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samtengda ferðatilhögun (Ferðatryggingasjóður).

Atvinnuvega- og nýsköpunarráðuneytið hefur yfirfarið umsagnir sem borist hafa atvinnuveganefnd um 
frumvarp ferðamála-, iðnaðar- og nýsköpunarráðherra um breytingu á lögum um pakkaferðir og 
samtengda ferðatilhögun, nr. 95/2018, sem felur í sér stofnun Ferðatryggingasjóðs. Ráðuneytið leggur 
til nokkrar breytingar á frumvarpinu sem leiða annars vegar af umsögnum og hins vegar af því mati 
ráðuneytisins að rétt sé að hnika til dagsetningum á stofnun sjóðsins svo stjórnvöldum og fyrirtækjum 
gefist aukið ráðrúm til undirbúnings.

Umsögn Ríkisendurskoðunar.

Í umsögn Ríkisendurskoðunar kemur fram að hlutverk stofnunarinnar skv. 3. gr. laga um 
ríkisendurskoðanda og endurskoðun ríkisreikninga, nr. 46/2016, sé að hafa eftirlit með fjárreiðum 
ríkisins, stofnana þess og ríkisfyrirtækja. Þar sem af efni frumvarpsins sé ekki unnt að ráða annað en að 
Ferðatryggingasjóður falli ekki undir hugtakið ríkisaðili eins og það er skilgreint í 3. tölul. 1. mgr. 3. gr. 
laga um opinber fjármál, nr. 123/2015, falli það utan starfssviðs ríkisendurskoðanda að endurskoða 
reikninga Ferðatryggingasjóðs.

Ráðuneytið tekur undir umsögn ríkisendurskoðanda og leggur til að 4. mgr. 1. gr. frumvarpsins falli 
brott. Um endurskoðun reikninga Ferðatryggingasjóðs fer samkvæmt almennum reglum. Jafnframt 
leggur ráðuneytið til að það verði eitt hlutverka stjórnar sjóðsins að láta endurskoða reikninga hans.

1. 4. mgr. 1. gr. frumvarpsins falli brott.

2. 4. mgr. 2. gr. hljóði svo:

Stjórn Ferðatryggingasjóðs skal ráða löggiltan endurskoðanda til að annast gerð ársreiknings og 
skal árlega skila ráðherra skýrslu þar sem gerð er grein fyrir störfum og stöðu sjóðsins.

Umsögn ríkisskattstjóra.

Í umsögn ríkisskattstjóra kemur fram að frá árinu 2016 hafi ferðaþjónusta verið virðisaukaskattskyld og 
að eðlilegt sé því að lög um virðisaukaskatt séu einnig tiltekin í þeirri grein frumvarpsins sem kveður á 
um þau skilyrði sem stjórnarmenn í Ferðatryggingasjóði þurfi að uppfylla.

Ráðuneytið tekur undir ábendingu ríkisskattstjóra og leggur til breytingu til samræmis.

1. Við 6. málsl. 1. mgr. 2. gr. bætist: lög um virðisaukaskatt.

Umsögn Samtaka ferðaþjónustunnar.

Í umsögn Samtaka ferðaþjónustunnar er lagt til að ferðaskrifstofum sem hófu rekstur árið 2019 eða fyrr 
verði heimilt að greiða stofnfé til sjóðsins í fjórum jöfnum greiðslum fyrsta árið.

Að mati ráðuneytisins þarf að hafa í huga að frumvarpið felur ekki í sér millibilsástand þar sem eldra 
tryggingakerfi og hið nýja sem tekur við muni gilda samhliða um nokkurn tíma. Verði heimilt að greiða 
stofnfé til sjóðsins í fjórum jöfnum greiðslum verður sjóðurinn ekki fullfjármagnaður, og mun ekki ná 
lögbundinni lágmarkseign, fyrr en allar greiðslurnar hafa verið greiddar. Á þeim tíma mun því ekki



verða mögulegt að lækka tryggingafjárhæðir ferðaskrifstofa í samræmi við nýja reiknireglu því 
sjóðurinn mun ekki vera í stakk búinn til að veita þá tryggingavernd sem nauðsynleg er fyrr en hann 
telst fullfjármagnaður. Að fjölga greiðslum og þannig fresta stofnun sjóðsins með þessum hætti fæli því 
í sér að lengri tími muni líða frá fyrstu greiðslu ferðaskrifstofa og þar til þær munu njóta góðs af því 
hagræði sem mun felast í rekstri sjóðsins. Að þessu virtu telur ráðuneytið að tillaga SAF um breytingu 
á stofngreiðslum sé ekki til bóta fyrir frumvarpið.

Ráðuneytið fellst hins vegar á að greiðsla stofngjaldsins þann 1. júlí nk. getur orðið erfið í framkvæmd 
fyrir ferðaskrifstofur þó svo að undanfarið hafi rofað mjög snögglega til í ferðaþjónustu og horfur 
framundan mun betri en verið hefur frá því kórónuveirufaraldurinn hófst. Til að mæta að hluta til þeim 
sjónarmiðum sem fram koma í umsögn SAF, og til að veita ferðaskrifstofum aukið svigrúm til að 
fjármagna stofngreiðslur til sjóðsins og aðlaga sig að nýju tryggingakerfi, leggur ráðuneytið til að 
gjalddaga stofngjaldsins verði breytt þannig að hann verði þann 1. september nk. í stað 1. júlí. A f þeirri 
breytingu leiða einnig breytingar á dagsetningu umsókna um aðild að sjóðnum í ákvæði til bráðabirgða 
og breyting á dagsetningu fyrsta gjalddaga iðgjalds til sjóðsins. Ráðuneytið leggur þannig til að 
ferðaskrifstofur skuli sækja um aðild að sjóðnum eigi síðar en 1. ágúst nk. Verði sú tillaga samþykkt 
mun Ferðamálastofa einnig framlengja frest ferðaskrifstofa til árlegra skila á rekstrargögnum til 1. ágúst 
og árleg skil og umsóknir um aðild að sjóðnum munu því fara fram samhliða sem er til hagræðis fyrir 
ferðaskrifstofur. Gjalddagi stofngjalds verði 1. september og gjalddagi fyrsta iðgjalds, sbr. 12. gr. 
frumvarpsins, verði 1. desember. Þessu tengdu leggur ráðuneytið einnig til að við ákvæði til bráðabirgða 
í frumvarpinu bætist málsgrein sem kveði á um að ákvarðanir um tryggingafjárhæðir sem eru í gildi við 
samþykkt frumvarpsins haldi gildi sínu þar til nýjar ákvarðanir um tryggingafjárhæðir hafa verið teknar.

Samandregið eru tillögur ráðuneytisins varðandi stofnsetningu sjóðsins eftirfarandi:

1. Í stað „1. október“ í 12. gr. frv. komi: 1. desember.

2. Í stað „1. jú lí“ í 1. mgr. ákv. til brb. komi: 1. ágúst.

3. 1. málsl. 2. mgr. ákv. til brb. orðast svo:

Seljendur sem sækja um aðild að Ferðatryggingasjóði skv. 1. mgr. skulu greiða sem nemur 
1,5% af reiknaðri tryggingafjárhæð hlutaðeigandi seljanda miðað við veltu a f  sölu pakkaferða 
árið 2019 í stofngjald til sjóðsins eigi síðar en 1. september 2021.

4. Ákvarðanir um tryggingafjárhæðir fyrir árið 2020 skulu halda gildi sínu þar til nýjar 
ákvarðanir hafa verið teknar á grundvelli laga þessara.

Viðbótarbreytingar.

Við lokavinnslu frumvarpsins féll út breyting á 1. mgr. 14. gr. laga um Ferðamálastofu sem leiðir af 
breytingu á skilyrðum fyrir endurgreiðslu til ferðamanna þar sem hætt verður að notast við hugtakið 
rekstrarstöðvun og miðað þess í stað við hugtakið ógjaldfærni. Ráðuneytið leggur því til eftirfarandi 
breytingu sem bætist við 14. gr. frumvarpsins:

1. Orðin „rekstrarstöðvunar eða“ í 1. málsl. 1. mgr. 14. gr. laga um Ferðamálastofu, nr. 96/2018, 
falli brott.

Í ljósi þess að fjöldi ferðaskrifstofa mun sækja um aðild að Ferðatryggingasjóði á árinu leggur ráðuneytið 
til að í lögum um Ferðamálastofu komi fram að leyfisumsóknir skuli vera rafrænar en að öðru leyti á 
því formi sem Ferðamálastofa ákveður. Stefna stjórnvalda er að auka stafræna þjónustu við almenning 
og fyrirtæki og felur það í sér aukið gagnsæi og réttaröryggi að samskipti almennings og fyrirtækja við 
stjórnvöld séu á rafrænu formi og úrvinnsla mála verður einfaldari í framkvæmd. Ráðuneytið leggur því 
til eftirfarandi viðbót við 3. gr. frumvarpsins og við 8. gr. laga um Ferðamálastofu:

1. Á eftir 4. málsl. 1. mgr. 3. gr. kemur nýr málsliður, svohljóðandi: Umsókn um aðild að sjóðnum 
skal vera rafræn en að öðru leyti á því formi sem stjórn Ferðatryggingasjóðs ákveður.

2. Við 1. mgr. 8. gr. bætist nýr málsliður, svohljóðandi: Umsókn skal vera rafræn en að öðru 
leyti á því formi sem Ferðamálastofa ákveður.


