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Varðar: Frv. til brt. á lögum um veitingastaði, gististaði og skemmtanahald (755. mál)

Fyrirtæki í hótel- og gistiþjónustu (FHG) vísa í frumvarp til breytinga á lögum um veitingastaði, 
gististaði og skemmtanahald og fleiri lögum, þingmál 755. FHG hefðu kosið að fá frumvarpið 
sent til umsagnar, í Ijósi þeirra hagsmuna sem félagsmenn samtakanna eiga undir varðandi þá 
löggjöf sem frumvarpið snýr að.

I greinargerð frumvarpsins kemur fram að það byggi á tillögum OECD um breytingar á 
lagaumgjörð ferðatengdrar þjónustu til að auka samkeppnishæfni þeirrar atvinnugreinar. I 
greinargerðinni segir m.a.:

Með frumvarpi þessu er stigið mikilvægt skref í að efla viðspyrnu hagkerfisins, stuðla að einfaldara regluverki, aukinni framleiðni og 
fjölgun starfa, en í ljósi efnahagssamdráttar sem hefur komið illa niður á starfsskilyrðum ferðaþjónustu m á fullyrða að tillögur OECD séu 
sérstaklega mikilvægar

Þetta eru göfug markmið og FHG hafa ekki athugasemdir við einstök ákvæði frumvarpsins sem 
ætlað er að mæta þessum markmiðum. Athugasemdir FHG lúta að því sem ekki stendur í 
frumvarpinu.

Ferðaþjónusta hefur verið í örri þróun á Islandi frá því að gildandi lög um veitingastaði, 
gististaði og skemmtanahald voru sett árið 2007. Þau lög leystu svo að hólmi enn eldri lög, og 
núverandi löggjöf kristallar um margt áratuga gamlan veruleika í ferðaþjónustu. I gistiþjónustu 
er staðan sú í dag að leyfisskyld hótel- og gististaðir sbr. 7. gr. laganna búa við mjög ójafna 
samkeppni frá aðilum sem ekki greiða sömu skatta og skyldur til samfélagsins. AirbNb gistig 
kom fyrst fram á sjónarsviðið ári eftir að lög nr. 85/2007 voru sett. Sprenging hefur orðið í 
framboði á heimagistingu á vegum AirbNb frá þeim tíma, sem hefur á undanförnum árum 
verið jafnmikið eða meira en framboð á hótel- og gistiþjónustu. Á meðfylgjandi mynd má sjá 
muninn á framlögum í ríkissjóð milli þessara tegunda gistinga, og þá er ekki horft til svartrar 
starfsemi sem vitað er að hefur verið algeng í tengslum við heimagistingu. Sjá einnig viðauka.
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Skqttqr og gjöld - rekstur 104 heberqia hótels með lítinn 
veitingastað
borin saman við hótelskip oq íbúða- oq 
sumarhúsaleiau
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Frgmpoðin herberp' ó vepum AIRBNB eru fleiri en öll hótelherberqi i landinu 
Þessi herbergi eru undanþegin hefðbundnu eftirtiti og leyfum

Hótelskip greiða 185 kr í farþegagjald við komu (ekki pr. nótt)

Hér má líka hafa í huga að öryggiskröfur vegna eldvarna eru mjög ríkar til leyfisskyldrar hótel- 
og gistiþjónustu, en mun takmarkaðri vegna heimagistingar sem oft er í eldra húsnæði.

Á allra síðustu árum hafa síðan rutt sér til rúms hótel á sjó við Ísland. Þar er átt við hótelskip 
sem fara hringinn í kringum landið með farþega, sem koma með flugi til landsins. Þau skip 
greiða enga skatta, heldur einungis hafnargjald auk vægs gjald per farþega. Sjá nánar 
samanburð á framlögum þeirra versus hefðbundinna hótel- og gistihúsa á myndinni. Ef sú 
þróun heldur áfram er ljóst að grundvöllur þess að halda hefðbundnum hótelum í rekstri, 
sérstaklega á landsbyggðinni, mun hverfa.

FHG vísa aftur í þessi orð frumvarpsins:

Með frumvarpi þessu er stigið mikilvægt skref í að efla viðspyrnu hagkerfisins, stuðla að einfaldara regluverki, aukinni framleiðni og 
fjölgun starfa, en í ljósi efnahagssamdráttar sem hefur komið illa niður á starfsskilyrðum ferðaþjónustu m á fullyrða að tillögur OECD séu 
sérstaklega mikilvægar

Þær breytingar sem frumvarpið felur í sér og snúa að lögum nr. 85/2007 eru jákvæðar í sjálfu 
sér, en ekki þess eðlis að efla viðspyrnu og stuðla að aukinni framleiðni greinarinnar. Til að ná 
því þarf að stokka gildandi lög uppá nýtt og færa til nútímans. FHG hvetja þing og ríkisstjórn 
til að stíga þau skref.

formaður FHG
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VIÐAUKI

Skuggahagkerfið er stœrra en hotelgeirinn ef talið er í framboðnum herbergjum

Framboðin herbergi á Höfuðborgarsvæðinu 2018-2021 - Airbnb vs Hotel

Ch a rt A rea

Hgirnijgi; FgrOqmqiqstQfq, þyggt q gQgnum frg Airdng qq HggstQfg lsl<3ncjs

Fjöldi herbergja á airbnb Fjöldi hótel herbergja

Bókanir Abnb eru í gríðarlegum  vexti skv. Airdna
Vœntanlega verður mörgum leigutökum í miðborginni hent út úr íbúðum sínum á nœstunni

A European Surge in New Bookings
2020 -  2021 European Short-term Rental New Bookings - 7 Day Moving Avg.

Thousands
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