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Efni: Frumvarp til laga um leigubifreiðaakstur - 150. löggjafarþing 2019

Reynsla Finna af nýrri löggjöf um flutninga á landi sem tekur m.a. til leigubifreiðaþjónustu hefur 
orðið stjórnvöldum þar í landi tilefni til að rannsaka þær breytingar sem gerðar voru með löggjöfinni. 
Finnsk stjórnvöld stefna að því að gera breytingar á löggjöfinni sem öðlist gildi í upphafi árs 2021 
samkvæmt því sem segir í fréttatilkynningu. Ekki hafa enn verið birt drög að frumvarpi til breytinga á 
lögunum.

Finnsk stjórnvöld hafa unnið skýrslu um leigubifreiðamarkaðinn í Finnlandi og regluverkið sem gildir 
um leigubifreiðar. Flér á eftir íylgir stutt samantekt á innihaldi skýrslunnar skv. beiðni umhverfis- og 
samgöngunefndar. í skýrslunni er einnig að finna tillögur að mögulegum breytingum á löggjöf og 
hugmyndir að mismunandi aðgerðuin sem ekki er fjallað sérstaklega um í þessari samantekt.

í inngangskafla skýrslu finnskra stjórnvalda um nýja löggjöf frá 2017 um flutningsþjónustu þar sem 
m.a. er að finna reglur um leigubifreiðaþjónustu kemur fram að áður hafi strangar reglur gilt um 
leigubifreiðar. Aðgengi að atvinnugreininni hafi verið takmarkað og möguleikar á þróun í greininni 
hafi verið takmarkaðir m.a. sökum reglna um fjölda leyfa. Meðal breytinga sem fólust í löggjöfinni 
var að reglur um hámarksijölda leyfa og leyfilegt hámarksgjald fyrir leigubifreiðaþjónustu voru 
felldar brott. Þó er enn að finna heimild í lögunum til að setja reglur uin hámarksgjald fyrir þjónustu. 
Þá voru felldar brott reglur um skyldu til að hafa afgreiðslu á leigubifreiðastöð og til að tryggja 
þjónustu á ákveðnum tímum dags auk þess sem reglur sem tengja leyfi við tiltekna bifreið voru 
felldar brott.

Fram kemur að einföldun regluverksins virðist hafa auðveldað leigubifreiðamarkaðnum að nýta sér 
stafræna möguleilca og finna nýjar lausnir í rekstri. Þá hafi einföldunin leitt til meiri óvissu og 
gagnrýni á hina nýju löggjöf hafi verið áberandi í almennri umræðu.

Könnun Finna á leigubifreiðalöggjöfinni og þörf á breytingum má skipta í sex hluta. Þannig er í 
skýrslunni sérstaklega fjallað um:

1. Öryggi leigubifreiðaþjónustu

2. Aðgengi að leigubifreiðaþjónustu

3. Svört atvinnustarfsemi (S. grá ekonomi) á leigubifreiðamarkaðnum

4. Verðlagningu leigubifreiðaþjónustu

5. Gæði leigubifreiðaþjónustu



6. Regluverki um leigubifreiðastöðvar

Öryggi leigubifreiðaþjómistu

Fram kemur að skv. könnunum upplifi farþegar leigubifreiða sig almennt örugga. Þó upplifa farþegar 
I Helsinki og nágrenni sig ekki jafn örugga og í gildistíð eldri laga. Svarendur telja almennt meiri 
líkur á því að svindlað sé á þeim en áður. Þrátt fyrir að niðurstöður kannana bendi til þess að farþegar 
í Helsinki og nágrenni upplifi sig ekki jafn örugga og áður, upplifa farþegar sig almennt örugga á 
landsvísu. Þannig telja flestir svarendur að ný löggjöf hafi ekki haft áhrif á öryggi 
leigubifreiðaþjónustu.

Fram kemur að samkvæmt niðurstöðum könnunar sern var framkvæmd skömmu eftir að löggjöfin 
öðlaðist gildi að farþegar með sérþarfir á borð við takmarkaða hreyfigetu töldu öryggi minna eftir 
gildistöku laganna. I skýrslunni segir að óvissa um aðgengi að hentugum farartækjum kunni að hafa 
þar áhrif en jafnframt segir að framboð ökutækja sem henta hreyfihömluðum hafi nú aukist töluvert. 
Þá kunni vankunnátta bílstjóra að hafa áhrif auk óviðunandi búnaðar.

I skýrslunni kemur fram að eklci sé þörf á að breyta reglum um útbúnað leigubifreiða þar sem engar 
breytingar hafi orðið þar á með samþykkt nýju laganna. Mögulega séu tilefni til að setja strangari 
menntunarki-öfur eða strangari kröfur til útgáfu leyfa og þá sérstaklega a.t.t. farþega með sérþarfir. 
Afnám skyldu til að sækja þjálfun áður en próf er tekið kunni að hafa þau áhrif að leigubifreiðastjórar 
búi ekki yfir sömu kunnáttu og áður. Þá kemur fram að mögulega sé um tímabundið vandamál að 
ræða sem rekja megi til óvissu sem ríki eftir setningu laganna þar sem mikill fjöldi nýrra 
leigubifreiðastjóra hafi hafið störf stuttu eftir gildistöku laganna en ólíklegt sé að aftur komi fyrir að 
annar eins fjöldi komi til með að heija störf á svo skömmum tíma. Þá muni nýjir leigubifreiðastjórar 
koma til með að öðlast meiri reynslu og kunnáttu.

Fram kemur að skv. nýrri skýrslu frá haustinu 2019 sé ekki munur á svörum farþega með sérþarfir og 
annarra farþega þegar spurt er um öryggi en erfitt sé að bera saman kannanirnar þar sem þær séu ekki 
fyllilega sambærilegar.

Aðgengi að Ieigubifreiðaþjómistu

Kannanir sýna að aðgengi að leigubifreiðaþjónustu og stuttir biðtímar eru það sem neytendur leggja 
helst áherslu á þegar þeir velja leigubifreiðaþjónustu. Þá virðist aðgengi vera mikilvægara en 
verðlagning.

1 gildistíð eldra regluverks gáfu sveitarfélög út ákveðinn fjölda leyfa fyrir almennar leigubifreiðar 
annars vegar og fyrir leigubifreiðar útbúnar fyrir flutning hreyfihamlaðra hinsvegar. Þá var 
leigubifreiðastjórum skylt að snúa aftur á sitt atvinnusvæði ef ferð endaði utan þess og 
leigubifreiðastöðvum var skylt að halda úti þjónustu á ákveðnum tímum sólarhringsins. Reglur um 
hámarksgjald gerðu það að verkum að óarðbært gat verið að halda úti leigubifreiðaþjónustu á 
ákveðnum svæðum og á ákveðnum tímum. Fram kemur að fjöldi leyfishafa hafi í lok júní 2018 verið 
7.399 en í lok nóvember sama ár hafi fjöldinn verið 11.770. Aukning hefur orðið á bæði almennum 
leigubifreiðum og leigubifreiðum sem eru sérstaklega útbúnartil að flytja hreyfihamlaða.

Ekki liggja fyrir tölulegar upplýsingar um raunverulegt aðgengi að leigubifreiðaþjónustu fyrir og eftir 
breytingar á regluverki. Því er erfitt að leggja mat á áhrif löggjafarinnar á aðgengi. I gildistíð eldra 
regluverks tryggðu reglurnar ákveðið aðgengi allan sólarhringinn í flestum sveitarfélögum Finnlands. 
Hins vegar gerðu fjöldatakmarkanir það að verkum að framboð var takmarkað, sérstaklega í stærri 
bæjum, auk þess sem reglurnar komu í veg fyrir að fólk starfaði sem leigubifreiðastjórar í hlutastarfi 
sem hefðu mögulega tryggt aðgengi þar sem ekki eru markaðsforsendur fyrir leigubifreiðaakstri í 
fullu starfi. Breytingar á reglum virðast hafa bætt aðgengi í stærri bæjum en mögulega haft andstæð 
áhrif á landsbyggðinni.



Samkvæmt könnunum er meirihluti þátttakenda ánægður með aðgengi að leigubifreiðaþjónustu en 
óánægja virðist hafa aukist að einhverju marki eftir breytingar á regluverki. Aðgengi að 
leigubifreiðaþjónustu virðist almennt vera gott í stærri bæjum en í smærri byggðarlögum er oft ekki 
lengur sólarhringsaðgengi að leigubifreiðaþjónustu. Sveitarfélög hafa möguleika á að tiyggja framboð 
leigubifreiðaþjónustu með samningum við rekstraraðila en virðast ekki hafa nýtt þann möguleika.

í skýrslunni kemur fram að leigubifreiðaíyrirtæki hafa ekki viljað skipta með sér vöktum til að tryggja 
framboð leigubifreiðaþjónustu á ákveðnum tímum og á ákveðnum svæðum af ótta við að brjóta með 
því samkeppnislög.

Svört atvinnustarfseim

Nokkrar stofnanir hafa hlutverki að gegna við eftirlit með svartri atvinnustarfsemi á 
leigubifreiðamarkaðnum. Þannig hefur finnska Samgöngustofnunin Trafiocm , lögreglan, tollgæslan 
og landamæragæslan hlutverkum að gegna við eftirlit með því að farið sé að lögum.

Traficom og skattayfírvöld hafa ríkar heimildir til að afla upplýsinga frá leyfíshöfum.

Umsækjandi um leyfí til reksturs leigubifreiðar má ekki hafa vanrækt að greiða skatta, lífeyri, slysa- 
eða atvinnuleysistryggingagjald eða tolla. Afturkalla má leyfí ef skilyrði eru ekki lengur uppfyllt á 
gildistíma leyfís.

Samkvæmt nýju lögunum er eklci lengur skylt að notast við gjaldmæli. Þó skal notast við gjaldmæli 
eða sambærilegan búnað þegar verð fyrir elcna ferð byggir á vegalengd eða tíma sem ferð tekur.

í skýrslunni segir að auðveldara sé að hafa eftirlit með merktum leigubifreiðum. Nýju lögin hafa ckki 
að geyina reglur um auðkenni leigubifreiða. Þó er aðeins merktum leigubifreiðum heimilt að notast 
við til þess gerðar sérreinar og bifreiðastæði leigubifreiða.

Síðan nýju lögin öðluðust gildi hefur sjö sinnum verið farið í sameiginlegt átak lögreglu, Traficom og 
skattayfírvalda þar sem leigubifreiðar eru stöðvaðar og gögnum er safnað. I slíkum átökum hefur ekki 
borið mikið á svartri atvinnustarfsemi. Stærstu brotin hafa varðað upplýsingar til farþega um 
rekstrarleyfísleyfíshafa, ökumann og verð, þ.e. upplýsingar hafa ekki verið sýnilegar farþegum. Þá 
hafa komið upp mál þar sem ökutækið sem notað var við akstur var ekki ski'áð á réttan hátt og þar 
sem ökumenn höfðu ekki tilskilin leyfí. Lögreglan hefur bent á að ólöglegar „leigubifreiðar“ voru 
vandamál áður en ný löggjöf öðlaðist gildi og ekki sé hægt að segja að það með vissu að vandamálið 
hafí aukist vegna breytinga á regluverki. Vandamál hafa komið upp við eftirlit þar sem leyfí má gefa 
út til lögaðila og notast má við fleiri en eina bifreið með sama leyfí en bifreiðirnar þurfi ekki að vera 
skráðar á tiltekið leyfí, þá þurfí leyfi ekki að vera til staðar í bifreið. Þannig geti verið erfítt að átta sig 
á því út frá hvaða tiltekna leyfí verið er að gera út bifreið.

Skattayfirvöld hafa mikilvægu hlutverki að gegna í eftirliti þar sem þau bera m.a. saman upplýsingar 
úr leigubifreiðamæli við upplýsingar frá leigubifreiðastöð. Síðast var slíkur samanburður 
framkvæmdur á árunum 2015-2017, áður en nýju lögin öðluðust gildi. A f rúmlega 300 rannsóknum 
fundust brot hjá yfír 60% rannsakaðra fyrirtækja. Algengustu brotin voru þau að tekjur voru vantaldar 
og einkaútgjöld voru færð til bókar sem rekstrarkostnaður. Fram kemur að um lítið úrtak er að ræða 
og því er ckki hægt að draga ályktanir um brot innan greinarinnar í heild sinni. Þar sem skammur tími 
er liðinn frá gildistöku nýju laganna var ekki hægt að leggja mat á stöðu mála að því er varðar svarta 
atvinnustarfsemi frá gildistöku.

Greiðsla virðisaukaskatts hefur dregist saman en svo hefur verið í nokkur ár í röð og ckki aðeins frá 
gildistöku nýju laganna. Stærsta ástæðan fyrir því virðist vera að meira er um frádráttarbærar 
greiðslur fyrir rekstrarkostnað á borð við ný ökutæki, viðhald og hærra eldsneytisverð. Fram kemur 
að ekki var hægt að meta áhrif svartrar atvinnustarfsemi á minni skattskil enn sem komið er þrátt fyrir 
að nýja löggjöfin snerti á skattundanskotum og svartri atvinnustarfsemi. I rannsókn skattayfírvalda á 
minni skilum á virðisaukaskatti komu ekki fram upplýsingar sem bentu sérstaklega til þess að 
samdrátt mætti rekja til svartrar atvinnustarfsemi eða að svört atvinnustarfsemi á



leigubifreiðamarkaðnum hafi endilega aukist frá gildistöku nýju laganna.

Þar sem skatttekjur frá leigubifreiðamarkaðnum eru lítill hluti skatttekna ríkisins eru ákveðin takmörk 
á því hversu miklu fé er réttlætanlegt að eyða í vinnu gegn svartri atvinnustarfsemi í greininni. Þó 
hafa rannsóknir sýnt að virkt eftirlit getur dregið úr svartri atvinnustarfsemi en til þess þurfa yfírvöld 
að hafa aðgang að upplýsingum um allar greiðslur og pantaðar ferðir. Finnsk skattayfirvöld telja að 
með afnámi skyldu til að notast við gjaldmæli hafí orðið erfiðara að hafa efitirlit vegna ferða þar sein 
greitt er með reiðufé. Þá telja skattayfirvöld vandamál felast í því að gefa má út leyfi til lögaðila en 
engin er tiygging er fyrir því að lögaðilinn sé skráður hjá finnsku fyrirtækjaskránni (S. 
handelsregistet). Þannig sé til staðar fjöldi leyfishafa sem annaðhvort stundar ekki rekstur 
leigubifreiða og þarf því ekki að hafa efitirlit með, eða stundar rekstur án þess að hafa tilkynnt um það 
til skattayfírvalda.

I skýrslunni kemur einnig fram að mögulega hafi afnám skyldu til að sækja námskeið í rekstri 
fyrirtækja leitt til lakari skattskila. Þannig hafi nýir aðilar á markaðnum hugsanlega ekki næga 
þekkingu á skylduin sínum og vanræki því skil á sköttum og lögbundnum gjöldum.

Verðlcigning leigubifreiðaþjóniistn

Verð leigubifreiðaþjónustu ræðst fyrst og fremst af efitirspurn og kostnaði við að halda úti 
þjónustunni. Þá hafa samkeppnisaðstæður áhrif á verðlagningu. Áður en nýja löggjöfín öðlaðist gildi 
var hámarksverð fyrir leigubifreiðaþjónustu ákveðið af stjórnvöldum en verðlagning hefur nú verið 
gefín frjáls.

Verð á leigubifreiðaþjónustu hefur hækkað eftir að verðlagning var gefin frjáls, mest í Helsinki og 
nágrenni auk annarra stærri þéttbýlissvæða þar sem eftirspurn efitir þjónustunni er mest. Þó hefur 
reynst erfítt að meta verðlagsbreytingar, m.a. vegna þess að erfítt hefur reynst að afla upplýsinga.

Ekki hefur enn reynst unnt að meta áhrif auðveldara aðgengis rekstraraðila að markaðnum. Þó virðist 
sem verð hafí haldist óbreytt á sumum svæðum, þrátt fyrir að rekstarkostnaður hafí aukist.

Eitt a f markmiðum með afnámi reglna um hámarksgjald var að lækka verð fyrir 
leigubifreiðaþjónustu. Það markmið virðist ekki hafa náðst að öllu leyti en á hinn bóginn virðist 
afnám reglnanna hafa stuðlað að auknu framboði þjónustunnar.

Fram kemur að þörf sé á því að fylgjast með verðþróun yfír lcngra tímabil þar sem það kunni að taka 
tíma að ná jafnvægi á markaðnum. Neytendur séu ekki vanir að bera saman verð fyrir 
leigubifreiðaþjónustu sem dragi úr hvata fyrir leigubifreiðafyrirtækin til að viðhafa verðsamkeppni.
Þá kunni aukin samkeppni á markaðnum að leiða til verðsamkeppni eftir því sem á líður. Svokallaðar 
götuleigubifreiðar þar sem bifreið er ekki pöntuð fyrirfram af leigubifreiðastöð eða 
leigubifreiðafyrirtæki eru taldar ólíklegri til að eiga í verðsamkeppni en leigubifreiðar sem hafa 
afgreiðslu á stöð.

I nýju lögunum er heimild fyrir því að kveða á um hámarksgjald fyrir leigubifreiðaþjónustu líkt og 
var skv. eldri lögum. Heimildin hefur ekki verið nýtt og ekkert liggur fyrir um það hvort hún verði 
nýtt.

I almennri umræðu hefur komið fram að farþegar virðast eiga erfítt með að átta sig á því hvernig verð 
er ákveðið þegar eldci er notast við hefðbundinn gjaldmæli og þá geti verið erfítt að fá útskýringar á 
verðlagningu vegna tungumálaörðugleika. Stefnt er að því að í reglugerð verði lcveðið á uin skyldu 
leigubifreiðastjóra til að upplýsa farþega um verð eða grundvöll verðlagningar munnlega.

Kannanir sýna þó að flestum farþegum fínnst þeir fá nægar upplýsingar fyrirfram um verð fyrir ekna 
ferð með leigubifreið. Þrátt fyrir það lcemur frarn í skýrslunni að farþegar séu í veilci i samningsstöðu 
þar sem leigubifreið sé oft pöntuð í flýti þegar farþegar hafí eklci tíma til að áætla heildarverð fyrir 
þjónustu eða bera saman verð hjá ólíkum fyrirtækjum. Þá sé framsetning verðskráa oft flólcin auk 
þess sem dæmi séu um að verð séu ekki gefín upp í samræmi við kröfur laga.



í skýrslunni kemur fram að ekki sé talin þörf á breytingum á nýju lögunum að því er varðar 
verðlagningu en þó kunni að vera þörf á að bregðast við ógagnsæi í verðlagningu með 
reglugerðarsetningu.

Gœói leigiibifreiðaþjóinistu

Samkvæmt könnunum er mikilvægasti þátturinn þegar kemur að vali á leigubifreiðaþjónustu, auk 
verðlagningar og öryggis, stundvísi og skammur biðtími, einfalt ferli við pöntun þjónustu, hæfi 
leigubifreiðastjóra og þjónusta við farþegann. Fram keinur að konur meti öryggi og gæði þjónustu en 
karlar leggi aðeins meiri áherslu á eiginleika bifreiðarinnar. Auðvelt og skjótt aðgengi að leigubifreið 
er mikilvægara fyrir þeim sem nýta sér þjónustuna oft heldur en fýrir þeim sem gera það sjaldan.
Eldri farþegar leggja meiri áherslu á hæfi leigubifreiðastjórans en yngri farþegar leggja meiri áherslu 
á verðlagningu.

Almennt er fólk ánægt með gæði leigubifreiðaþjónustu. Mesta óánægjan er í Helsinki og nágrenni. 
Yngra fólk er að jafnaði ánægðara með gæði þjónustunnar en aðrir hópar.

Samkvæmt könnunum upplifir fólk lakari gæði leigubifreiðaþjónustu í kjölfar gildistöku nýju laganna 
en þó sýna kannanir sama stig ánægju með þjónustu og kannanir sýndu fyrir breytingarnar. Þetta gæti 
verið merki um að fólk meti áhrif nýju laganna á gæði þjónustu út frá vangaveltum en ekki 
raunverulegri reynslu. Þá gæti þetta skýrst af því að gæðin séu misjöfn og góðar upplifanir vegi 
þyngra en þær slæmu í mati á gæðum og því komi breytingar á gæðum þjónustu ekki fram í 
könnunum. Vegna þessa er erfitt að meta raunveruleg áhrif lagasetningarinnar á gæði 
leigubifreiðaþjónustu.

Könnun frá haustinu 2018 sýndi fram á að farþegar með sérþarfir voru óánægðari með gæði 
leigubifreiðaþjónustu en aðrir farþegar. I könnun frá haustinu 2019 hafði staðan hins vegar snúist við. 
Þetta má mögulega rekja til breytinga á framkvæmd pantana þjónustu fyrir farþega með sérþarfir hjá 
sveitarfélögum.

Út frá almennri umræðu má ráða að fólk telji að dregið hafi úr gæðum leigubifreiðaþjónustu þar sem 
leigubifreiðastjórar búi ekki yfir nægilegri samskiptahæfni, tungumálakunnáttu og þekkingu á 
staðháttum. Framangreindir þættir eru ekki hluti a f því efni sem prófað er úr í prófi fyrir 
umsækjendur um leyfi til aksturs leigubifreiðar. Því kann að vera að nýjir bílstjórar búi ekki yfir 
sömu hæfni og þeir sem starfað hafa lengur í greininni en mögulega mun draga úr skorti á kunnáttu 
með tímanum.

Nýja löggjöfm gerir kröfu um að handhafar leyfis til reksturs leigubifreiða tryggi að 
leigubifreiðastjórar búi yfír nægri samskiptahæfni, tungumálahæfni og þekkingu á staðháttum. I reynd 
er þó erfítt að hafa eftirlit með því að þessum reglum sé framfylgt. Þá eru engin viðmið til staðar um 
hvað telst fullnægjandi í þessum efnum.

Regluverk leigub ifre iðastöðva

Samkvæmt fínnsku samkeppnis- og neytendastofnuninni (s. Konkurrens- och konsumentverket) koma 
samkeppnishamlandi áhrif a f starfsemi leigubifreiðastöðva helst fram þar sem þær geta takmarkað 
framboð þjónustu og bundið rekstraraðila leigubifreiða við tiltcknar stöðvar. Samkeppnislöggjöf þar í 
landi er áhrifarík til að bregðast við einstökum samkeppnishamlandi aðgerðum stærri 
leigubifreiðastöðva eða rekstraraðila leigubifreiðaþjónustu en löggjöfín er þó að mati stofnunarinnar 
ekki heppileg til að viðhafa stöðugt efltirlit með markaðnum. Stofnunin telur m.a. tilefni til að skoða 
hvort stuðla þurfí að því að leigubifreiðastjórar geti haft afgreiðslu á fleiri en einni stöð. Slíkt 
fyrirkomulag gæti leitt til virkari samkeppni milli leigubifreiðastöðva, samkeppni í verðlagningu auk 
þess sem nýjar stöðvar hefðu aðgengi að fleiri leigubifreiðastjórum. Sérstakar merkingar bifreiða og 
gjaldmælar gætu falið í sér takmörkun á möguleikum nýrra leigubifreiðastjóra til að hafa afgreiðslu á 
fleiri en einni leigubifreiðastöð. Þó getur skortur á merkingum gert það erfíðara fyrir viðskiptavini að



gera sér grein fyrir því hver er þjónustuveitandi og gert það erfiðara fyrir leigubifreiðastöðvar að 
aðskilja sig frá öðrum stöðvum. Stofnunin hefur lagttil að settar verði frekari reglur sem geri 
farþegum kleift að þekkja hver það er sem þeir eiga í viðskiptum við og hver sé ábyrgur fyrir hvaða 
þætti þjónustunnar sem þeir sækja auk þess að kveða skýrar á um það hvert farþegi geti snúið sér ef 
misbrestur verður á þjónustu leigubifreiða. I skýrslunni kemur fram að rannsaka þurfi betur hvaða 
vandamál eru til staðar að því er varðar regluverk leigubifreiðastöðva, hversu alvarleg þau eru og að 
hvaða marki frekari reglusetning geti leyst þau.


