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Efni: Umsögn um frumvarp til laga um breytingar á ýmsum lögum varðandi leyfisveitingar (einföldun 
regluverks). Þingskjal 376, mál nr. 332

Atvinnuvega- og nýsköpunarráðuneytið áformar að fella niður skilyrði um leyfisveitingar fyrir sölu 

notaðra ökutækja, þar með talið kröfu um starfsábyrgðartryggingu, svo og kröfu um námskeið og próf 

til löggildingar fyrir bílasala. Í greinargerð segir að niðurfellingin sé til þess fallin að „draga úr 

aðgangshindrunum að þessari atvinnustarfsemi og þar með að skapa skilyrði fyrir fleiri aðila til að hefja 

starfsemi og veita þeim sem fyrir eru samkeppnislegt aðhald. Frumvarpið er því til þess fallið að skapa 

skilyrði fyrir aukinni samkeppni og lækka verð til neytenda."

Bílgreinasambandið lítur á þær breytingar sem koma fram í umræddu frumvarpi áhættusamar fyrir 

markað þar sem sala notaðra ökutækja fer fram . Hefur þetta skilyrði um próf bílasala skapað aðhald 

að sölufyrirtækjum og frá setningu þess stuðlað að auknu trausti í viðskiptum á markaði með notuð 

ökutæki, sem jafnfram t er oftar en ekki næst stærsta fjárfesting hins almenna neytenda. Mikil 

samkeppni ríkir á þessum markaði og seljendur notaðra bíla hafa á engan hátt kvartað undan því að 

þurfa að afla leyfis til starfseminnar eða sitja námskeið í þeim efnum, þvert á móti. Löggildingar, 

skráningar og leyfisveitingar stjórnvalda hafa þann tilgang að tryggja almannahagsmuni með því að 

skilyrðum sé fullnægt. Kröfur um fagþekkingu skapa traust. Þær hófstilltu kröfur sem gerðar eru um 

leyfisveitingar til þeirra sem hafa milligöngu um sölu notaðra ökutækja veita almenningi öryggi og eru 

síður en svo til þess fallnar að skapa aðgangshindranir inn á markaðinn.

Bifreiðasalar eru fagfólk sem þarf að hafa yfirgripsmikla þekkingu á ólíkum sviðum, allt frá mannlegum 

samskiptum upp í viðskipta- og lagagrunn. Nám fyrir bifreiðasala hefur falið í sér yfirferð laga og 

reglugerða sem gilda um bílasölu, kaupa- og samningarétt, veðrétt lausafjármuna, þinglýsingar, 

viðskiptabréfareglur, vátryggingar ökutækja, opinber gjöld af ökutækjum og reglur um 

virðisaukaskattsbifreiðar. Þá er farið yfir reglur um skráningu ökutækja, skoðun- og verðmæti ökutækja 

sem og fjármálaráðgjöf við kaupendur ásamt sölu- og samningatækni. Það er ljóst á þessari upptalningu 

að það er í mörg horn að líta og gríðalega mikilvægt að sá aðili sem er að sýsla með eða veita ráðgjöf í 

þessum efnum hafi einhverja þekkingu þar til.

Niðurfelling starfsábyrgðartryggingar

Með niðurfellingu starfsábyrgðartryggingar er verið að setja viðskiptavini þeirra sem selja notuð 

ökutæki í þá stöðu að ef upp koma atvik, sem falla undir bótaskyldu þess er selur ökutækið, í aukna 

fjárhagslega áhættu þar sem söluaðili hefur ekki slíka trygginu sér að baki. Er því með niðurfellingu 

tryggingarinnar verið að gera neytendum erfiðara fyrir að sækja sér þann rétt. Með afnámi leyfissyldu
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er fyrirséð að hvatinn til að leysa ágreining með öllum ráðum verður minni þar sem lítið er í húfi fyrir 

söluaðila ökutækisins.

Í frumvarpsdrögum er gert ráð fyrir að beina megi ágreiningsmálum til kærunefndar vöru- og 

þjónustukaupa, en sú nefnd mun taka til starfa 1. Janúar 2020 og leysir þá kærunefnd lausfjár- og 

þjónustukaupa af hólmi. Með tilslökun á kröfum um þekkingu bílasala og afnámi leyfisskyldu er hætt 

við að kvörtunarefnum fjölgi. Viðbúið er að með minna aðhaldi láti einhverjir sér í léttu rúmi liggja að 

leysa úr ágreiningsmálum og vísi alfarið á kærunefndina, en sú þróun væri mikil afturför fyrir 

neytendur.

Þá má benda á að umrædd kærunefnd tekur aðeins við kvörtunum frá einstaklingum, ekki lögaðilum. 

Fyrirtæki verða því ekki aðeins berskjölduð gagnvart bílasölum, heldur hafa þau enga leið til að fá skorið 

úr ágreiningi nema leita til dómstóla með þeim kostnaði sem því fylgir.

Ef spár okkar um aukningu mála, sem raunin hefur verið í Evrópu, boðar afgreiðsluhraði núverandi 

kærunefndar lausafjár- og þjónustukaupa ekki gott fyrir neytendur. Handahófs athugun á afgreiðslu í 

16 málum sem bárust nefndinni 2018 sýnir að meðal afgreiðslutími kærumála var 7 mánuðir. 

Nýsamþykkt lög um kærunefnd vöru- og þjónustukaupa (nr. 81/2019) benda ekki til þess að þeirri 

nefnd sé ætlað að verða skilvirkari en fyrirrennari hennar. Gert er ráð fyrir að niðurstaða sé alla jafna 

kynnt innan 3 mánaða, en ef mál teljast mjög flókin má lengja frestinn í 6 mánuði. Þetta eru samskonar 

ákvæði og í lögum um Úrskurðarnefnd umhverfis- og auðlindamála, en verður að teljast óásættanlegur 

tími fyrir hinn almenna neytanda sem flestir eru með bílaviðskiptum að standa í sínum næst stærstu 

fjárfestingum á eftir húsnæði. Einnig er vert að geta að afskriftir af ökutækjum er töluverðar á hverju 

ári og er því ólíkt fasteingum.

Að draga úr aðgangshindrunum að atvinnustarfsemi

Ekkert styður þá fullyrðingu að aðgangshindranir eigi við í þessari atvinnugrein sem dragi úr samkeppni. 

Alls hafa 93 fyrirtæki leyfi til sölu notaðra ökutækja, þar af 72 á höfuðborgarsvæðinu. Hjá þeim starfa 

á fjórða hundrað sölumanna sem hafa setið löggildingarnámskeið fyrir bílasala og staðist próf. 

Leyfisskilyrði eru fyrst og frem st að forsvarsmenn fyrirtækisins hafi setið 47 stunda námskeið og staðist

áðurnefnt próf, sakarvottorð liggi fyrir og starfsábyrgðartrygging 

sé fyrir hendi. Leyfisgjald er 41.500 kr. Þessi skilyrði verða seint 

talin aðgangshindrun að nokkrum atvinnurekstri eða íþyngjandi 

kostnaður, enda hefur bílasölum fjölgað verulega á 

undanförnum árum. Eigenda- og umráðaskipti bifreiða í 

ökutækjaskrá ár hvert eru að meðaltali um 140 þúsund og af því 

eru eigendaskiptin ein um 85% (sjá mynd 1). Velta í sölu notaðra 

ökutækja ár hvert í það minnsta á bilinu 60-80 milljarðar. Þá 

hefur bein sala milli einstaklinga aukist nokkuð með tilkomu 

sölusíðna á netinu og þannig aukið samkeppni á þessum markaði 

enn frekar.

Rökin í greinargerðinni um að þessi breyting sé til þess fallin að lækka verð til neytenda getur heldur 

ekki talist standast skoðun. Hvað varðar verð á bílunum sjálfum þá er því að sjálfsögðu ekki stýrt af

bílasölum, heldur myndast þau verð á markaði eftir aðstæðum, gengi, og framboði og eftirspurn hverju

120.353  136.817  147.625  142.732  110.314

M ynd 1 *Tölur fy rir 2019eru fy rr lfy rstu 10 mánuði árs ins.

■ Eigendaskipti ■ Umráðaskipti
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sinni. Hvað verð á þjónustu bílasala varðar, þ.e. þóknun og sölulaun vegna bílaviðskipta, þá verður 

einnig að teljast harla ólíklegt að sú verðlagning muni lækka í kjölfar þessara breytinga. Kostnaður við 

að afla sér leyfis í dag er svo óverulegur að hann spilar ekki á nokkurn hátt inn í verðlagningu bílasala á 

sinni þjónustu og er það í raun mjög langt því frá . Verðskrá þeirra byggir á þeim rekstrarkostnaði sem 

þeir þurfa að standa straum af á hverjum tíma og miðað við rekstrarniðurstöður almennt þegar kemur 

að sölu notaðra ökutækja þá er augljóst að ekki er svigrúm til verðlækkana og hvað þá með því einu að 

komast hjá prófi bílasala með ofangreindum óverulegum kostnaði.

Kaup og sala fasteigna, verðbréfa og ökutækja eru einatt umfangsmestu viðskipti fólks á lífsleiðinni. 

Miklar kröfur eru gerðar til þekkingar fasteignasala vegna þeirra hagsmuna sem fara um hendur þeirra. 

Sömu rök eiga við um bílasala. Í lok september voru 540 löggiltir fasteignasalar skráðir hjá sýslumanni. 

Ekki er að sjá að þær miklu og dýru kröfur sem gerðar eru til fasteignasala eða löggilding þeirra skapi 

aðgangshindranir eða dragi úr samkeppni í atvinnugreininni. Kostnaður við námið er 940.000 krónur 

og samsvarar námið 90 ECTS einingum. Vafalítið mætti auka samkeppnina þar og lækka verð til 

neytenda með því að fella þessar þekkingarkröfur og löggildingu niður. Þá gæti hver sem er farið að 

selja fasteignir. Ef horft er til verðbréfaviðskipta þá er ekki krafa um að sitja nám en próf er haldið eigi 

sjaldnar en einu sinni á ári og er kostnaður við að taka það próf um 23.000 krónur. Ef við horfum til 

þessara tveggja greina þá er lítið sem skilur þær frá sölu á notuðum ökutækjum eins og fyrirkomulag 

hennar er hér á Íslandi. Stór hluti sölu notaðra ökutækja fer í gegnum sölufólk og eru þau því miðlarar 

fjármagns milli tveggja einstaklinga eða lögaðila. Í viðskiptum með bíla geta fjármunir jafnvel hlaupið á 

tugum milljóna króna og því mikið í húfi að rétt sé að farið. Almenningur getur gengið að því sem vísu 

að aðilar sem sýsla með eigur fyrir milljónir og milljónatugi króna sæti viðeigandi aðhaldi af hálfu hins 

opinbera, meðal annars með kröfum um þekkingu og með veitingu starfsleyfa sem fela í sér 

starfsábyrgðartryggingu.

Mikill munur er á því hvernig bílasala fer almennt fram hér á landi og annars staðar á EES-svæðinu. Hér 

hafa bílasalar milligöngu um sölu bíla, en á EES-svæðinu kaupa þeir oft á tíðum bílana sjálfir og selja þá 

svo áfram á eigin ábyrgð. Bílasalar á EES-svæðinu bera þ.a.l. ábyrgð beint gagnvart hverjum og einum 

viðskiptavini, hvort sem hann er að kaupa eða selja. Bílasalar á EES-svæðinu starfa eins og hvert annað 

verslunarfyrirtæki sem kaupir og selur vörur. Hér á landi er fátítt að bílasalar kaupi notaða bíla til 

endursölu, ef undan eru skilin bílaumboð sem taka notaða bíla sem greiðslu upp í kaup á nýjum bíl.

Aðgangur að kerfum fjármálafyrirtækja

Í viðskiptum með sölu notaðra ökutækja þarf oftar en ekki að taka lán, aflétta lánum eða sýsla með 

þau með einhverjum hætti en áætlað er að hátt í helmingur kaupenda fjármagni þau að hluta til með 

bílalánum. Bílasalar sjá um þetta fyrir hönd viðskiptavina sinna og fá til þess m.a. sérstakan aðgang að 

lánakerfum fjárm álafyrirtæ kja. Aðgangur að þeim kerfum hefur hingað til verið fenginn með því að 

sýna fram á leyfisveitingu til sölu notaðra ökutækja og hefur það verið ófrávíkjanleg krafa sem er 

jafnfram t sanngjörn í eðli sínu vegna þess að hún byggir á mælikvarða sem nær jafnt yfir alla og er ekki 

háð mati fjármálastofnana hverju sinni, þ .e.a.s. annað hvort hefur umsækjandi staðist próf bílasala eða 

ekki. Ólíklegt verður að teljast að fjárm álafyrirtæki hafi áhuga fyrir því að opna sín kerfi fyrir hverjum 

sem er og þetta gerir þeim mun erfiðara fyrir að meta hæfi umsækjenda til að sýsla með 

fjármálagerninga og fjármuni þriðja aðila.
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Á Norðurlöndunum, líkt og öðrum EES-ríkjum, fer sala notaðra bíla alla jafna fram þannig að bílasalar 

kaupa bílana og selja þá svo áfram eins og kom fram hér að ofan. Ekkert leyfi þarf til verslunarreksturs,

ekki þarf að skrá hann og engar kröfur eru gerðar um þekkingu á bílum og bílaviðskiptum. Svikahrappar 

nýta sér þetta umhverfi af miklum þrótti. Varla líður sú vika að ekki birtist fréttir af óprúttnum aðilum 

sem blekkja fólk til að afhenda sér peninga eða afsala sér bílum og láta sig síðan hverfa. Þjófarnir hafa 

þróað mjög fullkomnar aðferðir til að virka trúverðugir og þessi svikastarfsemi hefur farið hratt vaxandi, 

sérstaklega á netinu og flokkast orðið með algengustu netglæpum. Almenningur í þessum löndum 

hefur engin tök á því að kanna hvort um raunverulega starfsemi er að ræða eða ekki, þar sem þessi 

starfsemi er ekki skráð sérstaklega og ekki háð leyfum. Í Svíþjóð eru bílaviðskipti stærsti hluti þess sem 

kemur til kasta kærunefnda neytendamála. Fyrir vikið er jafnt á Norðurlöndunum sem annars staðar í 

Evrópu mikil umræða um hvernig koma megi böndum á þetta ástand. Með afnámi leyfisskilyrða er 

ekkert sem kemur í veg fyrir að svikahrappar hasli sér völl á þessum markaði og fari sínu fram , líkt og 

raunin hefur verið í nágrannalöndunum.

Á sínum tíma þótti nauðsynlegt að setja lagaramma um það milligönguhlutverk sem bílasalar gegna 

hér á landi til að tryggja neytendavernd. Í athugasemdum með lagafrumvarpinu var bent á að verslun 

með bifreiðar væru með mikilvægari viðskiptum sem hinn almenni neytandi tæki þátt í. Kaup og sala á 

notaðri bifreið væru áhættuviðskipti fyrir stóran hóp neytenda. Lög um þessi viðskipti gætu orðið bæði 

bifreiðasölum og viðskiptamönnum þeirra til hagsbóta. Þegar lögin voru svo fyrst sett árið 1994 um 

leyfisveitingar fyrir sölu notaðra ökutækja var markmið þeirra að stuðla að neytendavernd og leysa 

sem fyrst þau vandamál og erfiðleika sem tengst hafa bifreiðasölu í gegnum árin, „mestu máli skiptir 

að gera auknar kröfur til þeirra sem vilja stunda slík viðskipti" sagði í athugasemdum við 

lagafrumvarpið. Þessar röksemdir eiga jafnt við nú og fyrir 25 árum.

Bílgreinasambandið hvetur því ráðherra atvinnuvega- og nýsköpunarmála að hverfa frá öllum 

hugmyndum um að leggja niður leyfisveitingar fyrir sölu notaðra ökutækja og halda áfram að stuðla að 

neytendavernd þar sem hún er ef til vill mikilvægari í dag en fyrri 25 árum með það opna markaðssvæði 

sem við vinnum í í dag.

Fyrir hönd Bílgreinasambandins,

María Jóna Magnúsdóttir
Framkvæmdastjóri
Hús Atvinnulífsins, Borgartúni 35
105 Reykjavík
Sími: 568 1550 / Farsími: 825 5525B ÍLG R EIN A S A M B A N D IÐ
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