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FRAMTÍÐIN LIGGUR  
Í FERÐAÞJÓNUSTU 

Ferðaþjónusta á Íslandi stendur á tímamótum. Mikill vöxtur hefur verið í 
ferðaþjónustu á síðustu árum hvað varðar fjölgun ferðamanna hingað til lands 
og ekki síður í verulegri fjölgun fyrirtækja tengdum greininni. Á árinu 2013 var 
ferðaþjónustan í fyrsta skipti stærsta útflutningsatvinnugrein þjóðarinnar og 
að mati Hagstofunnar hefði ekki mælst jákvæður hagvöxtur í landinu nema 
vegna vaxtar í ferðaþjónustu. Þannig hefur ferðaþjónustan orðið að nýrri 
undirstöðuatvinnugrein þjóðarinnar.

Til að atvinnugrein eins og ferðaþjónusta nái að blómstra og eflast enn frekar 
er mikilvægt að umgjörð og innviðir hennar eflist að sama skapi. Lög og 
regluverk eru meðal þeirra þátta sem huga þarf vel að áður en lagt er af stað í 
stofnun fyrirtækis í ferðaþjónustu. Það er afar mikilvægt fyrir þá sem hyggjast 
starfa í greininni að átta sig á umgjörð og regluverki til að geta sinnt skyldu 
sinni sem ferðaþjónustuaðili af kostgæfni.

Fagmennska og gæði eru þeir þættir sem við viljum standa fyrir og skipta 
mestu til að geta byggt upp viðurkennda atvinnugrein til framtíðar. Því er afar 
ánægjulegt að lögfræðistofan LEX hafi ráðist í gerð þessa rits sem er mjög 
þarft og mikilvægt innlegg fyrir þá sem hyggjast hasla sér völl í ferðaþjónustu.

Helga Árnadóttir
Framkvæmdastjóri Samtaka ferðaþjónustunnar
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VIÐ VÍSUM VEGINN

LEX er leiðandi lögmannsstofa á Íslandi sem sinnir þörfum viðskiptavina sinna 
á öllum meginsviðum lögfræðinnar. Með heiðarleika, trúnað og fagmennsku 
að leiðarljósi hefur LEX fest sig í sessi sem ein af virtustu og traustustu 
lögfræðistofum landsins.

Á LEX starfa yfir 40 sérfræðingar á hinum ýmsu sviðum lögfræðinnar sem 
flest öll snerta ferðaþjónustuna með einum eða öðrum hætti.  Í nútíma 
viðskiptaumhverfi, hvort sem er í ferðaþjónustu eða annars staðar, er þörf á  
sérhæfðum lögmönnum sem geta gripið til þeirra aðgerða sem kunna að vera 
nauðsynlegar án tafar.  Aðkoma sérfræðinga að málum leiðir líka oftar en ekki 
til þess að mál eru rekin af meiri hagkvæmni en ella, þar sem að minni tíma þarf 
til undirbúnings.

Starfsemi LEX hefur undanfarin ár hlotið hæstu einkunn hjá alþjóðlegu mats-
fyrirtækjunum Chambers & Partners og Legal 500.  Þá er LEX í alþjóðlegu 
samstarfi lögmannsstofa sem tryggir viðskiptamönnum LEX þjónustu hæfustu 
sérfræðinga um heim allan.

Málflutningur bæði fyrir héraðsdómum og Hæstarétti Íslands hefur ávallt 
verið stór þáttur í starfsemi LEX enda hefur lögmönnum LEX verið falið að 
flytja mörg af vandasömustu dómsmálum hér á landi undanfarna áratugi. 
Sérfræðingar í málflutningi starfa á öllum fagsviðum LEX.
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LEIÐARVÍSIR FERÐAÞJÓNUSTUNNAR 

Með riti þessu vill LEX gefa yfirlit um þau lögfræðilegu atriði sem ber að huga 
að við stofnun og rekstur ferðaþjónustufyrirtækja. Þetta er leiðarvísir um laga- 
og regluumhverfi ferðaþjónustunnar, án efa ekki tæmandi en ætti að gefa góða 
yfirsýn. 

Markmið LEX með útgáfunni er að leggja hönd á plóginn til að styrkja innviði 
þeirrar ört vaxandi atvinnugreinar sem ferðaþjónustan er. Þeir sem starfa í 
ferðaþjónustu eða hyggja á slík störf þurfa að huga að ýmsum mikilvægum 
atriðum til að allt gangi snurðulaust fyrir sig og afraksturinn verði sem mestur. 
Ekki hvað síst þarf að huga að ýmsum lögfræðilegum álitaefnum, því snertifletir 
ferðaþjónustunnar við yfirvöld, lög og reglur eru margir.

Innan raða LEX  er mikil sérfræðiþekking á þeim sviðum lögfræðinnar sem hér 
skipta máli s.s. félagarétti, skattarétti, eignarétti, samkeppnisrétti, bótarétti, 
vörumerkjarétti o.fl. Flestir sérfræðingar LEX í þeim efnum hafa lagt sitt af 
mörkum við samsetningu ritsins.

Ef óskað er frekari upplýsinga eða álits á ákveðnum atriðum vinsamlega hafið 
samband við undirritaðan og verður fyrirspurninni þá beint að þeim lögmanni 
hjá LEX sem hefur besta þekkingu á því sviði.

Tölulegar upplýsingar í ritinu miðast við júní 2014, en jafnframt er bent á hvar 
hægt er að nálgast nýjustu upphæðir og aðrar tölulegar upplýsingar eftir því 
sem þær breytast. 

Helgi Jóhannesson, hrl.

LEX ehf.  |  Borgartúni 26  |  105 Reykjavík
Sími: 590 2600  |  GSM: 849 0000
helgi@lex.is  |  www.lex.is
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Verður hér farið yfir helstu atriði sem hafa ber í huga þegar stofna á fyrirtæki 
og reynt verður að miða umfjöllunina að þörfum ferðaþjónustufyrirtækja, þó að 
þarfir þeirra geti verið mismunandi eftir stærð og gerð fyrirtækisins og þeirrar 
þjónustu sem það hefur upp á að bjóða. Markmiðið með umfjölluninni er að 
aðstoða þá sem hyggjast stofna fyrirtæki við að velja hvaða félagaform hentar 
best þeirra rekstri. 

Umfang rekstrar ber einkum að hafa í huga þegar félagaform er valið fyrir 
reksturinn, en önnur atriði sem skipta einnig máli við val á rekstrarformi eru 
t.a.m. ábyrgð eigenda og skattlagning, en yfirferð um skattaleg atriði er í kafla 
11. Á vef ríkisskattstjóra, www.rsk.is, má nálgast sýnishorn af stofngögnum sem 
þarf að skila inn þegar félög eru skráð hjá fyrirtækjaskrá ríkisskattstjóra. 

Til viðbótar þarf að hafa í huga við stofnun fyrirtækis, að sérstök starfsleyfi 
eða réttindi þarf í mörgum tilvikum og skilyrði rekstrar eru háð því að þeirra hafi 
verið aflað. Í kafla 3 verður farið yfir helstu leyfisveitingar sem þörf er á fyrir 
fyrirtæki í ferðaþjónustu. 

2.1. FÉLAGAFORM

2.1.1. Einkahlutafélög

Um einkahlutafélög gilda samnefnd lög nr. 138/1994. Samkvæmt 1. gr. laganna 
merkir einkahlutafélag félag þar sem enginn félagsmanna ber persónulega 
ábyrgð á heildarskuldbindingum félagsins. Ábyrgð félagsmanna er því takmörk-
uð við framlag þeirra til félagsins. Einungis verður gengið að eignum félagsins 
vegna skuldbindinga þess. Ábyrgð félagsins sjálfs er hins vegar ekki takmörkuð. 
Félagið sjálft ábyrgist allar skuldbindingar sínar með öllum eignum sínum.
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Lágmarkshlutafé í einkahlutafélögum er 500.000 kr. og skiptist það í einn 
eða fleiri hluti. Það er því hægt að stofna einkahlutafélag eins manns og 
getur hann þá takmarkað ábyrgð sína á starfseminni sem rekin er í nafni 
einkahlutafélagsins. Allt hlutafé skal vera greitt við stofnun félagsins. Ef hlutafé 
er greitt í öðru en peningum (t.a.m. lausafé, hlutafé í öðru félagi eða öðrum 
verðmætum) skal fá staðfestingu frá lögmanni eða löggiltum endurskoðanda 
um að viðkomandi eign sé til staðar. 

Stofnendur einkahlutafélags skulu gera og undirrita stofnsamning, í honum 
skulu vera drög að samþykktum félagsins sem og eftirfarandi:

1. Nöfn, kennitölur og heimilisföng stofnenda.
2. Hvernig hlutir skiptist milli stofnenda.
3. Hvaða fjárhæð skuli greiða fyrir hvern hlut.
4. Ef félagið skal bera kostnað af stofnun og, ef svo er, áætlaðan kostnað. 

Þá skulu í stofnsamningi vera sérstök ákvæði um eftirfarandi: 

1. Ef hluti má greiða með öðrum verðmætum en reiðufé.
2. Ef félagið skal taka við slíkum verðmætum gegn greiðslu í öðru en hlutum.
3. Ef einhverjir stofnendur eða aðrir skulu njóta sérstakra réttinda í félaginu.

Stofnendur skulu einnig gera tillögur að samþykktum félagsins. Í 7. gr. laga um 
einkahlutafélög kemur fram hvað skuli koma fram í samþykktum félagsins.

Einkahlutafélög eru skráð í fyrirtækjaskrá ríkisskattstjóra og skila þarf inn 
stofngögnum til fyrirtækjaskrár og greiða skráningargjald. Skráningargjald 
í fyrirtækjaskrá skv. núgildandi gjaldskrá ríkisskattstjóra er 130.500 kr. 
Gjald fyrir skráningu kennitölu í fyrirtækjaskrá er 5.000 kr. (Sjá vefsíðu 
ríkisskattstjóra, www.rsk.is).
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Einkahlutafélagaformið hentar minni atvinnustarfsemi eða samstarfi fárra aðila 
og er það jafnframt algengasta rekstrarformið á Íslandi.

Þess skal sérstaklega getið að þó eigendur og stjórnendur einkahlutafélags 
séu ekki persónulega ábyrgir fyrir skuldum félagsins geta þeir borist persónu-
lega refsiábyrgð sem m.a. getur falist í fésektum. Þetta á t.a.m. við ef félagið 
skilar ekki vörslusköttum, bókhald er ekki fært í samræmi við lög o.fl. ef 
viðkomandi hluthafi nýtur þeirrar stöðu innan félagsins að geta haft áhrif á 
slík mál s.s. með stjórnarsetu, framkvæmastjórn o.þ.h. Þá geta eigendur og 
stjórnendur einkahlutafélaga verið skaðabótaskyldir gagnvart kröfuhöfum 
hlutafélaga að ákveðnum skilyrðum uppfylltum, ef rekstur félagsins er ekki í 
samræmi við lög.

2.1.2. Einstaklingsfyrirtæki
Einstaklingsfyrirtæki/einkafirma er fyrirtæki sem einn aðili rekur á eigin kenni-
tölu. Ábyrgð eigandans á skuldbindingum fyrirtækisins er bein og ótakmörkuð 
sem þýðir að eigandinn ber ábyrgð á öllum skuldbindingum félagsins með 
öllum eigum sínum. Ekkert stofnfé þarf að leggja fram við stofnun einstakl-
ingsfyrirtækis en kostnaður við skráningu firma í fyrirtækjaskrá skv. núgildandi 
gjaldskrá ríkisskattstjóra er 67.500 kr. (Sjá vefsíðu ríkisskattstjóra, www.rsk.is). 
Ekki er skylda að skrá einstaklingsfyrirtæki en sé ætlunin að gefa því annað 
heiti en nafn eiganda þess þarf að skrá það í firmaskrá.

Einstaklingsfirma er ekki sjálfstæður skattaðili og fær ekki eigin kennitölu. 

Þetta form á rekstri hentar ef til vill best fyrir lítinn rekstur þar sem eigandi 
fyrirtækisins sinnir öllum helstu verkefnum þess og er mjög nálægur í stjórnun 
og rekstri félagsins.

STOFNUN FÉLAGS
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2.1.3. Hlutafélög
Um hlutafélög gilda samnefnd lög nr. 2/1995. Líkt og gildir um einkahlutafé-
lagaformið er ábyrgð félagsmanna takmörkuð og aðeins verður gengið að 
eignum félagsins vegna skuldbindinga þess. 

Lágmarkshlutafé í hlutafélögum eru 4.000.000 kr. og skiptist það í tvo eða 
fleiri hluti. Sömu reglur gilda um greiðslu hlutafjár í öðru en peningum eins og í 
einkahlutafélögum. Vísast til umfjöllunar í kafla 2.1.1. hér að framan. 

Hluthafar í hlutafélagi skulu því vera tveir hið fæsta. Engin takmörk eru sett 
fyrir því hversu margir hlutir mega vera í hlutafélagi, en einn hluthafi getur átt 
fleiri en einn hlut. Hlutabréf eru gefin út til hlutahafa sem sönnunargagn fyrir 
hlut þeirra í félaginu. 

Stofnendur hlutafélags skulu gera og undirrita stofnsamning. Í honum skulu 
vera drög að samþykktum félagsins sem og eftirfarandi:

1. Nöfn, kennitölur og heimilisföng stofnenda.
2. Hvaða fjárhæð skuli greiða fyrir hvern hlut.
3. Frestir til áskriftar fyrir hlut og til greiðslu hlutafjár.
4. Innan hvaða tíma stofnfund skuli halda, svo og hvernig til hans skuli 

boðað, nema það leiði af ákvæðum 12. gr. að fundur þessi verði haldinn án 
sérstakrar boðunar.

5. Ef hlutafélagið skal bera kostnað af stofnun og, ef svo er, áætlaðan kostn-
að. 

Þá skulu vera í stofnsamningi sérstök ákvæði um:

1. Ef hluti má greiða með öðrum verðmætum en reiðufé.
2. Ef hlutafélagið skal taka við slíkum verðmætum gegn greiðslu í öðru en 

hlutum.
3. Hvort einhverjir hluthafar eða aðrir skuli njóta sérstakra réttinda í félaginu.

STOFNUN FÉLAGS
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Stofnendur skulu einnig gera tillögur að samþykktum félagsins. Í 9. gr. laga um 
hlutafélög kemur fram hvað skuli koma fram í samþykktum félagsins.

Hlutafélög eru skráð í fyrirtækjaskrá ríkisskattstjóra og skila þarf inn 
stofngögnum til fyrirtækjaskrár og greiða skráningargjald. Skráningargjald 
skv. nú gild andi gjaldskrá ríkisskattstjóra er 256.000 kr. Gjald fyrir skráningu 
kennitölu í fyrirtækjaskrá er 5.000 kr. (Sjá vefsíðu ríkisskattstjóra, www.rsk.is). 

Hlutafélagaformið hentar best stærri atvinnufyrirtækjum og gerðar eru 
strangari kröfur í mörgum efnum til hlutafélaga en annarra rekstrarforma.

Þess skal sérstaklega getið að þó eigendur og stjórnendur einkahlutafélags 
séu ekki persónulega ábyrgir fyrir skuldum félagsins geta þeir borist persónu-
lega refsiábyrgð sem m.a. getur falist í fésektum. Þetta á t.a.m. við ef félagið 
skilar ekki vörslusköttum, er bókhald ekki fært í samræmi við lög o.fl. ef 
viðkomandi hluthafi nýtur þeirrar stöðu innan félagsins að geta haft áhrif á slík 
mál s.s. með stjórnarsetu.  Þá geta eigendur og stjórnendur einkahlutafélaga 
verið skaðabótaskyldir gagnvart kröfuhöfum hlutafélaga að ákveðnum 
skilyrðum uppfylltum, ef rekstur félagsins er ekki í samræmi við lög.

2.1.4. Sameignarfélög
Um sameignarfélög gilda samnefnd lög nr. 50/2007. Sameignarfélag er félags-
skapur tveggja eða fleiri um sameiginlega fjárhagslega starfsemi. Allir félags-
menn bera beina, ótakmarkaða og óskipta ábyrgð á skuldbindingum félagsins. 
Þeir bera því einn fyrir alla og allir fyrir einn ábyrgð á heildarskuldbindingum 
félagsins. Bein ábyrgð merkir að hægt sé að ganga að persónulegum eign-
um eiganda og að ekki þurfi að reyna að ganga fyrst á eigur félagsins. Óskipt 
ábyrgð merkir að hver og einn eigandi ábyrgist allar skuldir félagsins og geri 
hann það með ótakmörkuðum hætti. 

STOFNUN FÉLAGS
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Félagsmaður sem gengur inn í sameignarfélag eftir stofnun þess, ber einnig 
ábyrgð á eldri skuldbindingum félagsins. Þó er hægt að kveða á um annað í 
félagssamningi skráðs sameignarfélags.  

Skylt er að gera skriflegan félagssamning um sameignarfélög sem eru skráð og 
skal samningurinn undirritaður af öllum stofnendum og þeim sem síðar ganga í 
félagið. Í félagssamningi skal a.m.k koma eftirfarandi fram:

1. Heiti félagsins.
2. Sveitarfélagið þar sem heimilisfang félagsins er.
3. Nöfn, kennitölur og heimilisföng félagsmanna.
4. Tilgangur félagsins.
5. Hvort félagið skuli vera sjálfstæður skattaðili í samræmi við ákvæði laga 

um tekjuskatt, nr. 90/2003.
6. Hvort félagsmenn skuli greiða framlag til félagsins og þá verðmæti þess.
7. Dagsetning undirritunar.

Sameignarfélög eru skráð hjá fyrirtækjaskrá ríkisskattstjóra. Skráningargjald 
skv. núgildandi gjaldskrá ríkisskattstjóra er 89.000 kr. (Sjá vefsíðu ríkisskatt-
stjóra, www.rsk.is).

Þetta rekstrarform hentar vel fyrir starfsemi fámenns eða þröngs hóps þar 
sem allir bera traust til hvers annars. Algengt er að sameignarfélag feli í sér 
aðalstarf félagsmanna, t.d. rekstur sameiginlegrar lögmannsstofu eða  rekstur 
ferðaþjónustufyrirtækis. 

2.1.5. Samlagsfélög
Í samlagsfélögum eru tvær tegundir félagsmanna, annars vegar er a.m.k. einn 
félagsmaður sem ber beina, óskipta og ótakmarkaða ábyrgð á skuldbindingum 
félagsins og hins vegar eru einn eða fleiri félagsmenn sem einungis bera ábyrgð 
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á skuldum félagsins að því marki sem framlag þeirra nemur til félagsins. Menn 
geta því takmarkað ábyrgð sína við fjárframlag sitt til félagsins. Að öðru leyti 
svipar samlagsfélögum til sameignarfélaga. 

Samlagsfélög eru skráð hjá fyrirtækjaskrá ríkisskattstjóra. Skráningargjald skv. 
núgildandi gjaldskrá ríkisskattstjóra er 89.000 kr. (Sjá vefsíðu ríkisskattstjóra, 
www.rsk.is).

2.1.6. Samvinnufélög
Um samvinnufélög gilda lög nr. 22/1991 um samvinnufélög og gilda þau um 
félög sem eru stofnuð á samvinnugrundvelli og með það að markmiði að efla 
hag félagsmanna eftir viðskiptalegri þátttöku þeirra í félagsstarfinu. Félagatala 
í samvinnufélögum er óbundin, stofnféð er ekki fastákveðið og félagsmenn 
og aðrir félagsaðilar bera ekki persónulega ábyrgð á heildarskuldbindingum 
félagsins. 

Í lögunum kemur fram að starfssvið samvinnufélags getur verið eftirfarandi: 

1. Að útvega félagsmönnum og öðrum vörur og hvers konar þjónustu til eigin 
þarfa.

2. Að vinna og selja afurðir sem félagsmenn framleiða í eigin atvinnurekstri.
3. Að annast starfsemi er miðar á annan hátt að því að efla hag félags-

manna. 

Boða skal til stofnfundar á því starfssvæði eða starfssviði sem félaginu er 
ætlað að ná til. Það skal boða stofnfund með opinberri auglýsingu og með þeim 
hætti að ætla megi að berist til allra sem gætu haft hag af þátttöku í starfsemi 
félagsins. Stofnendur geta verið einstaklingar, félög eða stofnanir sem stunda 
atvinnurekstur sé það boðað í auglýsingu um stofnfund félagsins. Bú stofnanda 
má ekki vera undir gjaldþrotaskiptum og ef hann er einstaklingur skal hann vera 
lögráða. 
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Í samþykktum félagsins skal m.a. fjallað um eftirfarandi:

1. Heiti félagsins, heimilisfang og varnarþing.
2. Tilgang félagsins.
3. Starfssvæði eða starfssvið sem félaginu er aðallega ætlað að starfa á.
4. Fjölda stjórnarmanna, varastjórnarmanna, endurskoðenda og skoðunar-

manna svo og hvernig kjöri þeirra skuli háttað.
5. Deildaskipun félagsins, ef gert er ráð fyrir því fyrirkomulagi, og kosningu 

fulltrúa deilda á aðalfundi.
6. Ráðningu framkvæmdastjóra (kaupfélagsstjóra) og starfssvið hans.
7. Boðun til félagsfundar (deildarfundar) og hvenær aðalfund skuli halda ár 

hvert.
8. Fjárhæð aðildargjalds, sem breyta má til samræmis við almennar verð-

lagsbreytingar, gjalddaga þess og greiðsluform.
9. Almenn skilyrði um aðild að félaginu og um brottfall aðildar.
10. Aðild lögaðila að félaginu ef um það er að ræða.
11. Atkvæðavægi á félagsfundum.
12. Ráðstöfun eigna félagsins ef því er slitið án gjaldþrotaskipta.
13. Ákvæði um aðild starfsmanna að stjórn félagsins ef um slíka heimild er að 

ræða.
14. Ákvæði um rétt til setu á félagsfundum.
15. Ákvæði um B-deild stofnsjóðs félagsins, ef um það er að ræða, um sölu 

hluta og útgáfu samvinnuhlutabréfa og um arðgreiðslur.
16. Ákvæði um ráðstöfun tekjuafgangs, sbr. VIII. kafla laga um samvinnufélög.

Samvinnufélög eru skráð hjá fyrirtækjaskrá ríkisskattstjóra. Skráningargjald 
skv. núgildandi gjaldskrá ríkisskattstjóra er 256.000 kr. (Sjá vefsíðu 
ríkisskattstjóra, www.rsk.is).
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2.1.7. Samlagshlutafélög
Í XX. kafla hlutafélagalaga er fjallað um samlagshlutafélög. Í þeim ber einn eða 
fleiri félagsmenn beina og ótakmarkaða ábyrgð á skuldbindingum félagsins en 
aðrir félagsmenn, einn eða fleiri, bera takmarkaða ábyrgð á grundvelli framlaga 
sem mynda hlutafé í félaginu. Þetta form félags er blanda af hlutafélagi og 
samlagsfélagi.  

Það gilda almennt sömu reglur við stofnun samlagshlutafélaga og við stofnun 
hlutafélaga, sbr. umfjöllun í kafla 2.1.3. Lágmarkshlutafé er því 4.000.000 kr.  og 
verða stofnendur að vera tveir eða fleiri. Samþykktir félagaformanna eru þó mis-
munandi en eftirfarandi þarf að koma fram í samþykktum samlagshlutafélaga:

1. Nafn, kennitala, staða og heimilisfang ábyrgðaraðila.
2. Hvort ábyrgðaraðila sé skylt að leggja fram hlutafé og, ef svo er, hversu mikið.
3. Reglur um áhrif ábyrgðaraðila á málefni félagsins og þátt hans í skiptingu 

hagnaðar og taps.
4. Hvort einhver félagsmanna njóti sérstakra réttinda eða skyldna í félaginu. 

Þetta félagaform er ekki algengt hér á landi en getur komið til greina fyrir hvers 
konar atvinnustarfsemi í hagnaðarskyni.

2.2. Samningar milli eigenda – Hlutahafasamkomulag
Hluthafasamkomulag er samkomulag milli hluthafa félags, allra eða tiltekinna 
hluthafa, þar sem aðilar koma sér saman um  ýmis mikilvæg atriði varðandi 
rekstur félagsins og samstarfið. Samkomulagið getur varðað réttarstöðu 
þeirra innbyrðis og gagnvart félaginu. Hluthafasamkomulag er hægt að gera 
við stofnun félags en einnig síðar. Dæmi um efni slíks samkomulags eru meðal 
annars markmið rekstursins og framtíðarsýn, fjármögnun, launakjör hluthafa, 
forkaupsréttarreglur, ákvæði um útgöngureglur úr félaginu, innlausnarskyldu, 
hvað beri að gera við andlát hluthafa o.fl.
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Slíka samninga eða samkomulag er ekki skylt að gera en getur þó verið afar 
mikilvægt fyrir hluthafa eða eigendur fyrirtækja að huga að slíku þar sem slíkir 
samningar taka oft á tíðum á atriðum sem geta valdið ágreiningi. Er þá sérstak-
lega mælt með því að slíkir samningar séu gerðir í upphafi samstarfs, þegar allt 
leikur í lyndi, þar sem erfitt eða ómögulegt er oft á tíðum að ná saman slíkum 
samningum eftir að ágreiningur hefur risið milli eigenda eða hluthafa. Ekki er 
fjallað um hluthafasamkomulag í lögum um tiltekin félagaform en um þau gilda 
almennar reglur samningaréttar.

2.3. Sameining félaga, kaup og sala
Í stað þess að stofna fyrirtæki frá grunni er einnig hægt að kaupa fyrirtæki sem 
þegar eru í rekstri. Ákveðin hagræðing getur verið fólgin í því að kaupa fyrirtæki 
sem þegar hefur verið stofnað og rekstur kominn á skrið. Með því er bæði hægt 
að losna við umstang sem fylgir stofnun félags og mögulega áhættu sem fylgir 
því óhjákvæmilega að stofna félag og rekstur. 

Vilji eigendur tveggja eða fleiri félaga sameina krafta þeirra, ásamt þekkingu 
og fjármagni, er möguleiki á að sameina félögin og efla þar með stöðu þeirra. 
Samruninn getur falist í því að eitt eða fleiri fyrirtæki eru leyst upp og eignir og 
skuldir þeirra eru færðar yfir til annars starfandi fyrirtækis, eða fyrirtæki séu 
leyst upp og eignir og skuldir felldar saman og yfirfærðar til nýs fyrirtækis sem 
er stofnað. Það fyrirtæki sem er yfirtekið er því slitið en eiginleg starfsemi þess 
heldur í raun áfram innan hins nýja félags. Fylgja þarf reglum um hvert félaga-
form fyrir sig þegar um samruna er að ræða.

Hvort sem er um kaup á félagi eða samruna tveggja eða fleiri félaga er mikil-
vægt að skýrt sé hvað felist í kaupunum eða samrunanum. Samningar þeir 
sem gerðir eru um kaup, eða samruna, verða að tryggja eftir því sem unnt er 
að t.d. þær eignir eða þekking sem eru grundvöllur þeirra tekna sem hið keypta 
félag eða það félag sem samruni nær til haldist að loknu breyttu eignarhaldi. 
Í framkvæmd er það mjög breytilegt hversu auðvelt er að tryggja þetta, en 
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samningar um fyrirtækjakaup eða samruna geta á tíðum verið nokkuð flóknir 
og vandasamir. 

Við samninga um kaup eða samruna er ekki nóg að tryggja tekjur, tryggja verður 
eftir mætti að kostnaðarliðir haldist eins og ráð hefur verið fyrir gert og að ekki 
sé öðrum skuldbindingum fyrir að fara en kynntar hafa verið við viðskiptin. Af 
þessum sökum eru nær undantekningarlaust gerðar áreiðanleikakannanir, bæði 
lögfræðilegar og fjárhagslegar, á hinu keypta félagi eða á þeim félögum sem 
samruni nær til. Með því er farið yfir fyrirliggjandi samninga og skuldbindingar 
og kannað eftir því sem unnt er hvort aðrar skuldbindingar en þær sem gerð 
hefur verið grein fyrir séu fyrir hendi. Í sumum tilvikum er krafist ábyrgða aðila 
við samningsgerð vegna tiltekinna atriða.

Við sameiningu félaga og við kaup og sölu á eignarhlutum í félögum þarf einnig 
að huga að samrunareglum samkeppnislaga nr. 44/2005. Í 17. gr. laganna er 
fjallað um hvenær um samruna telst vera að ræða og í 17. gr. a. er fjallað um 
hvenær beri að tilkynna Samkeppniseftirlitinu um samruna. Í þessu sambandi 
er mikilvægt að hafa hugfast að samruni í skilningi samkeppnislaga tekur til 
mun fleiri tilvika en orðið gefur til kynna. Þannig getur samruni t.d. talist hafa 
átt sér stað í skilningi samkeppnislaga þó eingöngu séu keyptar eignir af öðru 
fyrirtæki. Grundvallarútgangspunkturinn er hvort breyting verði á yfirráðum 
einhverrar einingar sem velta stafar frá. Það þarf því að huga vel að því við 
samruna, kaup og sölu á félögum, eignarhlutum í félögum eða jafnvel eignum 
félaga hvort um samruna í skilningi samkeppnislaga teljist vera að ræða.

Tilkynna þarf samruna til Samkeppniseftirlitsins þegar sameiginleg heildarvelta 
viðkomandi fyrirtækja er 2 milljarðar kr. eða meira á Íslandi og að minnsta kosti 
tvö af þeim fyrirtækjum sem aðild eiga að samrunanum hafa a.m.k. 200 millj. 
kr. ársveltu á Íslandi hvert um sig. Telja skal með veltu móður- og dótturfélaga, 
fyrirtækja innan sömu fyrirtækjasamstæðu og fyrirtækja sem aðilar samrunans 
hafa bein eða óbein yfirráð yfir.
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Þá getur Samkeppniseftirlitið, telji það verulegar líkur á að samruni sem þegar 
hefur átt sér stað og uppfyllir ekki framangreind skilyrði um veltu og geti dregið 
umtalsvert úr virkri samkeppni, krafið samrunaaðila um tilkynningu um samrun-
ann ef sameiginleg heildarvelta viðkomandi fyrirtækja er meiri en einn milljarður 
króna á ári. 

Samkeppniseftirlitið getur ógilt samruna, telji það að samruninn hindri virka 
samkeppni með því að markaðsráðandi staða eins eða fleiri fyrirtækja verði 
til eða slík staða styrkist, eða samkeppni á markaði raskist að öðru leyti með 
umtalsverðum hætti. 

Í þessu sambandi er loks mikilvægt að ef um tilkynningarskyldan samruna er 
að ræða má hann ekki koma til framkvæmda fyrr en Samkeppniseftirlitið hefur 
fjallað um hann. Það þarf því að tilkynna Samkeppniseftirlitinu um samrunann 
áður en hann kemur til framkvæmda. Sé vanrækt að tilkynna samruna eða komi 
hann til framkvæmda áður en Samkeppniseftirlitið hefur lokið umfjöllun um 
hann getur eftirlitið lagt stjórnvaldssektir á þá aðila sem hlut eiga að máli.
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2.4. Auðkenni fyrirtækis
Eitt af því sem þarf að huga að þegar fyrirtæki er stofnað eru auðkenni þess. Til 
auðkenna fyrirtækis teljast firmaheiti þess, vörumerki og lén. Stundum er sama 
auðkennið notað í öllum tilvikum en stundum er firmaheiti fyrirtækis annað 
en vörumerki þess eða lén og svo mætti áfram telja. Auðkenni eru mikilvæg 
hverju fyrirtæki enda andlit fyrirtækis út á við og þar með tengiliður þess við 
neytendur. Það er því mikilvægt að vel sé vandað til verka þegar auðkenni eru 
valin og góð auðkenni geta skipt sköpum í samkeppninni um hylli neytenda.

Þegar velja á auðkenni er mikilvægt áður en lengra er haldið að kanna hvort það, 
eða eitthvað sem svipar mjög til þess, sé þegar skráð sem firmaheiti, vörumerki 
eða lén, eða hvort það sé þegar í notkun. Enn fremur er mikilvægt að huga að 
því að það vörumerki sem verður fyrir valinu uppfylli skilyrði til skráningar sem 
slíkt svo það fái notið verndar.

Fyrirtækjaskrá ríkisskattstjóra sér um að skrá firmaheiti félaga og öll skráð 
firmaheiti eru birt þar. Unnt er að leita í fyrirtækjaskrá ríkisskattstjóra á vefsíðu 
hans www.rsk.is.

Einkaleyfastofa annast skráningu vörumerkja. 

Vörumerki eru skráð til 10 ára í senn og eigandi vörumerkisins getur endurnýjað 
það eins oft og hann vill. Skráning á vörumerki veitir eiganda þess einkarétt á 
notkun þess fyrir þær vörur og/eða þjónustu sem því er ætlað að auðkenna.Til 
að fá vörumerki skráð hjá Einkaleyfastofu, verður það að uppfylla tiltekin skil-
yrði. Þar á meðal eru skilyrði um að vörumerkið hafi nægileg sérkenni, þ.e. það 
verður að vera til þess fallið að greina vörur og þjónustu eiganda þess frá vörum 
og þjónustu annarra. Vörumerki má því ekki eingöngu lýsa tegund vörunnar, 
ástandi, magni, notkun, verði, uppruna eða öðru álíka. Þá má merkið ekki vera of 
líkt öðru vörumerki eða heiti á fyrirtæki annars aðila.  Á vefsíðu Einkaleyfastofu, 
www.els.is, er að finna frekari upplýsingar um skilyrði fyrir skráningu vörumerkja 
sem og ýmsar aðrar hagnýtar upplýsingar um vernd vörumerkja og fleiri atriði. Á 
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vefsíðunni má jafnframt nálgast eyðublað fyrir umsókn um skráningu vörumerk-
is sem og leita í vörumerkjaskrá.

Isnic – Internet á Íslandi hf. annast skráningu léna undir landsléninu .is. Gild-
istími léna er ótímabundinn en afnot af léni miðast við eitt ár í senn. Með 
greiðslu árgjalda getur eigandi lénsins endurnýjað það eins oft og hann vill. 
Frekari upplýsingar má nálgast á vefsíðu Isnic, www.isnic.is og þar er einnig að 
finna upplýsingar um skráð lén á Íslandi. Skráning á léni veitir þó ekki einkarétt 
á orðinu sem lénið er sett saman úr. Til að tryggja einkarétt á orðinu er því 
almennt nauðsynlegt að skrá það sem vörumerki hjá Einkaleyfastofu. 

Framangreindu til viðbótar er rétt að taka fram að eigendur auðkenna þurfa 
sjálfir að gæta að því að réttur þeirra sé ekki brotinn af öðrum fyrirtækjum. Það 
er því mikilvægt að vera vel vakandi og grípa til viðeigandi ráðstafana þegar 
þörf krefur enda eru auðkenni fyrirtækja oft ein dýrmætasta eign þeirra.
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3.1.  ALMENNT
Þegar fyrirtæki er sett á laggirnar þarf að ganga úr skugga um að öll leyfi 
fyrir rekstrinum séu til staðar. Á þetta einnig við um ferðaþjónustufyrirtæki. 
Hér í köflunum á eftir er fjallað um hvaða leyfi er skylt að afla fyrir viðkomandi 
starfsemi og hvert á að snúa sér til að sækja um viðeigandi leyfi. Í sumum 
tilfellum geta leyfin verið margþætt og því þarf að skoða vel hvert tilfelli fyrir 
sig og er eftirfarandi umfjöllun ekki tæmandi yfir þau leyfi sem þarf að afla fyrir 
viðkomandi rekstur þó reynt verði að fara yfir þau helstu er máli skipta.

Samkvæmt lögum um skipan ferðamála fer ráðherra með yfirstjórn þeirra mála 
sem þau lög taka til en Ferðamálastofa fer með framkvæmd ferðamála sam-
kvæmt lögunum og skipar ráðherra ferðamálastjóra til fimm ára í senn. Meðal 
verkefna Ferðamálastofu er útgáfa leyfa, skráning á starfsemi og eftirlit  með 
að skilyrði séu uppfyllt. 

3.2.  FERÐASKRIFSTOFUR
Samkvæmt lögum um skipan ferðamála nr. 73/2005 merkir ferðaskrifstofa 
aðila, hvort sem er einstakling eða lögaðila, sem setur saman, býður fram og 
selur alferðir í atvinnuskyni, hvort sem er að eigin frumkvæði eða eftir beiðni 
viðskiptavinar, innanlands eða erlendis. Ferðaskrifstofa getur jafnframt haft 
með höndum og veitt alla þá ferðatengdu þjónustu sem ferðaskipuleggjandi 
gerir, hvort sem hún er veitt í formi alferða eða ekki. Alferð telst vera, skv. 
lögum um alferðir nr. 80/1994, ferð sem er seld eða boðin til sölu á heildarverði 
og þegar þjónustan tekur til lengri tíma en 24 klukkustundir eða í henni felst 
gisting. 

Samkvæmt 8. gr. áðurgreindra laga um skipan ferðamála skal hver sá sem 
hyggst starfa sem ferðaskrifstofa hafa til þess leyfi frá Ferðamálastofu. Leyfið 
er ótímabundið og skal sækja um leyfið að minnsta kosti tveimur mánuðum 
áður en fyrirhuguð starfsemi skal hefjast. Starfsemi ferðaskrifstofu skal rekin 
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á fastri starfsstöð sem skal vera opin almenningi á tilgreindum tíma og skal 
leyfisbréf frá Ferðamálastofu vera sýnilegt fyrir viðskiptavini á starfsstöðinni. 
Ef þjónustan er eingöngu rekin á rafrænan hátt er þó heimilt að víkja frá þessu 
skilyrði og skal leyfishafi þá uppfylla skilyrði 6. gr. laga um rafræn viðskipti og 
aðra rafræna þjónustu nr. 30/2002, um hvað skal koma fram á heimasíðu. 

Eftirtalin skilyrði þarf umsækjandi eða forsvarsmaður umsækjanda að uppfylla 
til þess að fá ferðaskrifstofuleyfi:

a. Hafa búsetu innan aðildarríkja Evrópska efnahagssvæðisins eða 
aðildarríkja stofnsamnings Fríverslunarsamtaka Evrópu eða í Færeyjum.

b. Hafa náð 20 ára aldri.
c. Vera lögráða og hafa ekki á síðustu fjórum árum í tengslum við 

atvinnurekstur hlotið dóm fyrir refsiverðan verknað samkvæmt almennum 
hegningarlögum eða lögum um hlutafélög, einkahlutafélög, bókhald, 
ársreikninga, gjaldþrot eða opinber gjöld né lögum um skipan ferðamála.

d. Hafa forræði á búi sínu.
e. Hafa ekki verið sviptur ferðaskipuleggjanda- eða ferðaskrifstofuleyfi á 

síðustu þremur árum frá umsókn.
f. Leggja fram staðfestingu um ábyrgðartryggingu frá vátryggingafélagi.

Þá er Ferðamálastofu heimilt að óska eftir frekari gögnum í tengslum við leyfis-
veitingu. 

Á vef Ferðamálastofu er að finna umsóknareyðublað fyrir ferðaskrifstofuleyfi. 
Eftir að umsóknin hefur verið útfyllt, þarf að prenta hana út, undirrita og senda 
til Ferðamálastofu auk þeirra gagna sem tiltekin eru á umsóknareyðublaðinu, 
sem eru eftirfarandi (tekið af vef Ferðamálastofu, www.ferdamalastofa.is):
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1. Skráningarvottorð úr fyrirtækjaskrá (hf. og ehf.) eða firmaskrá (sameignar-
félag, samlagsfélag eða einkafirma).
  a. Ef umsækjandi er einstaklingur og heiti ferðaskrifstofu er annað en 

nafn hans þá þarf að skrá heitið í firmaskrá í því umdæmi sem atvinnu-
starfsemin fer fram.

  b. Ef umsækjandi er hlutafélag/einkahlutafélag og heiti er annað en nafn 
fyrirtækis þá þarf að skrá heitið í fyrirtækjaskrá.

2. Vottorð um skráningu hjáheitis í fyrirtækja- eða firmaskrá (ef við á).
3. Búsetuvottorð vegna forsvarsmanns, sbr. a-lið 2. mgr. 9. gr. laga nr. 

73/2005 um skipan ferðamála. 
 Vottorðið má fá hjá Þjóðskrá eða íbúaskrá sveitarfélags lögheimilis 

forsvarsmanns.
4. Staðfesting á búsforræði forvarsmanns, sbr. d-lið 2. mgr. 9. gr. laga nr. 

73/2005 um skipan ferðamála. 
 Vottorðið fæst hjá héraðsdómi í  umdæmi  lögheimilis forsvarsmanns.
5. Sakavottorð fyrir forsvarsmann, sbr. c-lið 2. mgr. 9. gr. laga nr. 73/2005 

um skipan ferðamála. 
 Vottorðið fæst hjá lögreglustjóra í  umdæmi  lögheimilis forsvarsmanns.
6. Staðfesting um ábyrgðartryggingu frá vátryggingarfélagi. Ábyrgðar-

tryggingunni er ætlað að tryggja viðskiptavini leyfishafa á meðan á ferð 
stendur verði þeir fyrir líkamstjóni eða tjón verði á munum í eigu viðskipta-
vina. Athugið að trygging þarf að vera í gildi á gildistíma leyfisins.

7. Rekstraráætlun fyrir yfirstandandi og næsta ár, skipt niður á mánuði og 
skal áætluð tryggingarskyld velta sérgreind. (Sýnishorn bókhaldsgagna 
sem þurfa að fylgja með umsókn er að finna á vef Ferðamálastofu).

8. Greiðsluáætlun fyrir yfirstandandi og næsta ár, skipt niður á mánuði. 
(Sýnishorn bókhaldsgagna sem þurfa að fylgja með umsókn er að finna á 
vef Ferðamálastofu).

9. Áætlun um efnahag fyrir yfirstandandi og næsta ár. (Sýnishorn 
bókhaldsgagna sem þurfa að fylgja með umsókn er að finna á vef 
Ferðamálastofu).
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Samkvæmt gjaldskrá Ferðamálastofu fyrir útgáfu starfsleyfa og skráningu á 
starfsemi er gjald fyrir  starfsleyfi ferðaskrifstofa 15.000 kr. (Sjá vefsíðu Ferða-
málastofu, www.ferdamalastofa.is).

3.3. FERÐASKIPULEGGJENDUR
Samkvæmt lögum um skipan ferðamála merkir ferðaskipuleggjandi aðila, 
hvort sem er einstaklingur eða lögaðili, sem setur saman, býður fram og selur í 
atvinnuskyni eftirfarandi ferðatengda þjónustu fyrir almenning: 

a. Skipulagningu ferðahópa og einstaklinga, innanlands og erlendis.
b. Skipulagningu funda, sýninga og ráðstefna og hvers kyns þjónustu því 

tengda, innanlands sem utan.
c. Hvers konar umboðs- og endursölu farmiða með skipum, bifreiðum, flug-

vélum eða járnbrautum.
d. Dagsferðir sem fela í sér ýmis konar afþreyingu og frístundaiðju, svo 

sem hestaferðir, vélsleðaferðir, fljótasiglingar og ævintýraferðir með 
sérútbúnum ökutækjum.

e. Ferðir og veitingar sem hluta af veittri þjónustu.

Sá sem hyggst starfa sem ferðaskipuleggjandi þarf leyfi til þess frá Ferðamála-
stofu. Umsækjandi eða forsvarsmaður umsækjanda þarf að uppfylla sömu skil-
yrði og gilda um leyfi fyrir ferðaskrifstofur og taldar voru upp í a-f. lið í kafla 3.2. 

Leyfið er ótímabundið og skal sækja um leyfið að minnsta kosti tveimur mánuð-
um áður en fyrirhuguð starfsemi skal hefjast. Starfsemi ferðaskipuleggjenda skal 
rekin á fastri starfsstöð sem skal vera opin almenningi á tilgreindum tíma og skal 
leyfisbréf frá Ferðamálastofu vera sýnilegt fyrir viðskiptavini á starfsstöðinni. Ef 
þjónustan er eingöngu rekin á rafrænan hátt er þó heimilt að víkja frá þessu skil-
yrði og skal leyfishafi þá uppfylla skilyrði 6. gr. laga um rafræn viðskipti og aðra 
rafræna þjónustu nr. 30/2002, um það hvað skal koma fram á heimasíðu. 
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Helsti munurinn á ferðaskipuleggjanda og ferðaskrifstofu er að ferð, viðburður 
eða annað, sem ferðaskipuleggjandi annast, má ekki taka lengri tíma en einn 
sólarhring. Ef svo er, þarf til þess ferðaskrifstofuleyfi. 

Á vefsíðu Ferðamálastofu má nálgast eyðublað fyrir ferðaskipuleggjendaleyfi. 
Eftir að umsóknin hefur verið fyllt út, þarf að prenta hana út, undirrita og senda 
til Ferðamálastofu, ásamt þeim fylgigögnum sem tiltekin eru á umsókninni, sem 
eru eftirfarandi: 

1. Skráningarvottorð úr fyrirtækjaskrá (hf. og ehf.) eða firmaskrá (sameignar-
félag, samlagsfélag eða einkafirma).
  a. Ef umsækjandi er einstaklingur og heiti ferðaskrifstofu er annað en 

nafn hans þá þarf að skrá heitið í firmaskrá í því umdæmi sem atvinnu-
starfsemin fer fram.

  b. Ef umsækjandi er hlutafélag/einkahlutafélag og heiti er annað en nafn 
fyrirtækis þá þarf að skrá heitið í fyrirtækjaskrá.

2. Vottorð um skráningu hjáheitis í fyrirtækja- eða firmaskrá (ef við á).
3. Búsetuvottorð vegna forsvarsmanns, sbr. a-lið 2. mgr. 9. gr. laga nr. 

73/2005 um skipan ferðamála. 
 Vottorðið má fá hjá Þjóðskrá eða íbúaskrá sveitarfélags lögheimilis 

forsvarsmanns.
4. Staðfesting á búsforræði forvarsmanns, sbr. d-lið 2. mgr. 9. gr. laga nr. 

73/2005 um skipan ferðamála. 
 Vottorðið fæst hjá héraðsdómi í  umdæmi  lögheimilis forsvarsmanns.
5. Sakavottorð fyrir forsvarsmann, sbr. c-lið 2. mgr. 9. gr. laga nr. 73/2005 

um skipan ferðamála. 
 Vottorðið fæst hjá lögreglustjóra í  umdæmi  lögheimilis forsvarsmanns.
6. Staðfesting um ábyrgðartryggingu frá vátryggingarfélagi. Ábyrgðar-

tryggingunni er ætlað að tryggja viðskiptavini leyfishafa á meðan á ferð 
stendur verði þeir fyrir líkamstjóni eða tjón verði á munum í eigu viðskipta-
vina. 

 Athugið að trygging þarf að vera í gildi á gildistíma leyfisins.
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Samkvæmt gjaldskrá Ferðamálastofu fyrir útgáfu starfsleyfa og skráningu á 
starfsemi er gjald fyrir starfsleyfi ferðaskipuleggjenda 10.000 kr. (Sjá vefsíðu 
Ferðamálastofu, www.ferdamalastofa.is). 

Athuga verður hér að í sumum tilfellum gæti ferðaskipuleggjendaleyfi ekki verið 
nægilegt og verður því að skoða hverja ferð fyrir sig sem ferðaskipuleggjandi 
býður upp á. Sem dæmi má nefna að ætli aðili að bjóða upp á hvalaskoðun 
þarf bæði til þess ferðaskipuleggjendaleyfi og leyfi frá Siglingastofnun Íslands 
varðandi farþegaskip og rekstur þeirra.

Í kafla 3.8 verður síðan fjallað nánar um hvaða leyfi þarf til að aka með ferða-
menn.

3.4. BÓKUNARÞJÓNUSTUR OG 
UPPLÝSINGAMIÐSTÖÐVAR 

Samkvæmt lögum um skipan ferðamála merkir bókunarþjónusta starfræksla 
hvers kyns bókunarþjónustu til almennings, fyrir ferðaskipuleggjendur og 
ferðaskrifstofur, hvort sem er innanlands eða erlendis, þar með talin rafræn 
bókunarþjónusta.

Upplýsingamiðstöð merkir í sömu lögum aðila sem stundar hlutlausa 
upplýsingagjöf til almennings. Upplýsingamiðstöð hvorki setur saman, býður til 
sölu né auglýsir ferðir eða aðra ferðatengda starfsemi. 

Sá sem hyggst reka bókunarþjónustu eða upplýsingamiðstöð þarf að skrá 
starfsemina hjá Ferðamálastofu. Því þarf ekki eiginlegt leyfi til reksturs slíkrar 
þjónustu heldur nægir að skrá starfsemina og fá staðfestingu Ferðamálastofu.
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Í tilkynningu um skráningu þurfa eftirfarandi upplýsingar að koma fram:

a. Nafn starfseminnar, kennitala, heimili, símanúmer og netfang.
b. Nafn og kennitala forráðamanns.
c. Rekstrarfyrirkomulag.
d. Ítarleg lýsing á starfsemi.
e. Hvort og þá hvaða opinberra styrkja starfsemin nýtur.
f. Opnunartími starfsstöðvar.

Á vefsíðu Ferðamálastofu er að finna rafrænt umsóknareyðublað fyrir 
skráningu á bókunarþjónustu og upplýsingamiðstöð. Samkvæmt gjaldskrá 
Ferðamálastofu fyrir útgáfu starfsleyfa og skráningu á starfsemi er gjald fyrir  
skráningu 7.500 kr. (Sjá vefsíðu Ferðamálastofu, www.ferdamalastofa.is).

3.5. GISTISTAÐIR
Um gististaði gilda lög um veitingastaði, gististaði og skemmtanahald nr. 
85/2007 og samnefnd reglugerð nr. 585/2007. 

Í lögunum eru gististaðir skilgreindir sem staðir þar sem boðin er gisting til 
lengri eða skemmri tíma gegn endurgjaldi, svo sem á hótelum, gistiheimilum, 
í gistiskálum, íbúðum og sumarhúsum, með eða án veitinga. Heimagisting er 
gisting á heimili leigusala gegn endurgjaldi. Gististaðir eru flokkaðir í eftirfar-
andi 5 flokka: 

Flokkur I: Heimagisting.
Flokkur II: Gististaður án veitinga.
Flokkur III: Gististaður með veitingum en þó ekki áfengisveitingum.
Flokkur IV: Gististaður með „minibar“.
Flokkur V: Gististaður með bar og/eða veitingaaðstöðu þar sem áfengi er 

veitt.
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Sá sem hyggst opna gististað þarf til þess rekstrarleyfi frá leyfisveitanda. 
Leyfisveitendur eru sýslumenn, en í Reykjavík er það lögreglustjórinn á höf-
uðborgarsvæðinu sem gefur út leyfi í umdæmi hans. Rekstrarleyfi er veitt til 
fjögurra ára í senn en heimilt er að veita rekstrarleyfi til skemmri tíma óski 
umsækjandi eftir því eða sérstakar ástæður mæla með því, en þó er leyfi ekki 
veitt til skemmri tíma en eins árs.

Umsækjandi og/eða forsvarsmaður umsækjanda ef hann er lögaðili þarf að 
uppfylla eftirfarandi skilyrði og framvísa nauðsynlegum vottorðum því til stað-
festingar: 

a. Hafa búsetu á Íslandi. Ríkisborgarar og lögaðilar annarra ríkja innan 
Evrópska efnahagssvæðisins og aðildarríkja stofnsamnings Fríverslunar-
samtaka Evrópu, svo og Færeyingar og lögaðilar í Færeyjum, eru undan-
þegnir búsetuskilyrðinu.

b. Vera lögráða og hafa náð a.m.k. 20 ára aldri á umsóknardegi.
c. Hafa forræði á búi sínu. 
d. Hafa tilkynnt atvinnurekstur til skráningar hjá ríkisskattstjóra.
e. Hafa ekki á síðustu fimm árum gerst sekur um háttsemi sem varðar við 

almenn hegningarlög, lög um ávana- og fíkniefni, lög um hlutafélög, lög um 
einkahlutafélög, lög um bókhald, lög um ársreikninga, lög um tekjuskatt, 
lög um virðisaukaskatt, lög um staðgreiðslu opinberra gjalda, lög um 
tryggingargjald né lög þessi sem og reglur settar samkvæmt tilgreindum 
lögum.

f. Hafa ekki verið sviptur leyfi til rekstrar gististaðar, veitingastaðar eða 
áfengisveitinga á síðustu fimm árum frá umsókn.

g. Skulda ekki skatta, opinber gjöld eða iðgjöld í lífeyrissjóð sem nema sam-
anlagt hærri fjárhæð en 500.000 kr. 

Útgáfa rekstrarleyfis er þó háð því að starfsleyfi sem gefin eru út af heilbrigð-
isnefndum sveitarfélaga á grundvelli laga um hollustuhætti og mengunarvarnir 
og laga um matvæli, fáist fyrir þeirri starfsemi sem umsókn lýtur að. Starfsleyfi 
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heilbrigðisnefndar þarf því að liggja fyrir þegar sótt er um rekstrarleyfi. Liggi 
það ekki fyrir getur umsækjandi sótt um slíkt leyfi samhliða umsókn um rekstr-
arleyfi á eyðublaði sem nálgast má hjá leyfisveitanda. 

Gjald fyrir rekstrarleyfi gististaða fer eftir framangreindri flokkun þeirra, sjá 
vefsíðu sýslumannsembættanna, www.syslumenn.is: 

Flokkur I 24.000 kr.
Flokkur  II 24.000 kr.
Flokkur  III 31.500 kr.
Flokkur  IV 96.500 kr.  
Flokkur  V 208.500 kr. 

Þegar umsókn hefur borist sýslumanni leitar hann eftir vottorði eða umsögn 
frá sveitastjórn, heilbrigðisnefnd, slökkviliði, vinnueftirliti, byggingarfulltrúa og 
lögreglu á viðkomandi svæði. Ekki er heimilt að gefa út rekstrarleyfi ef einhverjir 
þessara aðila leggjast gegn útgáfu leyfis og leyfið skal einnig bundið þeim 
skilyrðum sem kunna að koma frá þeim.

Í framangreindri reglugerð um gististaði koma fram reglur um búnað gististaða, 
bæði almennt og hvað varðar hvern og einn flokk, sjá 3. gr. og 6.-10. gr. 
reglugerðar nr. 585/2007.

Á vef sýslumannsembættanna, www.syslumenn.is, má nálgast rafrænt 
eyðublað til umsóknar um rekstrarleyfi og á því koma einnig fram upplýsingar 
hvaða gögn þurfa að fylgja umsókn.

3.6. VEITINGASTAÐIR
Um veitingastaði gilda lög um veitingastaði, gististaði og skemmtanahald nr. 
85/2007 og samnefnd reglugerð nr. 585/2007. 
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Samkvæmt lögunum eru veitingastaðir skilgreindir sem staðir þar sem eitthvað 
af eftirfarandi á við: 

a. Framreiddur er matur og/eða drykkur sem boðinn er viðskiptavinum í 
atvinnuskyni, til neyslu á staðnum, þar með taldir skemmtistaðir þar sem 
fram fer reglubundið skemmtanahald og samkomusalir sem leigðir eru í 
atvinnuskyni.

b. Framreiddur er og boðinn til sölu, í atvinnuskyni, matur sem ekki er til 
neyslu á staðnum, enda er sú starfsemi meginstarfsemi staðarins.  

 
Veitingastaðir eru flokkaðir í eftirfarandi þrjá flokka:

Flokkur I: Staðir án áfengisveitinga.
Flokkur II: Umfangslitlir áfengisveitingastaðir þar sem starfsemin er ekki 

til þess fallin að valda ónæði í nágrenninu, svo sem með háværri 
tónlist, og afgreiðslutími er ekki lengri en til kl. 23.00 og kalla ekki 
á mikið eftirlit og/eða löggæslu.

Flokkur III: Umfangsmiklir áfengisveitingastaðir, svo sem þar sem leikin er há-
vær tónlist og/eða afgreiðslutími er lengri en til kl. 23.00 og kalla á 
meira eftirlit og/eða löggæslu. 

Gjald fyrir rekstrarleyfi veitingastaða fer eftir framangreindum flokkum, sjá 
vefsíðu sýslumannsembættanna, www.syslumenn.is:

Flokkur I 24.000 kr.
Flokkur II 161.000 kr.
Flokkur III 208.500 kr.

Sá sem hyggst opna veitingastað þarf til þess rekstrarleyfi frá leyfisveitanda. 
Leyfisveitendur eru sýslumenn, en í Reykjavík er það lögreglustjórinn á 
höfuðborgarsvæðinu sem gefur út leyfi í umdæmi hans. Rekstrarleyfi er veitt 
til fjögurra ára í senn en heimilt er að veita rekstrarleyfi til skemmri tíma, óski 
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umsækjandi eftir því eða sérstakar ástæður mæla með því, en þó er leyfi ekki 
veitt til skemmri tíma en eins árs.

Útgáfa rekstrarleyfis er þó háð því að starfsleyfi sem gefin eru út af heilbrigð-
isnefndum sveitarfélaga á grundvelli laga um hollustuhætti og mengunarvarnir 
og laga um matvæli, fáist fyrir þeirri starfsemi sem umsókn lýtur að. Starfsleyfi 
heilbrigðisnefndar þarf því að liggja fyrir þegar sótt er um rekstrarleyfi. Liggi 
það ekki fyrir getur umsækjandi sótt um slíkt leyfi samhliða umsókn um rekstr-
arleyfi á eyðublaði sem nálgast má hjá leyfisveitanda. 

Umsækjandi og/eða forsvarsmaður umsækjanda ef hann er lögaðili þarf að 
uppfylla sömu skilyrði og talin eru upp í liðum a-g. í kafla 3.5. um gististaði. 
Þá skal sýslumaður leita umsagnar sömu aðila og leitað skal til við útgáfu 
rekstrarleyfis gististaða. 

Á vef sýslumannsembættanna (www.syslumenn.is) má nálgast rafrænt eyðu-
blað til umsóknar um rekstrarleyfi og á því koma einnig fram upplýsingar hvaða 
gögn þurfa að fylgja umsókn.

3.7. BÍLALEIGUR
Um bílaleigur gilda lög nr. 64/2000 og er bílaleiga skilgreind sem starfsemi 
sem rekin er í atvinnuskyni þar sem almenningi eða fyrirtækjum er boðið til 
leigu skráningarskylt ökutæki, að jafnaði um skemmri tíma.

Sá sem vill reka bílaleigu þarf til þess starfsleyfi frá Samgöngustofu og er 
starfsleyfið veitt til fimm ára í senn að fenginni umsögn lögreglustjóra í því 
umdæmi sem bílaleiga mun hafa fasta starfsstöð. Skal skila inn umsókn um 
starfsleyfi að minnsta kosti mánuði áður en fyrirhuguð starfsemi á að hefjast.

Bílaleiga skal á grundvelli starfsleyfis rekin á fastri starfsstöð sem skal vera 
opin almenningi á tilgreindum tíma. Á grundvelli starfsleyfis getur bílaleiga 
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jafnframt sett á fót útibú.

Framkvæmdastjóri bílaleigu og fyrirsvarsmaður útibús þurfa að uppfylla eftir-
farandi skilyrði laga um bílaleigur til að öðlast starfsleyfi:

1. Hafa búsetu á Íslandi. Skilyrðið um búsetu á þó ekki við um ríkisborgara 
annarra aðildarríkja Evrópska efnahagssvæðisins, aðildarríkja stofnsamn-
ings Fríverslunarsamtaka Evrópu eða Færeyinga.

2. Hafa náð tuttugu ára aldri.
3. Vera lögráða og mega ekki á síðustu þremur árum hafa í tengslum 

við atvinnurekstur, hlotið dóm fyrir refsiverðan verknað samkvæmt 
almennum hegningarlögum eða lögum um hlutafélög, einkahlutafélög, 
bókhald, ársreikninga, gjaldþrot eða opinber gjöld, lögum um sölu notaðra 
ökutækja, né lögum um bílaleigur.

4. Hafa forræði á búi sínu. 

Þá skal umsækjandi leggja fram skírteini um að hann hafi tekið starfsábyrgðar-
tryggingu hjá vátryggingarfélagi sem hefur heimild til að veita þjónustu á 
Íslandi, aflað sér bankatryggingar eða lagt fram aðra tryggingu sem Samgöngu-
stofa metur gilda til að bæta leigutökum tjón sem hann kann að baka þeim 
vegna vanefndar á leigusamningi. 

Á bílaleigum hvíla ýmsar skyldur, sem tíundaðar eru í 5. gr. laga um bílaleigur. 
Má þar meðal annars nefna að bílaleigu er óheimilt að leigja út ökutæki nema 
það sé sérstaklega skráð hjá Samgöngustofu sem ökutæki sem leigt er í 
atvinnuskyni án ökumanns. Bílaleiga skal jafnframt tryggja að skráningarskyld 
ökutæki til útleigu séu ætíð í góðu ásigkomulagi og fullnægi kröfum sem 
gerðar eru um þau. Þá skal, samkvæmt 6. gr., leyfishafi sjá til þess að gerður 
sé skriflegur leigusamningur milli bílaleigu og leigutaka, undirritaður af báðum 
aðilum. Bílaleiga skal upplýsa erlenda leigutaka um íslenskar umferðarreglur, 
umferðarmerki og reglur um bann við umferð utan vega, bann við akstri á 
tilteknum hálendisvegum á hverjum tíma og um hættur sem kunna að fylgja 

LEYFISVEITINGAR



3

36

akstri utan þjóðvega, sérstaklega um hálendið. Jafnframt skal bílaleiga vekja 
sérstaka athygli leigutaka á hættu sem stafar af dýrum á vegum.

Gjald fyrir útgáfu starfsleyfis bílaleiga er 25.000 kr. (Sjá vefsíðu Ferðamála-
stofu, www.ferdamalastofa.is).

Ekki þarf leyfi til reksturs bílaleigu ef um er að ræða útleigu á annars konar 
skráningarskyldu ökutæki en bifreið, til að mynda þeirra sem ætluð eru til 
aksturs utan vegakerfis líkt og fjórhjól og vélsleða. 

3.8. AKSTUR MEÐ FERÐAMENN
Ýmsar ferðir krefjast þess að ekið sé með ferðamenn, annaðhvort áleiðis á 
áfangastað eða ferðaskipuleggjandi/ferðaskrifstofa skipuleggur ferðir á jepp-
um eða öðrum ökutækjum. Auk ferðaskipuleggjandaleyfis eða eftir atvikum 
ferðaskrifstofuleyfis, nái ferð yfir lengri tíma en 24 klukkustundir, þarf þá jafn-
framt leyfi til aksturs slíkra ökutækja. Þá þarf einnig meirapróf til aksturs þeirra 
ökutækja sem krefjast slíks prófs. Má þar nefna hópbifreiðir og leigubílar og 
annar akstur þar sem gjald er tekið fyrir aksturinn. 

Lög um fólksflutninga og farmflutninga á landi nr. 73/2001 gilda um fólksflutn-
inga á landi í atvinnuskyni með bifreiðum sem skráðar eru fyrir níu farþega eða 
fleiri.

Sá sem stundar fólksflutninga í atvinnuskyni skv. lögunum þarf til þess almennt 
rekstrarleyfi. Ekki þarf leyfi til flutnings í eigin þágu. Slík leyfi eru gefin út af 
Samgöngustofu og skal leyfishafi hafa leyfisbréfið sýnilegt í bifreið sinni og 
leyfismerki fest í vinstri kant framrúðu eða á númeraplötu bifreiðarinnar. Leyfið 
gildir í fimm ár. 

Skilyrði almenns rekstrarleyfis eru eftirfarandi: 
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1. Hafa fullnægjandi fjárhagsstöðu. 
• Fullnægjandi fjárhagsstaða merkir að hafa aðgang að nægilegu 

fjármagni til að stofna fyrirtæki og tryggja öruggan rekstur þess. 
Fyrirtæki verður að hafa eigið fé og sjóði sem jafngilda a.m.k.  
850.000 kr. fyrir fyrsta ökutæki og 450.000 kr. á hvert ökutæki 
umfram það. 

2. Fullnægja skilyrðum um starfshæfni.
• Til að uppfylla skilyrði um starfshæfni skal umsækjandi hafa 

lokið námskeiðum á vegum Samgöngustofu. Prófuð skal þekking 
umsækjanda á þeim sviðum sem greinina varðar. 

3.  Hafa ekki verið dæmdur til refsivistar eða framið alvarleg eða ítrekuð brot 
á lögum og reglugerðum sem um starfsgreinina gilda, svo sem stundað 
leyfisskyldan akstur án tilskilins leyfis. Hafi brot verið smávægilegt eða 
langt er um liðið frá því að brot var framið getur umsækjandi þó öðlast 
leyfi samkvæmt lögunum. 

Framangreindum skilyrðum verður leyfishafi einnig að fullnægja á leyfistímanum.

Samkvæmt 10. gr. framangreindra laga gefur Samgöngustofa einnig út leyfi til 
reksturs sérútbúinna bifreiða, t.d. til fjallaferða, enda þótt slíkar bifreiðar rúmi 
færri en níu farþega. Skilyrði fyrir slíku leyfi er að það sé notað í tengslum við 
þjónustu við ferðamenn og að umsækjandi hafi almennt rekstrarleyfi sem vikið 
var að hér að framan. Leyfi samkvæmt þessu ákvæði er gefið út á rekstraraðila 
en ekki á hverja bifreið. Rekstraraðili skal þó merkja þær bifreiðar sem hann 
notar. 

Sé boðið upp á vélsleða- eða fjórhjólaferðir nægir að hafa til þess ferða-
skipuleggjendaleyfi eða, eftir atvikum, ferðaskrifstofuleyfi. 

Í reglugerð nr. 528/2002 um fólksflutninga á landi er nánar vikið að skilyrðum 
fyrir rekstrarleyfi skv. framangreindum lögum. Kemur þar fram að þegar sótt er 
um rekstrarleyfi skal umsækjandi leggja fram eftirtalin gögn: 
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a) Áritaðan ársreikning eða staðfest skattframtal.
b) Rekstraráætlun fyrir yfirstandandi ár og næsta ár. Samgöngustofa getur 

óskað eftir staðfestingu endurskoðanda um að hún sé raunhæf miðað við 
gefnar forsendur.

c) Skriflega yfirlýsingu frá innheimtuaðila ríkis og viðkomandi sveitarfélags 
þess efnis að umsækjandi sé í skilum með opinber gjöld.

d) Staðfestingu á starfshæfni.
e) Sakavottorð.
f) Ljósrit af skráningarskírteini bifreiða.
g) Afrit af síðustu leyfisskoðun bifreiða.

Bifreið sem er notuð til fólksflutninga skv. lögunum skal uppfylla gæða- og 
tæknikröfur Samgöngustofu og hana má eingöngu nota til slíkra flutninga með-
an leyfið gildir. Að auki verða tækin að vera skráð samkvæmt lögum og tryggð 
ökumannstryggingu og ábyrgðartryggingu. 

Gjald fyrir almennt rekstrarleyfi er 3.000 kr. árlega og 1.400 kr. fyrir hverja 
bifreið og er það gjald greitt þegar bifreið er færð til árlegrar skoðunar. 

Gjald fyrir sérútbúnar bifreiðar skv. 10. gr. laganna, sem þurfa að uppfylla gæða- 
og tæknikröfur er 4.000 kr. árlega og 1.400 kr. fyrir hverja bifreið og skal það 
greitt þegar bifreið er færð til árlegrar skoðunar. (Sjá framangreind lög um 
fólksflutninga og farmflutninga á landi ásamt reglugerð).
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Í ferðaþjónustu er afar mikilvægt að öryggismál ferðaþjónustuaðila séu í góðum 
farvegi, bæði til að upplifun ferðamanna á Íslandi verði eins og best verði á kosið 
og til að forðast slys í ferðum á vegum ferðaskipuleggjenda og ferðaskrifstofa.

Með lögum nr. 53/2010 um breytingu á lögum um skipan ferðamála kom inn nýtt 
ákvæði sem kveður á um að ráðherra er heimilt að setja nánari reglur í reglugerð 
um meðal annars öryggismál. Engin reglugerð hefur enn litið dagsins ljós en 
þess í stað hefur Ferðamálastofa gefið út leiðbeinandi reglur um öryggismál 
fyrir ferðaþjónustuaðila sem bjóða upp á afþreyingarferðir, þ.e. ferðaskrifstofur 
og ferðaskipuleggjendur. Voru reglurnar gefnar út í maí 2013 og voru þær unnar 
í samstarfi við fulltrúa frá Ferðamálastofu, Slysavarnarfélaginu Landsbjörg, 
Samtökum ferðaþjónustunnar og Félagi leiðsögumanna. 

Í reglunum er ferðum skipt upp í ferðir á landi, á sjó og vötnum og í lofti og er 
farið ítarlega yfir í hvern og einn flokk. 

Reglurnar eru unnar í samræmi við kröfur sem gerðar eru í gæða- og um-
hverfiskerfi ferðaþjónustunnar, sem nefnist VAKINN og í 3.-7. gr. reglnanna eru 
ferðaþjónustuaðilar hvattir til að útbúa öryggisáætlun vegna ferða sem þeir 
bjóða uppá, gera áhættumat fyrir hverja ferð, útbúa verklagsreglur og við-
bragðsáætlun og samhliða henni atvikaskýrslu. Hjálpargögn um slíkt er að finna 
á heimasíðu VAKANS, www.vakinn.is.

Í næsta kafla verður farið í nánari umfjöllun um VAKANN.

Reglurnar er að finna á vef Ferðamálastofu, www.ferdamalastofa.is, og eru aðilar 
í ferðaþjónustu hvattir til að kynna sér reglurnar vel og tileinka sér þær.
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VAKINN  GÆÐA OG UMHVERFISKERFI 

FERÐAÞJÓNUSTUNNAR
VAKINN er gæða- og umhverfiskerfi ferðaþjónustunnar sem hefur það að 
markmiði að efla gæði, öryggi og umhverfisvitund í ferðaþjónustu með hand-
leiðslu og stuðningi. Þá er það jafnframt markmið kerfisins að byggja upp 
samfélagslega ábyrgð. VAKINN er samstarfsverkefni Nýsköpunarmiðstöðvar 
Íslands, Ferðamálastofu, Ferðamálasamtaka Íslands og Samtaka ferðaþjón-
ustunnar.

VAKINN hefur að geyma tvö kerfi; gæðakerfi og umhverfiskerfi. Gæðakerfið 
skiptist annars vegar í stjörnuflokkun fyrir gististaði og hins vegar í 
ferðaþjónustu – aðra en gistingu. 

Í stjörnuflokkuninni er gististöðum skipt upp í nokkra flokka og innan hvers 
flokks er hægt að fá stjörnur frá einni og upp í fimm. Meðal viðmiða sem litið er 
til er almennt útlit og yfirbragð, hreinlæti, þjónusta, viðmót og umönnun gesta, 
aðstaða og búnaður, máltíðir, umhverfi og samfélag og almennar viðskipta-
venjur.

Gæðakerfið snýr að annarri þjónustu ferðaþjónustufyrirtækja en gistingu. Þar 
er stuðst við almenn viðmið, sem gilda fyrir allar tegundir rekstrar og síðan 
sértæk viðmið, sem gilda fyrir hverja tegund rekstrar.

Umhverfiskerfi VAKANS er ferðaþjónustufyrirtækjum sem taka þátt í gæða-
kerfinu að kostnaðarlausu. Ekki er einungis hægt að taka þátt í umhverfiskerf-
inu. VAKINN er með viðmið sem notuð eru til að meta hvar fyrirtæki eru stödd í 
umhverfismálum og tengingar við samfélagið. 
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Hægt er að senda inn umsókn um þátttöku í VAKANUM á heimasíðu hans og 
þar er jafnframt að finna hjálpargögn, þau viðmið sem stuðst er við o.fl. sem 
umsækjendur þurfa að kynna sér áður en umsókn er send. Þá er einnig að 
finna upplýsingar um ferlið sem fer í gang eftir að umsókn er send. Greiða þarf 
umsóknargjald þegar sótt er um þátttöku í VAKANUM og er það 35.000 kr.  
Fyrirtæki þurfa að ljúka umsóknarferlinu innan árs, að öðrum kosti þarf að 
greiða umsóknargjald aftur. Þegar búið er að fylla út og senda viðeigandi gögn 
og umsókn, kemur gæðafulltrúi frá VAKANUM til fyrirtækis og gerir úttekt. 
Hafa verður þá á reiðum höndum viðbótargögn sem óskað er eftir, ásamt því 
að gæðafulltrúi tekur út aðstöðu og aðbúnað hjá fyrirtækinu o.fl. Nái fyrirtækið 
tilsettum lágmörkum í viðmiðum fær það viðurkennda gæðaflokkun hjá 
VAKANUM. Hið sama gildir um umhverfisflokkun, hafi fyrirtæki sótt um hana 
líka. Nái fyrirtæki ekki tilsettum lágmörkum hafa forsvarsmenn tvo mánuði 
til þess að bæta þau atriði sem ekki uppfylltu viðmiðin. Ef forsvarsmenn 
fyrirtækis eru ósáttir við úttekt eða niðurstöður hennar er hægt að leita til 
úrskurðarnefndar VAKANS sem skipuð er af Ferðamálastofu, en hún hefur 
yfirumsjón með VAKANUM.

Leyfishafar þurfa að greiða árgjald og fer upphæð þess eftir stærð og umfangi 
fyrirtækisins og fjölda þjónustuþátta sem þarf að meta.

Öll viðmið og hjálpargögn ásamt frekari upplýsingum má nálgast á heimasíðu 
VAKANS (www.vakinn.is). 

Aðilar í ferðaþjónustu eru ekki skyldugir til að taka þátt í verkefninu en 
telja má að allra hagur sé í því að taka þátt, bæði í gæðakerfinu sem og 
umhverfiskerfinu.
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42 SKAÐABÓTAÁBYRGÐ Í FERÐAÞJÓNUSTU

Í ferðum um Ísland geta hættur leynst víða ef ekki er farið að með gát, enda er 
það einna helst náttúran sem heillar erlenda ferðamenn sem koma hingað til 
lands. Allra veðra von getur verið á landinu allan ársins hring og með vaxandi 
ferðamannastraumi er hætt við að slysum á ferðamönnum fjölgi einnig. 

Þá vaknar sú spurning sem reynt verður að svara í þessum kafla – hver ber 
ábyrgð á ferðamönnum á Íslandi? 

Samkvæmt lögum um skipan ferðamála er för manna um landið ekki á ábyrgð 
eiganda lands eða rétthafa að öðru leyti en því sem leiðir af ákvæðum annarra 
laga og almennum skaðabótareglum. Ferðamaðurinn sjálfur ber því ábyrgð 
á sjálfum sér á för sinni um landið. Það er því mikilvægt að hann kynni sér vel 
hættur og afli sér sjálfur upplýsinga um þá staði sem hann hyggst ferðast um. 
Má í þessu skyni benda á vefsíðuna www.safetravel.is sem Slysavarnarfélagið 
Landsbjörg heldur úti. 

Þegar hins vegar kemur að skipulögðum ferðum hjá ferðaskipuleggjendum og 
ferðaskrifstofum þá vaknar spurningin um hver ábyrgð þeirra er. Ferðamenn 
geta vissulega slasast í skipulögðum ferðum án ábyrgðar annarra en þeirra 
sjálfra. Þeim getur skrikað fótur og þeir hrasað, þeir tognað, brotið bein o.s.frv. 
og engu er um að kenna nema óhappi eða klaufaskap ferðamannsins. Hér eru 
þá ótalin þau tilfelli þar sem sérstök aðstaða fyrir ferðamenn er og slys má 
rekja til vanrækslu á viðhaldi eða þvíumlíkt. 

Í dómi Hæstaréttar Íslands frá 2. apríl 2004 nr. 85/2004 var deilt um ábyrgð 
ferðaþjónustufyrirtækis vegna slyss sem varð í ferð á vegum þess. Um var að 
ræða ferð starfsmanna ferðaþjónustufyrirtækis í ferð sem fyrirtækið hafði á 
söluskrá hjá sér. Við upphaf ferðarinnar var þátttakendum í ferðinni fenginn 
hlífðarfatnaður og hlífðarbúnaður en ekki var sérstaklega vikið að aðstæðum 
og hugsanlegum hættum. Þegar leið á ferðina voru nokkrir þátttakendur sem 
létu staðar numið og treystu sér ekki lengra. Þar sem þeir námu staðar og biðu 
eftir að hópurinn kæmi til baka, varð grjóthrun og slys urðu á fólki, m.a. á aðila 
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þessa máls sem slasaðist illa á fæti. Í dóminum kemur fram að ekki yrði séð 
að forráðamenn og starfsmenn ferðaskipuleggjandans hefðu aflað upplýsinga 
um þær hættur sem gætu fylgt ferðum í það gil sem farið var í eða að farið 
hafi fram mat á þeim áður en slíkar ferðir voru settar á söluskrá félagsins. Þá 
var heldur ekki séð að fyrirfram hefði verið lagt mat á það við hvaða aðstæður 
teldist óhætt að fara í slíkar ferðir. Var því talið stjórnendum félagsins til 
gáleysis að skipuleggja ferðir í gilið án þess að vitneskja um framangreind atriði 
lægi fyrir og voru þeir látnir bera fébótaábyrgð á slysi viðkomandi og var ekki 
talið að lækka ætti bætur vegna áhættutöku viðkomandi eða vegna eigin sakar.

Í hæstaréttardómi frá 12. október 2006 nr. 91/2006 var hins vegar ekki fallist á 
skaðabótaábyrgð ferðaskipuleggjenda vegna áhættutöku þátttakanda í tiltek-
inni ferð. Um var að ræða flúðasiglingu niður Skaftá og hvolfdi bát sem stefn-
andi málsins var í svo af hlutust meiðsli. Taldi dómurinn að í ljósi þess að staðið 
hefði verið forsvaranlega að undirbúningi og framkvæmd ferðarinnar myndu 
sjónarmið um áhættutöku valda því að stefnandi gæti ekki krafið fyrirtækið 
um bætur fyrir tjón sitt. Tekið er fram að þátttakendur hefðu fengið sérstakan 
björgunar- og hlífðarfatnað og fengið leiðbeiningar frá vönum leiðsögumönn-
um um það hvernig þeir skyldu bera sig að í ferðinni. Þá höfðu leiðsögumenn 
kannað sérstaklega aðstæður við flúðirnar áður en lagt var af stað í ferðina. 
Nokkrum atriðum var þó ábótavant en ekki var talið orsakasamband milli þeirra 
atriða og slyss stefnanda. 

Af framangreindu er því ljóst að ferðaskipuleggjendur geta orðið ábyrgir fyrir 
slysum sem verða í ferðum á vegum þeirra ef ekki er staðið forsvaranlega að 
undirbúningi og framkvæmd ferðar. Vísast hér til upplýsinga í kafla 4 um öryggi 
ferðamanna í sambandi við öryggisáætlanir, verklagsreglur, viðbragðsáætlanir 
og annað sem ferðaskipuleggjendum ber að hafa í huga.

Sumir ferðaskipuleggjendur sem bjóða upp á ferðir sem skilgreina má sem 
„ævintýraferðir“, þar sem áhættan er e.t.v. meiri en í hefðbundinni fjallgöngu að 
sumarlagi, fara fram á að þátttakendur í ferðum skrifi undir skilmála áður en 
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farið er í ferð þar sem kemur til að mynda fram að viðkomandi sé meðvitaður 
um áhættuna sem fylgir ferðinni og að ferðin sé á eigin ábyrgð o.s.frv. Með 
slíkum yfirlýsingum er ferðaskipuleggjandi ekki að firra sig allri ábyrgð enda er 
samkvæmt skaðabótalögum ekki heimilt að semja sig undan tilteknum ákvæð-
um laganna með samningi ef það er þeim í óhag sem á skaðabótarétt, þ.á m. 
eru ákvæði laganna um bætur vegna líkamstjóns. Ferðaþjónustuaðili getur 
ekki komist undan ábyrgð ef nægileg aðgát er ekki viðhöfð. Gildir þar einu þó 
viðkomandi ferðamaður hafi undirritað skaðleysisyfirlýsingu svo sem að framan 
er rakið.

Ef slys verður því vegna óviðráðanlegra aðstæðna og ekki er hægt að rekja það 
til atriða sem er ábótavant hjá viðkomandi ferðaskipuleggjanda/ferðaskrifstofu 
þá er að öllum líkindum ekki hægt að krefja ferðaþjónustuaðilann um bætur, líkt 
og hæstaréttardómur nr. 91/2006 sem rakinn var hér að framan gefur til kynna.
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FORCE MAJEURE  
– ÓVIÐRÁÐANLEG ATVIK

„Force majeure“ er lögfræðilegt hugtak sem notað er yfir óviðráðanleg ytri at-
vik. Þetta eru atvik sem ekki hægt er að sjá fyrir og þar af leiðandi ekki hægt að 
koma í veg fyrir, jafnvel þótt gerðar séu eðlilegar öryggisráðstafanir. Hér undir 
falla t.d. náttúruhamfarir líkt og eldgos, snjóflóð, jarðskjálftar o.fl. 

Hér má einnig taka sem dæmi, jafnvel þótt slíkt falli ekki  beinlínis undir hug-
takið óviðráðanleg ytri atvik, verkfall aðila í ferðaþjónustu, skýjaður himinn í 
norðurljósaferð, vont veður o.s.frv. 

Öll framangreind atvik geta haft mikil áhrif á ferðaþjónustu, bæði 
ferðaþjónustuaðila og ferðamenn. Ferðir geta fallið niður, þær frestast og 
getur þar af leiðandi valdið bæði tjóni og óhagræði fyrir ferðaþjónustuaðilann 
og ferðamanninn. Þá kann ferðaþjónustuaðila; að hafa lagt út í kostnað við 
ferð sem aldrei verður farin þar sem farþegar skila sér ekki t.d. vegna verkfalla, 
eldgoss eða annarra samgönguhindrana.

Í lögum um alferðir nr. 80/1994 er fjallað um þær aðstæður ef ferðaheildsali 
aflýsir ferð. Farkaupi á þá rétt á því að fá fulla endurgreiðslu eða taka í staðinn 
aðra alferð sambærilega að gæðum eða betri ef ferðaheildsali eða smásali 
getur boðið slík skipti. Þetta myndi t.d. eiga við ef eldgos raskaði flugsamgöng-
um eða verkfall svo dæmi séu tekin. 

Í öðrum tilvikum færi best á því að ferðaþjónustuaðili setti í skilmála ferðar, sem 
viðkomandi samþykkir þá við bókun ferðar, hvað gert er ef þessar aðstæður 
koma upp. Með því móti getur ferðaþjónustuaðili minnkað sína eigin áhættu fari 
svo að viðskiptavinur mæti ekki vegna atvika sem ferðaþjónustuaðilinn fær ekki 
við ráðið.  
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NÁTTÚRUVERND 
OG FERÐAÞJÓNUSTA

Meðal aðalaðdráttarafla erlendra ferðamanna er náttúra Íslands og hefur markaðs-
setning á Íslandi einkum beinst að hinni óspilltu og ósnortnu náttúru landsins. Með 
auknum straumi ferðamanna hefur álag á náttúruna aukist og sumstaðar það mikið 
að farið er að láta á sjá. Þeim sem ferðast um landið er skylt að ganga vel um landið 
og náttúru þess og sýna ítrustu varúð svo henni verði ekki spillt. 

Til að varðveita hina ósnortnu náttúru Íslands verða allir að leggjast á eitt, íslenskir 
sem erlendir ferðamenn sem ferðast um landið. Ferðaskipuleggjendur verða að 
haga skipulagi ferða sinna eftir ástandi svæða og bera virðingu fyrir náttúrunni og 
brýna jafnframt fyrir þátttakendum í ferðum þeirra hver ábyrgð þeirra er gagnvart 
landinu. 

8.1. UMFERÐ UTAN VEGA

8.1.1. Akstur utan vega

Ísland er víða viðkvæmt fyrir ágangi ferðamanna og getur akstur utan vega valdið 
spjöllum á náttúru landsins sem getur verið óafturkræf eða lengi að ganga til baka. 

Samkvæmt 1. mgr. 17. gr. laga nr. 44/1999 um náttúruvernd er bannað að aka 
vélknúnum ökutækjum utan vega. Á það jafnframt við þótt að landeigandi heimili 
akstur utan vega á landi sínu. Þó er heimilt að aka vélknúnum ökutækjum á jöklum 
og á snjó utan vega utan þéttbýlis svo fremi sem jörð er snævi þakin og frosin. 
Ráðherra getur þó, að fengnum tillögum Náttúruverndar ríkisins, takmarkað eða 
bannað akstur á snjó á einstökum svæðum í reglugerð þar sem hætta er á nátt-
úruspjöllum eða verulegum óþægindum fyrir aðra sem þar eru á ferð. Þá kveður 
ráðherra einnig á um undanþágur í reglugerð frá framangreindu banni m.a. vegna 
starfa manna við landbúnað, landmælingar, línu- og vegalagnir og rannsóknir. Nú 
er í gildi reglugerð um takmarkanir á umferð í náttúru Íslands nr. 528/2005 þar 
sem fram koma undanþágur frá banni við akstri utan vega. Við þær undanþágur 
skal þó sérstök aðgát viðhöfð við aksturinn til að draga úr hættu á náttúruspjöll-



28

47NÁTTÚRUVERND OG FERÐAÞJÓNUSTA

um. Undanþágurnar sem í gildi eru varða m.a. störf við landbúnað en heimilt er 
að aka utan vega á ræktuðu landi vegna slíkra starfa. Jafnframt er heimilt að aka 
utan vega á landi, utan miðhálendisins, sem er nýtt sérstaklega sem landbúnað-
arland ef ekki hljótast af því náttúruspjöll. Þá er heimilt, ef nauðsyn krefur, að aka 
utan vega vegna starfa við landgræðslu og heftingu landbrots, línulagnir, vega-
lagnir og lagningu annarra veitukerfa, björgunarstörf, rannsóknir, landmælingar 
og landbúnað enda sé ekki hægt að framkvæma framangreind störf á annan 
hátt.

Athuga verður þó að um akstur í þjóðgörðum gilda sérreglur. Um Vatnajökuls-
þjóðgarð gilda lög nr. 60/2007 og reglugerð nr. 608/2008. Samkvæmt þeim er 
akstur vélknúinna ökutækja utan vega bannaður í þjóðgarðinum. Akstur er einung-
is heimill á til þess gerðum vegum í samræmi við verndaráætlun og í samræmi 
við merkingar, að því gefnu að vegir séu ekki ófærir vegna aurbleytu eða lokaðir 
samkvæmt ákvörðun Vegagerðarinnar eða þjóðgarðsvarðar. Akstur vélknúinna 
ökutækja og vélsleða er þó heimill innan þjóðgarðsins sé jörð snævi þakin og 
frosin og þess sé gætt að ekki sé valdið skemmdum á vettvangi. Þetta gildir þó 
ekki í Jökulsárgljúfrum og í Skaftafelli. Eftirfarandi svæði á Vatnajökli eru síðan 
lokuð fyrir umferð vélknúinna ökutækja, nema með leyfi þjóðgarðsvarðar; Hvanna-
dalshnjúkur, allt árið, Öræfajökull, frá 20. apríl til 15. september, Kverkfjöll, frá 15. 
júní til 15. september. 

Um þjóðgarðinn á Þingvöllum gilda lög nr. 47/2004 og reglugerð nr. 848/2005. 
Samkvæmt því sem þar kemur fram er öll umferð vélsleða og vélhjóla bönnuð 
í þjóðgarðinum. Um þjóðgarðinn Snæfellsjökul gildir reglugerð nr. 568/2001. 
Samkvæmt henni er umferð á vélknúnum ökutækjum einungis heimil á vegum 
og bílastæðum í þjóðgarðinum. Akstur vélknúinna ökutækja á jökli er háð leyfi 
þjóðgarðsvarðar. 

Ólögmætur akstur utan vega varðar sektum eða fangelsi allt að tveimur árum. 
Hljótist alvarleg spjöll á náttúru landsins varða sektir að lágmarki 350.000 kr.  
eða fangelsi allt að fjórum árum. 



Í reglugerð um bílaleigur nr. 790/2006 kemur fram að meðal skyldna bílaleiga er að 
upplýsa erlenda leigutaka um íslenskar umferðarreglur, umferðarmerki og reglur um 
bann við umferð utan vega, bann við akstri á tilteknum hálendisvegum á hverjum tíma 
og um hættur sem kunna að fylgja akstri utan þjóðvega, sérstaklega um hálendið. Þá 
skal bílaleiga jafnframt vekja athygli á hættu sem stafar af dýrum á vegum.

Það er því brýnt að beina upplýsingum til ferðamanna um bannið og afleiðingar 
þess sé það brotið, því leiða má líkum að því að mörg brot gegn banni á akstri 
utan vega megi rekja til vanþekkingar á aðstæðum og reglum á Íslandi. Á vef 
Umhverfisstofnunar, www.ust.is, má nálgast bækling á fjórum tungumálum um 
akstur utan vega sem til að mynda væri hægt að hafa fyrir augum ferðamanna 
sem hyggjast aka um landið.

8.1.2. Umferð gangandi, ríðandi og hjólandi manna o.fl. 
Samkvæmt 14. gr. náttúruverndarlaga er mönnum heimilt að fara gangandi, á 
skíðum, skautum og óvélknúnum sleðum eða á annan sambærilegan hátt um 
óræktað land og dveljast þar, án sérstaks leyfis landeiganda eða rétthafa. Er 
þetta í samræmi við almannaréttinn sem komið verður inn á í kafla 9.1. Þessum 
rétti fylgir hins vegar sú skylda að ganga vel um náttúru landsins og sýna ítrustu 
varúð þannig að henni verði ekki spillt. Þá skal fara eftir merktum leiðum og 
skipulögðum stígum og vegum eftir því sem auðið er, hlífa girðingum, fara um hlið 
eða göngustíga þegar þess er kostur og ef farið er um lokuð hlið skal loka þeim 
eftir að gengið hefur verið um þau. Hafa skal sérstaka aðgát í nánd við búsmala, 
selalátur, varplönd fugla, veiðisvæði og veiðistaði.

Í Vatnajökulsþjóðgarði er heimilt að fara gangandi, á skíðum, skautum, snjóþrúg-
um og óvélknúnum sleðum eða á annan sambærilegan hátt um þjóðgarðinn. 
Fylgja skal merktum leiðum þar sem þær eru eða fara að fyrirmælum þjóð-
garðsvarða. Í Þingvallaþjóðgarði skulu þeir sem fara fótgangandi um þjóðgarðinn 
fylgja reglum Þingvallanefndar um umgengni og umferð í þjóðgarðinum á hverjum 
tíma. Á það jafnframt við um þá sem fara á hestum.
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Í Snæfellsjökulsþjóðgarði er gangandi fólki heimilt að fara um þjóðgarðinn. Fylgja 
skal merktum gönguleiðum, annars hefðbundnum gönguleiðum þar sem því verð-
ur við komið eða fyrirmælum starfsmanna þjóðgarðsins. 

Samkvæmt 15. gr. náttúruverndarlaga skal, þegar farið er á reiðhjólum um landið, 
fylgja vegum og skipulögðum reiðhjólastígum svo ekki hljótist af náttúruspjöll. 
Ákvæðið tekur einungis til reiðhjóla. Um vélknúin hjól gilda sömu reglur og um 
önnur vélknúin ökutæki. Í Vatnajökulsþjóðgarði er umferð reiðhjóla heimil á vegum, 
bílastæðum og merktum reiðhjólaleiðum. Á göngustígum er umferð reiðhjóla 
heimil þar sem ekki gilda sérstök bönn við reiðhjólaumferð, en full aðgát skal höfð 
gagnvart göngufólki. Þá geta þjóðgarðsverðir bannað umferð reiðhjóla á göngu-
stígum og reiðleiðum þar sem mikil umferð er eða gróðurlendi getur hlotið skaða 
af.

Í reglum um þjóðgarðinn á Þingvöllum er ekkert tekið fram um þá sem fara á 
reiðhjólum um þjóðgarðinn. Leiða má að því líkum að um þá gildi sömu reglur 
og um þá sem fara fótgangandi og á hestum, þ.e. þeir skulu fylgja reglum Þing-
vallanefndar um umgengni og umferð í þjóðgarðinum á hverjum tíma. Í þjóð-
garðinum Snæfellsjökli er umferð reiðhjóla óheimil utan akvega, bílastæða og 
reiðhjólaleiða. 

Samkvæmt 16. gr. náttúruverndarlaga skal, þegar farið er ríðandi um landið, fylgja 
skipulögðum reiðstígum eins og kostur er. Þá skal á ferð um hálendi og önnur lítt 
gróin svæði hafa tiltækt nægilegt aðflutt fóður fyrir hrossin. Heimilt er, að fengnu 
leyfi eiganda eða rétthafa eignarlands þegar svo á við, að slá upp aðhöldum eða 
næturhólfum, enda valdi það ekki spjöllum á náttúru landsins. Á hálendi skal þeim 
valinn staður á ógrónu landi sé þess kostur. Á náttúruverndarsvæðum skal hafa 
samráð við landverði eða umsjónaraðila á staðnum þegar svo háttar til.

Í Vatnajökulsþjóðgarði er umferð hesta heimil á skilgreindum eða merktum 
reiðleiðum. Heimilt er að slá upp aðhöldum eða næturhólfum á skilgreindum 
áningarstöðum. Fyrir hópferð á hestum þarf leyfi þjóðgarðsvarðar og getur hann 
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sett skilyrði um ferðamáta í samræmi við ákvæði verndaráætlunar til að tryggja 
að ekki verði spjöll á náttúru og menningarminjum þjóðgarðsins. Hestamenn skulu 
hafa tiltækt nægjanlegt fóður fyrir hrossin þegar farið er um hálendi þjóðgarðsins 
og önnur lítt gróin svæði. Óheimilt er að beita hestum innan þjóðgarðsins, sbr. þó 
skilgreinda áningarstaði.

Í þjóðgarðinum Snæfellsjökli er umferð hesta um þjóðgarðinn óheimil nema á 
merktum reiðleiðum og afmörkuðum áningarstöðum enda liggi fyrir leyfi þjóð-
garðsvarðar. 

Hvað varðar heimild til að tjalda í skipulögðum hópferðum sem farnar eru í 
atvinnuskyni um eignarlönd skal hafa samráð við eiganda lands eða rétthafa um 
umferð manna og dvöl á landi hans skv. 22. gr. laga um náttúruvernd. Tjalda skal 
á skipulögðum tjaldsvæðum eftir því sem við verður komið ef gert er ráð fyrir að 
gista í tjöldum í ferðinni. 

Að öðrum kosti er heimilt að tjalda hefðbundnum viðlegutjöldum til einnar nætur 
á óræktuðu landi við alfaraleið í byggð, en leyfis landeiganda eða annars rétthafa 
skal leitað áður en tjaldað er nærri bústöðum manna eða bæ og alltaf ef um fleiri 
en þrjú tjöld er að ræða eða ef tjaldað er til fleiri en einnar nætur. Við alfaraleið 
í óbyggðum er heimilt að setja niður hefðbundin viðlegutjöld, hvort heldur sem 
er á eignarlandi eða þjóðlendu. Utan alfaraleiðar er heimilt að setja niður göngu-
tjöld, hvort heldur sem er á eignarlandi eða þjóðlendu, nema annað sé tekið fram 
í sérreglum sem kunna að gilda um viðkomandi landsvæði. Á ræktuðu landi má 
einungis slá upp tjöldum með leyfi eiganda þess eða rétthafa. Ákvæði um þetta er 
að finna í 20. gr. náttúruverndarlaga.

Þegar tjaldað er skal ávallt virða ákvæði laganna um bann við akstri utan vega. Þá 
skal jafnframt gæta fyllsta hreinlætis og varúðar á tjaldstað. 

Eigandi lands eða rétthafi getur takmarkað eða bannað að tjöld séu reist þar sem 
veruleg hætta er á að náttúra landsins geti beðið tjón. Hafi eigandi lands eða 
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rétthafi útbúið sérstakt tjaldsvæði er honum heimilt að beina fólki þangað og taka 
gjald fyrir veitta þjónustu þar. 

Í Vatnajökulsþjóðgarði ber gestum að nota skipulögð tjaldsvæði innan þjóð-
garðsins fyrir tjöld, tjaldvagna, fellihýsi, hjólhýsi og húsbíla. Fjarri skipulögðum 
tjaldsvæðum er fótgangandi fólki sem ferðast með allan sinn farangur heimilt að 
tjalda hefðbundnum göngutjöldum til einnar nætur. Hópar göngumanna þar sem 
tjöld eru 10 eða fleiri þurfa þó leyfi þjóðgarðsvarðar. Heimilt er að tjalda þótt tjald-
svæði hafi ekki verið sérstaklega merkt ef jörð er snævi þakin eða frosin. Heimilt 
er að setja sérreglur um tjöldun á einstökum svæðum og þar með talið banna 
hana með öllu.

Ekki eru reglur um tjöldun í lögum um þjóðgarðinn á Þingvöllum né í reglugerð. 
Samkvæmt heimasíðu þjóðgarðsins er heimilt að tjalda á tveimur tjaldsvæðum 
innan þjóðgarðsins og eru þau opin frá 1. júní til 1. september.

Í þjóðgarðinum Snæfellsjökli er göngumönnum og hjólreiðamönnum heimilt að 
tjalda í þjóðgarðinum með leyfi þjóðgarðsvarðar. Öðrum er heimilt að tjalda á 
tjaldsvæðum í nágrenni þjóðgarðsins og á það við um tjöld, tjaldvagna og hjólhýsi. 
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Eignaréttur skiptist í grófum dráttum í beinan og óbeinan eignarétt og er 
hvoru tveggja verndað af 72. gr. stjórnarskrá Íslands sem fjallar um friðhelgi 
eignaréttarins. Beinn eignaréttur tekur til einkaréttar ákveðins aðila til að ráða 
yfir verðmæti, innan þeirra marka sem lög og óbein eignaréttindi setja honum. 
Óbein eignaréttindi taka hins vegar til nota eða umráða yfir eign og eru tak-
mörkun á hinum beina eignarétti. Þessar takmarkanir geta ýmist verið samn-
ingsbundnar eða lögbundnar, líkt og húsaleigusamningur, forkaupsréttur, og þá 
geta til að mynda náttúruverndarlög takmarkað nýtingu á eign. 

Í lögum um þjóðlendur og ákvörðun marka eignarlanda, þjóðlendna og afrétta 
nr. 58/1998 eru hugtökin eignarland, þjóðlendur og afréttur skilgreind. Sam-
kvæmt lögunum merkir eignarland landsvæði sem er háð einkaeignarétti 
þannig að eigandi landsins fer með öll venjuleg eignaráð þess innan þeirra 
marka sem lög segja til um á hverjum tíma. Þjóðlenda merkir landsvæði utan 
eignarlanda þó að einstaklingar eða lögaðilar kunni að eiga þar takmörkuð 
eignaréttindi. Samkvæmt 1. gr. laganna er íslenska ríkið eigandi lands og hvers-
konar landsréttinda og hlunninda í þjóðlendum sem eru ekki háð einkaeigna-
rétti.

Þá merkir afréttur landsvæði utan byggðar sem að staðaldri hefur verið notað 
til sumarbeitar fyrir búfé.

Í framangreindum lögum er jafnframt fjallað um óbyggðanefnd og hlutverk 
hennar. Óbyggðanefnd er sjálfstæð stjórnsýslunefnd og var hún skipuð árið 
1998. Hlutverk nefndarinnar er í fyrsta lagi að kanna og skera úr um hvaða land 
telst til þjóðlendna og hver séu mörk þeirra og eignarlanda. Í öðru lagi að skera 
úr um mörk þess hluta þjóðlendu sem nýttur er sem afréttur og í þriðja lagi að 
úrskurða um eignaréttindi innan þjóðlendna. Í dag er staðan sú að nefndin hefur 
lokið málsmeðferð á 8 svæðum landsins, málsmeðferð er hafin á 2 svæðum og 
3 svæði eru enn eftir til meðferðar hjá nefndinni. 

Hvað þýðir þá að þjóðlenda sé eign íslenska ríkisins, er þjóðlenda þjóðareign 
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sem öll þjóðin á í sameiningu og má njóta og nýta? Á heimasíðu forsætisráðu-
neytisins kemur fram að um sé að ræða „landsvæði sem þjóðin fer með í heild 
sinni og eru sameiginleg auðlind þjóðarinnar sem forsætisráðherra fer með.“ 
Þó svo að þjóðlendur séu sameiginleg auðlind þjóðarinnar kveða lögin á um að 
enginn megi hafa afnot þjóðlendu fyrir sjálfan sig, þ.e. reisa þar mannvirki, gera 
jarðrask, nýta hlunnindi, vatns- og jarðhitaréttindi, nema að fengnu leyfi. Þó 
skulu þeir halda þeim rétti sem hafa nýtt land innan þjóðlendu sem afrétt fyrir 
búfénað eða haft þar hefðbundin not sem afréttareign fylgja og hið sama gildir 
um önnur réttindi sem maður færir sönnur á að hann eigi. 

Hugtakið þjóðareign er hins vegar hugtak sem hefur takmarkaða lagalega 
merkingu, hún er í það minnsta umdeild. Ekki er víst að þjóð geti átt eign, alla-
vega ekki í lagalegum og eignaréttarlegum skilningi. Skiptar skoðanir hafa verið 
á því hvort yfirlýsing í lögum að eitthvað sé þjóðareign sé einungis stefnulýs-
ing um að nýta eigi eignina í þágu þjóðarinnar eða hvort hugtakið hafi í reynd 
eignaréttarlega merkingu og það ráðist síðan af lögum hver fer með forræði á 
eigninni. 

Í lögum um rannsóknir og  nýtingu á auðlindum í jörðu nr. 57/1998 kemur 
fram að eignarlandi fylgi eignaréttur að auðlindum í jörðu en í þjóðlendum eru 
auðlindir í jörðu eign íslenska ríkisins, nema aðrir geti sannað eignarétt sinn til 
þeirra. Með auðlindum í lögunum er átt við „hvers konar frumefni, efnasambönd 
og orku sem vinna má úr jörðu, hvort heldur í föstu, fljótandi eða loftkenndu 
formi og án tillits til hitastigs sem þau kunna að finnast við.“ 

Það er því ljóst að sumar náttúruauðlindir eru undirorpnar eignarétti land-
eigenda en sumar eru í eigu íslenska ríkisins, og þar með sameign íslensku 
þjóðarinnar. 
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9.1. RÉTTUR TIL FRJÁLSRAR  

FARAR UM LANDIÐ
Náttúruverndarlög innihalda sérstakan kafla sem fjallar um almannarétt, 
umgengni og útivist. Almannaréttur telst vera sá réttur almennings til frjálsra 
afnota af landi og landgæðum, til farar um land og vötn o.fl. samkvæmt 
ákvæðum í náttúruverndarlögum. Almannaréttur á sér langa hefð á Íslandi og 
byggist hann fyrst og fremst á því að náttúra Íslands sé sameign þjóðarinnar 
og öllum sé frjálst að njóta hennar, þó með þeim skyldum sem lög kveða á 
um. Í greinargerð með frumvarpi því er varð að lögum um náttúruvernd kemur 
fram að einn hluti náttúruverndar er félagsleg náttúruvernd en í henni felst 
að almenningur eigi kost á að njóta náttúrunnar. Í samræmi við framangreint 
kveður 12. gr. laganna á um að almenningi sé heimil för um landið og dvöl þar í 
lögmætum tilgangi. Almannaréttinum fylgir sú skylda að ganga vel um náttúru 
landsins og sýna ítrustu varúð svo henni verði ekki spillt. 

Almannaréttinum er nánar lýst í 14. gr. náttúruverndarlaga. Samkvæmt ákvæð-
inu er mönnum heimilt, án sérstaks leyfis landeigenda eða rétthafa, að fara 
gangandi, á skíðum, skautum og óvélknúnum sleðum eða á annan sambæri-
legan hátt um óræktað land og dveljast þar. Á eignarlandi í byggð er eiganda 
eða rétthafa þó heimilt að takmarka eða banna með merkingum við hlið og 
göngustíga umferð manna og dvöl á afgirtu óræktuðu landi. 

För gangandi manna um ræktað land og dvöl þar er hins vegar háð samþykki 
eiganda þess eða rétthafa. Hið sama gildir um skógræktarsvæði í byggð sem 
eru ekki í eigu eða í umsjá ríkis eða sveitarfélaga, önnur en náttúrulega birki-
skóga og kjarr.

Í 13. gr. eru síðan reglur um för manna um eignarlönd. Kemur þar fram að menn 
skulu, á ferð sinni um landið, sýna landeiganda og öðrum rétthöfum lands fulla 
tillitssemi, virða hagsmuni þeirra og fylgja leiðbeiningum þeirra og fyrirmælum 
varðandi ferð og umgengni um landið. Þá skal jafnframt fara eftir merktum 
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leiðum og skipulögðum stígum og vegum ef þeim er til að dreifa. Hlífa skal 
girðingum, fara um hlið eða göngustíga þegar þess er kostur og loka hliðum 
þegar gengið hefur verið um þau. Þá skal sérstök aðgát höfð í nánd við bú-
smala, selalátur, varplönd fugla, veiðisvæði og veiðistaði. 

Í núgildandi náttúruverndarlögum var almannarétturinn rýmkaður töluvert frá 
því sem áður var.

9.2. GJALDTAKA Á 
FERÐAMANNASTÖÐUM

Umræða um gjaldtöku á ferðamannastöðum á Íslandi hefur verið áberandi upp 
á síðkastið og hafa verið skiptar skoðanir á því hvort slík gjaldtaka sé heimil 
eða ekki. Stærsta spurningin í því samhengi er hvernig gjaldtakan fari saman 
við almannaréttinn sem fjallað var um í kaflanum hér á undan og hvort gjaldtaka 
muni takmarka för manna um landið og náttúru þess. Þá vega einnig stjórnar-
skrárvernduð eignaréttarsjónarmið landeigenda mikið í þessu sambandi. Hvað 
varðar lagalega stöðu þess að innheimta slíkt gjald eru ákvæði um gjaldtöku 
á vissum stöðum í lögum um náttúruvernd. Í 32. gr. segir að umhverfisstofnun 
eða sá aðili sem falinn hefur verið rekstur náttúruverndarsvæðis getur ákveðið 
gjald fyrir veitta þjónustu. Þá getur rekstraraðili náttúruverndarsvæðis ákveðið 
gjald fyrir aðgang að svæðinu ef spjöll hafa orðið af völdum ferðamanna eða 
hætta er á slíkum spjöllum. Tekjum af gjaldtökunni skal varið til eftirlits, lagfær-
ingar eða uppbyggingar svæðisins eða aðkomu að því. 

Einungis er fjallað um gjaldtöku á náttúruverndarsvæðum í lögunum en undir 
slík svæði falla friðlýst svæði, önnur svæði og náttúrumyndanir sem eru á nátt-
úruminjaskrá og afmörkuð svæði á landi og sjó sem njóta verndar samkvæmt 
öðrum lögum vegna náttúru eða landslags. Ekki er því gert sérstaklega ráð fyrir 
gjaldtöku á öðrum svæðum skv. lögunum. 
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Í lögum um Vatnajökulsþjóðgarð er ákvæði sem kveður á um að í reglugerð 
megi ákveða að taka gestagjöld innan Vatnajökulsþjóðgarðs fyrir veitta þjón-
ustu og aðgang að svæðinu. Er það til að mæta kostnaði við þjónustu og eftirlit 
með dvalargestum. Þá sé heimilt að innheimta sérstaklega fyrir aðgang að 
tjaldstæðum innan þjóðgarðsins. Gjöldin skulu renna til Vatnajökulsþjóðgarðs. 
Í reglugerð hafa einungis verið sett ákvæði um gjald fyrir aðgang að tjaldstæð-
um og annarri þjónustu líkt og sturtu o.fl. Ekki hafa verið sett ákvæði um gjald 
fyrir aðgang að svæðinu. 

Í lögum um þjóðgarðinn að Þingvöllum er einnig ákvæði um að í reglugerð megi 
ákveða að taka gestagjöld innan þjóðgarðsins fyrir veitta þjónustu og dvöl þar 
til að mæta kostnaði við þjónustuna og eftirlit með gestum. Ekki eru ákvæði 
um slíkt í reglugerð. 

Það má velta því upp hvort máli skiptir hvort um sé að ræða eignarland eða 
þjóðlendur þegar kemur að gjaldtöku því strangari reglur gilda um tekjuöflun 
hins opinbera en hins almenna landeiganda. Tekjuöflun hins opinbera verður 
að byggjast á heimild í lögum, hvort sem um er að ræða skatt eða þjónustu-
gjöld. Eftir sem áður stendur eftir spurningin hvort að gjaldtakan fari í bága við 
almannaréttinn samkvæmt náttúruverndarlögum. Leiða má að því líkum að 
gjaldtaka muni takmarka för manna um landið og að einhverjir muni ekki sjá sér 
kleift að njóta náttúrunnar á þeim stöðum sem gjald er innheimt þurfi þeir að 
greiða fyrir að njóta hennar.

9
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9.3. EINKARÉTTUR AÐ NÁTTÚRUPERLUM 
Dæmi eru um að ferðaþjónustuaðilar hafi fengið einkarétt á ákveðnu 
svæði fyrir þjónustu sína við ferðamenn. Dæmi um þetta er til að mynda 
þyrluskíðafyrirtæki á Norðurlandi. Gerði fyrirtækið samning um einkarétt 
þess á að lenda með ferðamenn á þyrlu í því skyni að stunda skíðamennsku á 
tilteknu svæði í landi sveitarfélagsins. Samningurinn kemur þó ekki í veg fyrir að 
fólk ferðist þangað á eigin vegum í samræmi við áðurnefndan almannarétt en 
kemur í veg fyrir að önnur ferðaþjónustufyrirtæki af sama toga komi upp sinni 
þjónustu þar. Má leiða líkum að því að hér spili inn í öryggissjónarmið vegna 
eðli þjónustunnar en þó vakna einnig upp spurningar um einkarétt annarra 
ferðaþjónustufyrirtækja að öðrum stöðum og náttúruperlum. Viðkomandi þarf 
að semja við landeiganda, ríki eða sveitarfélag vilji hann sækjast eftir slíku en 
slíkur einkaréttur hindrar þó ekki för annarra um svæðið í öðrum tilgangi. 
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FERÐAÞJÓNUSTA  
OG SAMKEPPNISLÖG

Samkeppnislög nr. 44/2005 gilda um hvers kyns atvinnustarfsemi og taka til 
samninga, skilmála og athafna sem hafa eða er ætlað að hafa áhrif hér á landi. 
Það gefur því augaleið að samkeppnislög gilda um ferðaþjónustuaðila.

Meginmarkmið samkeppnislaga hvaðanæva í heiminum er að tryggja eðlilega 
samkeppni á milli fyrirtækja sem starfa í frjálsu markaðshagkerfi, þ.e. hagkerfi 
þar sem dreifing framleiðsluþátta þjóðfélagsins ræðst af framboði og eftirspurn 
á frjálsum mörkuðum en er ekki stýrt af stjórnvöldum. Samkeppni milli fyrirtækja 
er grundvöllur slíkra hagkerfa og er talin stuðla að skilvirkni í framleiðslu og 
dreifingu, lægra verði fyrir vöru og þjónustu og aukinni nýsköpun.

Bannákvæði samkeppnislaga eru tvö, 10. gr. laganna sem kveður á um bann 
við ólögmætu samráði fyrirtækja og 11. gr. þeirra sem kveður á um bann við 
misnotkun á markaðsráðandi stöðu. Ákvæðin eru bæði opin og óljós og því 
mikilvægt að leita sér ráðgjafar þegar við á enda geta brot á samkeppnislögum 
varðað háum stjórnvaldssektum og í ákveðnum tilvikum refsiábyrgð auk þess 
sem slík brot valda viðkomandi fyrirtæki óhjákvæmilega álitshnekki.

Hér gefst ekki tækifæri til að tíunda með tæmandi hætti þær skyldur sem á 
fyrirtækjum hvíla samkvæmt samkeppnislögum. Það er þó tvennt sem rétt er að 
benda sérstaklega á.

Í fyrsta lagi er vert að hafa hugfast að gildissvið 10. gr. samkeppnislaga sem 
tekur til fyrirtækja óháð því hvort þau eru í markaðsráðandi stöðu eða ekki 
er rúmt og hugtökin samningur, samþykktir og samstilltar aðgerðir í skilningi 
ákvæðisins afar víðtæk. Undir þau geta því t.d. fallið samningar hvort heldur 
sem eru skriflegir eða munnlegir, heiðursmannasamkomulög og hvers kyns 
upplýsingaskipti. Lítið þarf því að koma til svo samskipti á milli keppinauta, 
hvort heldur sem slík samskipti eru á milli einstakra starfsmanna keppinauta 
eða stjórnenda, fari gegn ákvæðinu. Í raun eru hvers konar samskipti milli 
keppinauta um atriði sem dregið geta úr viðskiptalegu sjálfstæði og sjálfstæðri 
markaðshegðun bönnuð, auk þess sem ýmsar takmarkanir eru á því hvers konar 
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samskipti aðilar á mismunandi sölustigum mega hafa með sér. Í hnotskurn má 
segja að öll samskipti milli sjálfstæðra fyrirtækja um verð, afslætti, viðskiptakjör, 
gerð tilboða, skiptingu markaða eða framleiðslu eða önnur viðskiptaleg atriði 
séu bönnuð.

Fyrirtæki í ferðaþjónustu verða því ávallt að hafa framangreint í huga ef ætlunin 
er að efna til samstarfs með öðrum ferðaþjónustuaðilum og gæta þess vel að 
ekki sé farið út fyrir þau mörk sem 10. gr. samkeppnislaga setur. 

Í öðru lagi er rétt að nefna að á fyrirtækjum í markaðsráðandi stöðu hvíla marg-
víslegar skyldur samkvæmt 11. gr. samkeppnislaga. Mat á því hvort fyrirtæki 
teljist vera í markaðsráðandi stöðu er flókið en almennt má segja að öll þau 
fyrirtæki sem eru umtalsvert stærri en önnur á þeim markaði sem þau starfa á 
þurfi að huga að því hvort þau kunni að vera í slíkri stöðu og leita sér ráðgjafar 
þar að lútandi. Í hnotskurn má svo segja að hvers konar aðgerðir markaðsráð-
andi fyrirtækis sem geta haft neikvæð áhrif á samkeppnisaðila þess og þar með 
styrkt stöðu hins markaðsráðandi fyrirtækis séu bannaðar, nema aðgerðirnar 
helgist af samkeppni á grundvelli rekstrarlegrar frammistöðu fyrirtækisins. Al-
mennt er litið svo á að um misnotkun á markaðsráðandi stöðu sé að ræða þegar 
ekki er unnt að samrýma hegðun markaðsráðandi fyrirtækis á tilteknum markaði 
við eðlilega samkeppni. Skyldur markaðsráðandi fyrirtækis geta jafnframt verið 
þeim mun ríkari því sterkari sem staða þess á markaðnum er, enda má ætla að 
hlutaðeigandi fyrirtæki sé þá í stöðu til að hafa meiri áhrif á samkeppni en ella.

Fyrirtæki í ferðaþjónustu sem eru umtalsvert stærri en önnur á þeim markaði 
sem þau starfa á þurfa að huga að framangreindu. Þá þurfa smærri aðilar sem 
starfa á mörkuðum þar sem annað fyrirtæki er hugsanlega í markaðsráðandi 
stöðu jafnframt að huga að því hvort það fyrirtæki viðhafi háttsemi á markaði 
sem ástæða er til að beina kvörtun til Samkeppniseftirlitsins.

Margvíslegan fróðleik um samkeppnislög og samkeppnisreglur sem og ákvarð-
anir Samkeppniseftirlitsins og úrskurði áfrýjunarnefndar samkeppnismála er að 
finna á heimasíðu Samkeppniseftirlitsins www.samkeppni.is.
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11 SKATTAMÁL

Skattkerfið innan ferðaþjónustunnar getur verið flókið og umfangsmikið, enda 
er um að ræða svið þar sem tíðar lagabreytingar eiga sér stað. Í köflunum hér á 
eftir verður reynt að glöggva sig á kerfinu og því helsta sem ber að hafa í huga 
við rekstur fyrirtækis í ferðaþjónustu.

11.1. TEKJUSKATTUR OG STAÐGREIÐSLA 

Líkt og tekið var fram í kafla 2 um stofnun félaga, er skattlagning eitt af því sem 
skiptir máli þegar rekstrarform er valið fyrir starfsemi fyrirtækis. Tekjuskattur 
er lagður á tekjuskattstofn lögaðila. Tekjuskattshlutfallið er misjafnt eftir því 
hvernig félag er um að ræða. Hlutafélög, einkahlutafélög, samlagshlutafélög og 
samvinnufélög bera 20% tekjuskatt. Samlagsfélög og sameignarfélög bera 
hins vegar 36% tekjuskatt. Arðgreiðslur úr félögum sem bera 20% tekjuskatt 
bera 20% fjármagnstekjuskatt en úthlutun hagnaðar til einstaklinga úr þeim 
félögum sem bera 36% skatt er án fjármagnstekjuskatts. Sá sem rekur 
einstaklingsfyrirtæki á eigin kennitölu greiðir venjulegan tekjuskatt, sbr. hér á eftir.

Þeir sem teljast launagreiðendur samkvæmt lögum um staðgreiðslu opinberra 
gjalda nr. 45/1987 er skylt að halda eftir staðgreiðslu opinberra gjalda af 
launum starfsmanna, öðrum staðgreiðsluskyldum greiðslum og af reiknuðu 
endurgjaldi vegna eigin vinnu við rekstur. Samkvæmt 1. gr. framangreindra laga 
samanstendur staðgreiðslan af tekjuskatti og útsvari.

Staðgreiðslan fyrir árið 2014 er sem hér segir: 

• 37,30% af tekjum 0 - 290.000 kr.
• 39,74% af tekjum 290.001 - 784.619 kr.
• 46,24% af tekjum yfir 784.619 kr. 

Persónuafsláttur er 605.977 kr. á ári, eða 50.498 kr. á mánuði. 
Iðgjald í lífeyrissjóð er 4% af launum eða reiknuðu endurgjaldi. Þá er heimilt 
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að færa til frádráttar allt að 4% vegna iðgjalda samkvæmt samningi um 
viðbótartryggingavernd.

Tryggingagjald er gjald sem launagreiðendum ber að greiða. Gjaldið er reiknað 
af heildarlaunum launamanna á tekjuári og eftir atvikum reiknuðu endurgjaldi. 
Tryggingagjaldið er 7,59%.

Þeir sem starfa við eigin atvinnurekstur þurfa að reikna sér endurgjald fyrir 
vinnu sína, þ.e. reikna sjálfum sér laun. Af endurgjaldinu þarf, líkt og með aðrar 
almennar launagreiðslur, að greiða staðgreiðslu opinberra gjalda, greiða 
tryggingagjald og iðgjald í lífeyrissjóð. 

Reiknað endurgjald skal ekki vera lægra en launatekjur manns hefðu orðið 
ef unnið hefði verið fyrir ótengdan eða óskyldan aðila. Hafa skal hliðsjón af 
raunverulegum tekjum fyrir sambærileg störf að viðbættum hlunnindum. 
Á heimasíðu ríkisskattstjóra má nálgast viðmiðunarfjárhæðir fyrir ýmsar 
atvinnustéttir.

Þeim sem reiknar sér endurgjald ber að tilkynna ríkisskattstjóra um áætlaðar 
tekjur sínar á staðgreiðsluárinu fyrir 20. janúar á hverju ári. Ríkisskattstjóra 
ber að setja árlega og við upphaf tekjuárs reglur um reiknað endurgjald. Telji 
ríkisskattstjóri endurgjaldið vera lægra en samræmist reglum ríkisskattstjóra 
skal hann hækka endurgjaldið, enda hafi viðkomandi ekki lagt fram fullnægjandi 
gögn og rökstuðning með skattframtali. Þá er ríkisskattstjóra jafnframt heimilt 
að fallast á lægra endurgjald en reglurnar kveða á um, enda liggi fyrir viðhlítandi 
gögn og rökstuðningur frá viðkomandi.

11.2. VIRÐISAUKASKATTUR

Um virðisaukaskatt gilda samnefnd lög nr. 50/1998. Virðisaukaskattur er 
almennur neysluskattur og skal greiða skattinn af viðskiptum innanlands á 
öllum stigum og af innflutningi vöru og þjónustu. 
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Sum vinna og þjónusta er þó undanþegin greiðslu virðisaukaskatts. Hvað 
varðar fyrirtæki í ferðaþjónustu verður hér nefnt að fólksflutningar eru 
undanþegnir virðisaukaskatti. Flutningur á ökutækjum með ferjum, sem eru í 
beinum tengslum við fólksflutninga, telst einnig til fólksflutninga hér. Að öðru 
leyti teljast til fólksflutninga ferðir með leigubifreið og fólksflutningabifreið, 
útsýnisflug, skipulögð hópferð til sjóstangaveiði og hvalaskoðun, skipulögð 
hestaferð með leiðsögn, skipulögð vélsleðaferð með leiðsögn o.fl.  Þá er 
jafnframt þjónusta ferðaskrifstofa undanþegin skattinum. 

Í athugasemdum með frumvarpi laganna kemur fram að starfsemi 
ferðaskrifstofa er þjónusta sem er veitt bæði innanlands og utan og er 
þjónustan því undanþegin virðisaukaskattskyldu af tæknilegum ástæðum. 
Einungis er undanþegin sú starfsemi ferðaskrifstofa sem felst í milligöngu um 
ferðaþjónustu en ekki aðra starfsemi sem ferðaskrifstofur kunna að fara með.

Þá eru þeir sem eru með óverulegan rekstur undanþegnir skráningarskyldu 
á virðisaukaskattskrá hjá ríkisskattstjóra. Til óverulegs reksturs telst sala á 
vörum og þjónustu undir 1.000.000 kr. á hverju 12 mánaða tímabili frá því 
rekstur hefst. Þeir aðilar mega þá ekki gefa út reikninga með virðisaukaskatti, 
þeir sem gera slíkt ber að skila skattinum í ríkissjóð.

Almennt er virðisaukaskattur 25,5%. Sumar vörur og þjónusta bera hins vegar 
7% virðisaukaskatt og þar á meðal er útleiga á hótel- og gistiherbergjum 
og önnur gistiþjónusta. Önnur gistiþjónusta telst vera tjaldstæði, gisting á 
einkaheimilum og sveitabæjum, veiðihúsum, í sumarbústöðum, sumarbúðum 
og gistiskálum. Lykilatriði til að falla hér undir er að um sé að ræða leigu á 
gistingu í atvinnuskyni til skemmri tíma en eins mánaðar. Sé hins vegar um að 
ræða gistiþjónustu sem er til lengri tíma en eins mánaðar, telst slík þjónusta 
til fasteignaleigu og er hún undanþegin virðisaukaskatti séu skilyrði fyrir henni 
uppfyllt. 

SKATTAMÁL
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Hvað varðar tjaldstæðin þá ber sú þjónusta 7% virðisaukaskatt hvort sem leigt 
er til skemmri eða lengri tíma en eins mánaðar. Ef aðgangur að snyrtingu og 
sturtu á tjaldsvæði er ekki í tengslum við sölu á gistingunni þá ber sú þjónusta 
25,5% virðisaukaskatt en teljist slík þjónusta hluti af gistiþjónustunni, þá 
innifalin í aðgangseyri inn á svæði eða seld sérstaklega til gesta, þá ber slík 
þjónusta 7% virðisaukaskatt líkt og gistiþjónustan. 

Leiðsögumenn veita þjónustu sem er virðisaukaskattskyld og ber sú þjónusta 
25,5% virðisaukaskatt. 

Bílaleigur og leiga á hvers konar lausafjármunum líkt og leigu á skíðum, hestum, 
snjósleðum, fjórhjólum og bílum er virðisaukaskattskylt í 25,5% skattþrepi. 

Varðandi gjald sem er innheimt fyrir aðgang að náttúruperlum, þá fellur 
aðgangur að landsvæðum undir skattskyldusvið laga um virðisaukaskatt og 
ber að leggja 25,5% virðisaukaskatt á gjaldið sem innheimt er í samræmi 
við meginreglu 1. mgr. 14. gr. laganna. Hefur ríkisskattstjóri komist að þessari 
niðurstöðu í ákvarðandi bréfi embættisins frá 15. apríl 2014.

Sá sem er skattskyldur skv. lögunum þarf að tilkynna atvinnureksturinn eða 
starfsemi til skráningar hjá ríkisskattstjóra ekki síðar en átta dögum áður en 
starfsemi hefst. Ríkisskattstjóri gefur út staðfestingu til skráningarskylds aðila 
um að skráning hafi átt sér stað. 

11.3. GISTINÁTTASKATTUR

Gistináttaskattur var lagður á 1. janúar 2012 og er skattur á selda gistingu.

Samkvæmt lögum um gistináttaskatt nr. 87/2011 skal greiða gistináttaskatt 
í ríkissjóð af hverri seldri gistináttaeiningu. Gistináttaeining er leiga á 
gistiaðstöðu í allt að einn sólarhring, þ.m.t. yfir nótt. Með gistiaðstöðu í 
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lögunum er átt við húsnæði eða svæði sem er leigt út í þeim tilgangi að þar sé 
dvalið yfir nótt, svefnaðstaða sé fyrir hendi eða það sé hægt að koma henni 
fyrir og leigan sé almennt til skemmri tíma en eins mánaðar. Þetta á við um hús, 
íbúðir, herbergi, þ.m.t. herbergi á hótelum og gistiheimilum, tjaldstæði, stæði 
fyrir húsbíla, tjaldvagna, fellihýsi og hjólhýsi.

Skatturinn nemur 100 kr. fyrir hverja selda gistináttaeiningu og skal tilgreina 
hann á sölureikningi eða greiðslukvittun. 

Öllum þeim sem selja gistináttaeiningar ber skylda til að innheimta og standa 
skil á gistináttaskatti. Þó skal ekki leggja á gistináttaskatt á sölu gistingar sem 
ber ekki virðisaukaskatt samkvæmt lögum um virðisaukaskatt, sjá umfjöllun um 
virðisaukaskatt í kaflanum hér að framan.

Markmið laga um gistináttaskatt er að „afla tekna til að stuðla að uppbyggingu, 
viðhaldi og verndun fjölsóttra ferðamannastaða, friðlýstra svæða og þjóðgarða. 
Jafnframt að afla tekna til þess að tryggja öryggi ferðamanna og vernda 
náttúru landsins.“

Þeir sem hyggjast selja gistingu sem fellur undir lög um gistináttaskatt ber 
að senda ríkisskattstjóra tilkynningu um skattskylda starfsemi áður en hún 
hefst og heldur ríkisskattstjóri skrá yfir skattskylda aðila. Í tilkynningunni skal 
skrá fjölda gistirýma sem eru í boði, sundurliðað eftir flokkum. Ekki þarf að 
skrá fjölda herbergja í húsi sem er leigt út í heilu lagi, einungis fjölda húsa. 
Við tilkynningu vegna tjaldsvæða þarf að gera grein fyrir áætluðum fjölda 
tjaldstæða á tjaldsvæði og á það jafnframt við um stæði undir tjaldvagna, 
fellihýsi og húsbíla. Ef ekki liggur fyrir hver fjöldi tjaldstæða er skal tilgreina 
fjölda tjalda sem mest hefur verið á tjaldstæðinu í einu. Þegar um er að ræða 
skála, farfuglaheimili og aðra staði sem bjóða gistingu í stökum rúmum og 
svefnpokaplássum skal tilgreina heildarfjölda rúma og svefnpokaplássa sem 
eru til útleigu. Heildarfjölda annarra gistirýma en húsa, herbergja, tjaldstæða, 
rúma og svefnpokaplássa skal tilgreina, sem og hvers eðlis þau eru.

SKATTAMÁL
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Á sviði ferðaþjónustunnar skipta vátryggingar miklu máli. Ýmsar tryggingar geta 
verið skilyrði fyrir starfsleyfi líkt og komið var inn á í kafla 3 um leyfisveitingar 
og þá geta sumar þeirra verið lögboðnar. Hér verður ekki vikið að hinum 
hefðbundnu tryggingum sem fyrirtæki verða jafnframt að huga að, líkt og 
brunatryggingum húseigna, ökutækjatryggingum o.fl. 

12.1. ÁBYRGÐARTRYGGINGAR
Ábyrgðartrygging getur verið skilyrði fyrir því að fyrirtæki fái rekstrarleyfi, 
samanber umfjöllun um leyfisveitingar í kafla 3. Er til að mynda gerð krafa um 
að ferðaskrifstofur, ferðaskipuleggjendur, bílaleigur og þeir sem aka með ferða-
menn verði sér úti um ábyrgðartryggingu hjá tryggingarfélagi til að leyfi sé veitt 
fyrir rekstrinum. Þó svo að ábyrgðartrygging sé ekki gerð að skilyrði fyrir rekstr-
arleyfi þá er slík trygging mikilvæg fyrir fyrirtæki í atvinnurekstri. Er slík trygging 
mikilvæg ferðaþjónustufyrirtækjum vegna mögulegrar skaðabótaábyrgðar 
gagnvart þriðja aðila vegna starfsemi fyrirtækisins og/eða starfsmanna þess. 

Tryggingin bætir tjón á munum og/eða vegna slysa á fólki. 

TRYGGINGAR

65TRYGGINGAR



12
12.2.   REKSTRARSTÖÐVUNARTRYGGINGAR
Rekstrarstöðvunartrygging er einnig mikilvæg fyrir fyrirtæki í atvinnurekstri en 
slík trygging bætir rekstrartap sem fyrirtæki verður fyrir við stöðvun rekstrar 
sem leiðir til samdráttar í vörusölu eða þjónustu ef rekja má orsökina til bóta-
skylds tjóns á tryggðum búnaði af völdum bruna, vatns eða innbrots. Almennt 
er stuðst við upplýsingar úr rekstrarreikningi viðkomandi fyrirtækis.  

Í lögum um skipan ferðamála er síðan mælt fyrir um tryggingarskyldu 
ferðaskrifstofa vegna alferða. Komi til gjaldþrots eða rekstrarstöðvunar 
ferðaskrifstofu skal hún hafa tryggingu fyrir endurgreiðslu fjár sem 
viðskiptavinur hefur greitt vegna alferðar sem er ófarin og til heimflutnings 
viðskiptavinar úr alferð, hvort sem er innanlands eða erlendis. Tryggingin skal 
einnig ná til þess að gera viðskiptavini kleift að ljúka alferð í samræmi við 
upphaflega áætlun ferðarinnar. 

Tryggingar vegna alferða eru ekki sömu tryggingar og rekstrarstöðvunar-
trygging sem fjallað er um fremst í kafla 12.2. Tryggingin getur verið fé sem lagt 
er inn í viðurkenndan banka eða sparisjóð í nafni Ferðamálastofu eða ábyrgð 
viðskiptabanka eða sparisjóðs eða vátrygging hjá vátryggingarfélagi. Þá getur 
Ferðamálastofa metið aðrar tryggingar sambærilegar. Þarf þá að leggja fram 
yfirlýsingu um að gildissvið og fjárhæð slíkrar tryggingar sé í samræmi við lög 
um skipan ferðamála. 
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12.3.  ÁHÆTTUSÖM ÞJÓNUSTA
Þeir sem stunda áhættusama þjónustu, líkt og ferðaþjónustufyrirtæki sem 
bjóða upp á „river rafting“, þyrluskíðamennsku, göngur á jökla o.s.frv., ættu 
mögulega að huga að auka tryggingum í rekstri sínum. Líkt og nefnt var í kafla 4 
um öryggi í ferðaþjónustu þá hafa fyrirtæki sem bjóða upp á slíka þjónustu farið 
fram á við viðskiptavini sína að þeir skrifi í sumum tilfellum undir skaðleysisyfir-
lýsingu varðandi bótaábyrgð fyrirtækja vegna slysa sem verða í slíkum ferðum. 
Í þessum yfirlýsingum má einnig sjá dæmi um að fyrirtæki hvetji þátttakendur 
í slíkum ferðum að hafa ferðatryggingu, ásamt slysatryggingu. Líkt og með 
umfjöllun í kafla 4 þá geta fyrirtæki ekki firrt sig ábyrgð á slysum sem verða á 
þátttakendum í slíkum ferðum ef þau verða vegna atvika sem rekja má til fyrir-
tækisins sjálfs. Þá mætti sækja bætur fyrir slys í ábyrgðartryggingu fyrirtækis 
og vísast í umfjöllun hér að framan um slíkar tryggingar. 

Sjálfsagt er að mæla með því að hver sá sem hyggur á ferðaþjónusturekstur 
kynni sér vel hvað er í boði í þessu sambandi. Þá eru einnig starfandi trygginga-
miðlanir sem geta gefið hlutlausa ráðgjöf um hvaða tryggingar henta best fyrir 
viðkomandi rekstur.
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13SAMNINGAR

Aðilar í ferðaþjónustu geta þurft að gera ýmsa samninga í tengslum við þá 
þjónustu sem þeir veita. Mikilvægt er að vandað sé til samningagerðar svo ekki 
komi upp ágreiningur á síðari stigum. Verður hér vikið að nokkrum tegundum 
samninga sem aðilar í ferðaþjónustu gætu komið til með að gera. 

13.1 . SAMNINGAR VIÐ VERKTAKA
Þeir sem reka ferðaþjónustufyrirtæki þurfa oft að ráða til sín verktaka til að 
sinna ýmsum verkefnum. Verktakar eru sjálfstætt starfandi atvinnurekendur en 
ekki launamenn. Verktakar sjá sjálfir um skil á öllum gjöldum og sköttum en ekki 
atvinnurekandi líkt og er með launþega. Það gæti til að mynda verið hentugt 
fyrir ferðaþjónustufyrirtæki að ráða til sín leiðsögumenn í ferðir sem verktaka 
ef um er að ræða nokkrar ferðir, tilfallandi verkefni eða eitthvað slíkt. 

Þó verður að hafa í huga að það ræðst af eðli vinnusambandsins hvort viðkom-
andi telst vera verktaki eða launþegi en ekki af heiti samnings sem gerður er á 
milli aðila. Verktakar eru til að mynda sjálfstæðir og bera ábyrgð á vinnu sinni 
en ekki sá sem ræður þá til verksins, þeir ráða því hvernig vinnan er unnin og 
á hvaða tíma og leggja sjálfir til búnað og annað sem þarf til að sinna verkinu. 
Verktakar eru ekki á launaskrá heldur senda reikninga vegna vinnu sinnar og 
líkt og greint var frá hér að framan, þá sjá þeir um skil á gjöldum og sköttum. Þá 
eiga verktakar ekki rétt á orlofi, veikindaleyfi o.s.frv. Til alls þessa og fleira er 
litið þegar metið er hvort um er að ræða verktaka eða launþega og hafa dóm-
stólar t.a.m. litið framhjá gerðum verktakasamningum ef vinnusambandið ber 
öll einkenni launþegasambands. Það getur því í sumum tilfellum verið réttast að 
ráða starfsmenn sem launþega, í það minnsta þegar um hefðbundin launastörf 
er að ræða.
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Þó að verktakar séu ráðnir til verks verður samt sem áður að gæta vel upp á að 
leyfi og annað sé í lagi og verður að skoða í því sambandi hvert tilfelli fyrir sig. 
Sem dæmi má nefna að ferðaskipuleggjandi sem ræður til sín verktaka fyrir 
ákveðna ferð verður að hafa til þess ferðaskipuleggjendaleyfi eða eftir atvikum 
ferðaskrifstofuleyfi, en verktakinn sem fenginn er til verks verður jafnframt að 
uppfylla skilyrði sem gerð eru fyrir tiltekna ferð, t.d. hafa meirapróf eða annað. 
Vísast hér að öðru leyti í umfjöllun í kafla 3 um leyfisveitingar.

13.2.  SAMNINGAR VIÐ LANDEIGENDUR
Í kafla 9 var m.a. fjallað um eignaréttinn og almannaréttinn og hvað felst 
í honum. Kom þar fram að sumar náttúruauðlindir eru í eigu landeigenda. 
Mikilvægt er að þeir sem reka ferðaþjónustufyrirtæki og stefna á ferðir sem 
eru í eigu annarra en ríkisins geri það í sátt og samlyndi við landeigendur. Þó 
almenningur hafi rétt til frjálsrar farar um landið er sjálfsagt að mæla með 
því að þegar ferðaskipuleggjendur ferðast um einkalönd með hópa fólks í 
atvinnuskyni að gera samninga við viðkomandi landeigendur þar sem m.a. væri 
fjallað um leiðarval, umgengni, tjaldstæði eða jafnvel þjónustu sem viðkomandi 
landeigandi gæti innt af hendi fyrir hópana.

Í þessu sambandi má hafa það í huga að oft eru viðkomandi sveitarfélög 
landeigendur og ættu ferðaskipuleggjendur að gæta vel að samstarfi og 
samkomulagi við þau.
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Svo sem getið var um í upphafi þá er tilgangur þessa bæklings að veita yfirlit 
yfir þau lögfræðilegu atriði sem gæta þarf að í ferðaþjónustunni. Margt af því 
sem fram kemur á í raun við um allar atvinnugreinar en annað er sérsniðið að 
þörfum ferðaþjónustunnar.

Það er von og trú LEX að faglegur metnaður ferðaþjónustuaðila lúti ekki ein-
göngu að vönduðu úrvali ferða og afþreyingar heldur að öll umgjörð ferðaþjón-
ustunnar sé innan marka laga og reglna, bæði inn á við og gagnvart stjórnvöld-
um. Fagmennska í hvívetna á ávallt að vera aðalsmerki ferðaþjónustunnar.

LOKAORÐ
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