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Efni: Umsögn Samtaka fjármálafyrirtækja um frumvarp til laga um breytingu á lögum nr. 
65/2015 um leigu skráningarskyldra ökutækja. Þingskjal 499 -  386. mál.

Samtök fjármálafyrirtækja (SFF) vísa til frumvarps til laga um breytingu á lögum nr. 65/2015 um leigu 
skráningarskyldra ökutækja sem lögð voru fyrir Alþingi þann 18. nóvember síðastliðinn.

Frumvarpið gerir ráð fyrir að breyting á kílómetrastöðu akstursmæla skráningarskyldra ökutækja sem 
leigð eru út í atvinnuskyni án ökumanns verði óheimil og gefur Samgöngustofu heimild til að leggja 
stjórnvaldssektir á leyfishafa, einstakling eða lögaðila, sem breytir kílómetrastöðu þessara ökutækja.

SFF telja að þarna sé stigið jákvætt skref en telja að betur megi e f  duga skal.

Lög um leigu skráningarskyldra ökutækja skylda Samgöngustofu til að birta niðurstöður um 
leyfissviptingar sbr. 11. gr. laganna. Frumvarpið gerir hins vegar ekki ráð fyrir að skylda Samgöngustofu 
að birta niðurstöður um álagningu stjórnvaldssekta.

SFF telja að samhliða sektarheimild Samgöngustofu vegna breytinga á kílómetrastöðu akstursmælis ætti 
að koma skylda stofnunarinnar til þess að birta opinberlega niðurstöður sínar um álagningu 
stjórnvaldssekta. Slíkt þekkist víða í stjórnsýslunni svo sem hjá Fjármálaeftirlitinu, Neytendastofu og 
Samkeppniseftirlitinu. Afmarka mætti þá skyldu við sektir á lögaðila svo ekki sé gengið lengra en þörf 
er á sbr. sjónarmið um persónuvernd. Birting upplýsinga um stjórnvaldssektir Samgöngustofu vegna 
lögbrots af þessu tagi myndi gefa haghöfum tækifæri til þess að bregðist við með viðeigandi hætti og 
hafa mikinn fælingarmátt en í kafla frumvarpsins um tilefni og nauðsyn lagasetningar kemur eftirfarandi 
fram:

„Með frumvarpinu er lagt til að Samgöngustofu verði veitt heimild til að leggja stjórnvaldssektir á 
leyfishafa, einstakling eða lögaðila sem breytir kílómetrastöðu skráningarskylds ökutækis sem skráð er hjá 
Samgöngustofu sem ökutæki í notkunarflokki ökutækjaleigu. Niðurfærsla kílómetrastöðu felur í sér villandi 
viðskiptahætti og gefur ranga ásýnd a f  ökutæki og rekstri leyfishafa til að hagnast fjárhagslega. Þá getur 
háttsemin komið í  veg fyrir að eigandi eða umráðamaður ökutækis geti framfylgt reglubundnu viðhaldi 
öryggisbúnaðar og nauðsynlegum viðgerðum í  tæka tíð. Háttsemin getur þannig haft áhrif á öryggi í  akstri 
sem er sér í  lagi alvarlegt í  ljósi þess að leigutakar aka oft hundruð kílómetra á dag í  aðstæðum sem þeir eru 
óvanir. Í  þessu samhengi má benda á að samkvæmt a-lið 1. mgr. 4. gr. reglugerðar um skoðun ökutækja nr. 
8/2009fer fyrsta lögbundna aðalskoðun nýskráðs ökutækis fram fjórum árum eftir nýskráningu og á tveggja ára 
fresti eftir það. Því er ekki óalgengt að bílaleigubílar séu eknir yfir hundrað þúsund kílómetra án skoðunar.

Niðurfærsla kílómetrastöðu ökutækis er þekkt háttsemi. Í  skýrslu Evrópusambandsins (Research for  
TRAN Committee -  Odometer tampering: measures to prevent it) frá nóvember 2017 er m.a. greint frá  
tölfræðilegum upplýsingum sem varpa ljósi á umfang háttseminnar í aðildarríkjum sambandsins frá því fyrir 
aldamót. Þá segir í skýrslunni að áætlað sé að 5-12% notaðra ökutækja innan aðildarríkja sambandsins sýni 
ranga kílómetrastöðu á akstursmæli. Enn fremur segir að hægt sé að kaupa ódýr tæki til að breyta 
kílómetrastöðu ökutækis í verslunum. Er því ljóst að með tilkomu nýlegrar tækni geta einstaklingar breytt 
kílómetrastöðu fö ld a  ökutækja án mikillar fyrirhafnar.

Til viðbótar fyrrnefndri viðvörun og síðar ákvörðun Samgöngustofu réðst Samgöngustofa í almennt 
eftirlit með þeim 113 ökutækjaleigum sem skráðar eru hér á landi. Enn er unnið úr innsendum upplýsingum og 
kortleggja þarf framtíðareftirlit stofnunarinnar. Með vísan til framangreinds, fö ld a  skráðra bílaleigubíla 
hérlendis og umferðaröryggis er mikilvægt að kveðið sé skýrt á um viðurlög við brotum leyfishafa sem breyta 
kílómetrastöðu ökutækis, svo fælingarmáttur laganna verði sem virkastur hvað þessi brot varðar. “
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Þegar drög að frumvarpi þessu voru birt í samráðsgátt stjórnvalda í september síðastliðnum lögðu SFF 
það sama til og gert er hér nú en niðurstaða framkvæmdavaldsins varð sú að telja ekki ástæðu til að 
bregðast við tillögunni að svo stöddu. Í kjölfarið var það tínt til sem rök að ljóst sé að niðurfærsla 
kílómetrastöðu sé ekki bundin við ökutæki sem skráð eru hjá Samgöngustofu í notkunarflokki 
ökutækjaleigu. Að mati SFF eru það ekki haldbær rök að niðurfærsla kílómetrastöðu eigi sér einnig stað 
þegar um ræðir önnur ökutæki en þau sem eru leigð út í atvinnuskyni án ökumanns. Í frumvarpinu er 
einmitt bent á alvarleika málsins sbr. tilvitnaðan texta hér að ofan en um er að ræða háttsemi sem getur 
komið í veg fyrir að eigandi eða umráðamaður ökutækis geti framfylgt reglubundnu viðhaldi 
öryggisbúnaðar og nauðsynlegum viðgerðum í tæka tíð. Þessi ökutæki sem um ræðir eru síðan oftar en 
ekki leigð út til ferðamanna sem eru óvanir að keyra við íslenskar aðstæður. Alþingi samþykkti á árinu 
ný umferðarlög sem taka gildi þann 1. janúar 2020 en andi nýju umferðarlaganna er bætt 
umferðaröryggi. Frumvarp þetta um breytingu á lögum nr. 65/2015 gengur alls ekki nógu langt í að 
stuðla að bættu umferðaröryggi. Birting stjórnvaldssekta vegna niðurfærslu á kílómetrastöðu þeirra 
ökutækja sem leigð eru út í atvinnuskyni án ökumanns myndi hafa mikinn fælingarmátt.

Aðildarfélög SFF eru dæmi um fyrirtæki sem geta átt hagsmuna að gæta af vitneskju um svona 
meðhöndlun á skráningarskyldum ökutækjum svo sem vegna lánveitinga til kaupa á ökutækjunum og 
vegna vátrygginga þeirra en eðli málsins samkvæmt eru þetta jafnframt upplýsingar sem eiga erindi við 
alla notendur þjónustunnar.

SFF leggja því aftur til að eftirfarandi texti bætist við frumvarpið sem verði grein nr. fjögur og 
gildistökugreinin verði þá nr. fimm:

„ 4. gr.

Við 13. gr. bætist ný málsgrein sem verður 9. mgr. og orðast svo: Samgöngustofa skal auglýsa með 
tryggilegum hætti þegar stjórnvaldssekt er lögð á lögaðila í Lögbirtingablaði og á vefsíðu sinni. 
Jafnframt getur Samgöngustofa auglýst beitingu stjórnvaldssekta á lögaðila á annan hátt eins og 
heppilegt þykir hverju sinni. “

Virðingarfyllst,
f.h. Samtaka fjármálafyrirtækja

Margrét A. Jónsdóttir, lögfræðingur
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