um 
réttindi og skyldur einstaklinga með lögheimili á íslandi og íslenskra ríkisborgara t.d. 
vegna ákvarðana um skattskyldu, kosningarétt, rétt á íslensku vegabréfi, aðgangi að 
ýmsum réttindum sem grundvallast t.d. á lögheimili eða hjúskaparstöðu. Kennitala er 
skilgreind sem einkvæmt auðkennisnúmer fyrir einstaklinga í þjóðsla'á. Einstaklingar 
sem eru felldir brott úr þjóðskrá fara í miðlægt safn upplýsinga sem kallast 
horfinnaskrá.

Þeir einstaklingar sem eru skráðir á kerfiskennitöluskrá fá útgefna kerfiskennitölu (áður 
utangarðskennitala). Um er að ræða einlcvæmt auðkenni fyrir einstaklinga, gefið út til 
notkunar fyrir hið opinbera til auðkenningar í opinberum sla'ám, sem ekki þurfa eða 
uppfylla ekki skilyrði til skráningar í þjóðskrá og þar með ekki skilyrði þess að eiga 
lögheimili hér á landi. Kerfiskennitala veitir einstaklingi elcki rétt til dvalar eða búsetu 
umfram það sem greinir í lögum um útlendinga eða til annarra réttinda, svo sem 
greiðslna úr almannatryggingakerfinu. Skráning á kerfiskcnnitö I uskrá er almennt 
eingöngu viðhöfð fyrir einstaklinga sem dvelja skemur en 3-6 mánuði á Islandi eða hafa
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enga viðdvöl á hér á landi. Skráningin veitir engin réttindi á íslandi. E f erlendur 
ríkisborgari hyggst dvelja lengur en 3-6 mánuði á Islandi og njóta réttinda hér á landi 
þá ber honum að sækja um lögheimilisskráningu, sbr. ákvæði lögheimilis- og 
aðseturslaga nr. 80/2018.

Helstu ástæður þess að sótt er um kerfiskennitölur er vegna vinnu í stuttan tíma hér á 
landi og vegna viðskipta. Utangarðsskrá var tekin í notkun árið 1987 og gaf þáverandi 
forstjóri Hagstofu út reglur um skráningu og notkun kennitalna vegna þarfa hins 
opinbera. Tilgangur utangarðsskráningar var að tryggja opinberum aðilum einkvæml 
númer til þess að auðkenna einstaklinga sem ekki voru skráðir á þjóðskrá 
(einstaklingsskrá).

í dag er ekkert sem aðgreinir kennitölur einstaklings í þjóðskrá og einstaklings í 
kerfiskennitölusla'á. Samkvæmt lögum um skráningu einstaklinga ber að aðgreina 
kerfiskennitölu með sýnilegum hætti frá kemiitölum einstaklinga í þjóðskrá 1. janúar 
2021 .

Telrnar voru saman eftirfarandi upplýsingar 27. maí sl. um fjölda einstaklinga sem 
fæddir eru 2002 eða fyrr og eru í fyrrgreindum skrám, þjóðskrá og kerfiskennitöluskrá. 
Jafnframt voru teknar saman tölur um íslenska ríkisborgara og erlenda ríkisborgara 
búsetta erlendis og eru í þjóðskrá.

1. Fjöldi þeirra sem eiga skráð lögheimili á íslandi, eiga íslenska kennitölu 
(þjóðskrá) fæddir 2002 eða fyrr.

1 a. íslenskir ríkisborgarar 
Samtals 242.767 talsins 

lb. erlendir ríkisborgarar 
Samtals 44.808 talsins

2. Fjöldi íslenskra ríkisborgara sem eiga íslenska kennitölu, (þjóðskrá), með 
ski'áð lögheimili erlendis fæddir 2002 eða fyrr.
Samtals 36.944 talsins

3. Fjöldi erlendra ríkisborgara sem eiga íslenska kennitölu, (þjóðski'á) með slaáð 
lögheimili erlendis, fæddir 2002 eða fyrr.
Samtals 58.241 talsins

4. Fjöldi þeirra sem eiga kerfiskennitölu, fæddir 2002 eða fyrr.
Samtals 74.822 talsins

Borgartiini 21 

105 Reykjavík

Hafnarstræti 107 Sími 515 5300

600 Akurevri skra@skra.is

www.skra.is

www.island.is

mailto:skra@skra.is
http://www.skra.is
http://www.island.is


% ÞJÓÐSKRÁ ÍSLANDS
REGISTERS ICELAND

í 1. gr. frumvarpsins er kveðið á um að ferðagjöf sé 5.000 kr. stafræn inneign gefin út 
af stjórnvöldum til einstaklinga 18 ára eða eldri með íslenska kennitölu. Samkvæmt 5. 
gr. frumvarpsins öðlast lögin þegar gildi. í greinargerð með frumvarpinu segir m.a. að 
ferðagjöfm sé til einstaklinga sem eru fæddir á árinu 2002 eða fyrr og hafa íslenska 
kennitölu. Frumvarpið er frekar óljóst um það hvort miða eigi við 18 ára afmælisdag 
eða hvort eigi að miða við alla sem fæddir eru 2002 eða fyrr.

Líkt og að framan greinir er íslenska kemiitalan í þjóðskrá eklci aðgreinanleg frá 
kennitölu í kerfiskennitöluskrá. Því þarf að horfa til vilja löggjafans í þessu efni. Taka 
þarf allan vafa af um hvort allir eigi að njóta ferðagjafar óháð því hvort einstaklingur er 
skráður í þjóðskrá eða á keríi skcnni lö 1 uskrá. Jafnframt þarf að hafa í huga hvort 
skilyrðið sé að einstaklingurinn hafi fasta búsetu á íslandi. Að mati Þjóðskrár íslands 
þarf að haga orðalagi 1. gr. frumvarpsins með þetta í huga.

F.h. Þjóðskrár íslands

Indriði Björn Ármannsson 
lögfrœðingur
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