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Minnisblað  

 

Brotastarfsemi í ferðaþjónustunni 

Útleiga á erlendum rútubifreiðum með ökumanni – Erlendir ferðaskipuleggjendur 

 

Til:  Þeirra sem málið varðar      

Frá:    Halldór Grönvold  

Dags:  4. apríl 2017  

 

l  

Efni þessa minnisblaðs er tvíþætt. Annars vegar er fjallað um útleigu erlendra 

fyrirtækja á rútubifreiðum með ökumanni til íslenskra ferðaþjónustuaðila. Hins vegar 

er fjallað um erlenda ferðaskipuleggjendur sem skipuleggja ferðir um Ísland fyrir 

erlenda ferðamenn, þar sem upphaf og endir ferðarinnar er hér á landi. Í báðum 

tilfellum er um að ræða erlenda starfsmenn sem notaðir eru til að veita umrædda 

þjónustu.  

Þær takmörkuðu upplýsingar sem fyrir liggja um framangreinda starfsemi gefa tilefni 

til að ætla að mörgu sé áfátt, bæði varðandi skráningu þessarar starfsemi hér á landi 

og lögmæti hennar. Einnig skráningu og kjör þeirra starfsmanna sem við þessa 

starfsemi starfa. Nánar um það hér á eftir þar sem tilraun er gerð til að setja fram þær 

upplýsingar sem fyrir liggja og varpa fram spurningum er varðar þau skilyrði sem slík 

starfsemi þarf að uppfylla. 

 

II  

Hvað varðar útleigu erlendra fyrirtækja á rútubifreiðum með ökumanni til íslenskra 

ferðaþjónustuaðila hafa eftirfarandi upplýsingar komið fram: 

 

Strychalski Transport   http://www.strychalski.com.pl/  

Pólskt fyrirtæki, Strychalski Transport   http://www.strychalski.com.pl/  var með 1 – 2 rútur 

á síðasta ári á Íslandi með pólska bílstjóra. Þeir komu með Smyril line vorið 2016,  voru 

hér í um 4 mánuði  og fóru síðan seint um haustið heim aftur. Fyrirtækið er búið að 

vera á fullu að bjóða í hópa og ætlar sér að koma með allt uppí 10 rútur sumarið 2017, 

en það ræðst af því hvernig gengur að ná í skrifstofur sem eru fyrir á markaðinum. 

http://www.strychalski.com.pl/
http://www.strychalski.com.pl/
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Fyrir liggur að íslenskum rútufyrirtækjum hefur verið boðið að leigja hópferðabíl frá 

Strychalski Transport með ökumanni á um 500€ á dag.  

Haft er eftir pólskum bílstjórum hjá Strychalski að þeir hafi verið með um 4000 - 5000 

kr. á dag með öllu og gistu í bílnum eða á hótelum þegar þeir voru með hóp. Innifalið 

var þjórfé og þeir sáu sjálfir um mat  (en fengu að borða og gista ef þeir voru með hóp).      

 

EMKA Trans Sp zoo  www.emkatrans.com.pl  

Samkvæmt upplýsingum okkar starfa Bus travel ehf kt: 441115-0400 (áður 

Þingvallaleið ehf.) og pólska fyrirtækið EMKA Trans Sp zoo www.emkatrans.com.pl  

saman þ.e. Bus travel leigir af EMKA trans bíla og menn, þeir eru með pólska bílstjóra 

og skráða pólska bíla í notkun alla daga.  Einnig eru íslenskir bílstjórar á þessum bílum 

og mun fyrirhugað að Bus travel kaupi 2 bíla frá EMKA og fái 4 til viðbótar (staðfest er 

að a.m.k. tveir þeirra eru komnir með pólskum ökumönnum).  

Óskar Stefánsson formaður bílstjórafélagsins Sleipnis er vaktstjóri hjá Bus Travel og sér 

um að raða mönnum niður á bíla. 

EMKA Trans Sp zoo  boðar komu 10 - 20 hópferðabíla næsta sumar,  þeir eru eingöngu 

að herja á ferðaskrifstofur og rútufyrirtæki sem eru fyrir á markaðinum þar sem þeir 

eru að vinna beint fyrir þessa aðila í Skandinavíu. Fyrir liggur að íslenskum 

rútufyrirtækjum hefur verið boðið að leigja hópferðabíl frá EMKA Trans Sp zoo  með 

ökumanni á um 500 € per dag.   

 

UAB  European Coach Service  http://europeancoachservice.eu/en/  

Samkvæmt upplýsingum okkar hefur félag frá Lithaen  UAB  European Coach 

Service,   Sanstariskiu 55-12 05441 Vilnius  http://europeancoachservice.eu/en/ 

boðað komu sína með á annan tug rúta nú í sumar í samstarfi við Nordic Excursions 

ehf. (Geysir tours ehf. ?)  kt. 440311-2290 

Nú þegar er a.m.k. ein rúta komin til landsins með manni frá Litháen sem er staðsett í 

Grindavík og eru farnir að keyra hópa.  UAB er þekkt fyrirtæki í Skandinavíu fyrir að 

bjóða niður gegn þarlendum rútufyrirtækjum og ferðaskrifstofum og eru að vinna á 

verðum sem ekki er hægt að keppa við.   

 

III 

Eftirfarandi fullyrðing var send Alþýðusambandinu vagna framangreindrar starfsemi:  

http://www.emkatrans.com.pl/
http://www.emkatrans.com.pl/
http://europeancoachservice.eu/en/
http://europeancoachservice.eu/en/
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„Öll þessi fyrirtæki borga enga skatta hér á landi og engin gjöld. Þau þurfa ekki að fara 

í hópferðaleyfisskoðun eða vera með starfsleyfi frá Samgöngustofu. Mjög takmarkað 

eftirlit er með þessum rútum enda hafa menn mjög takmarkaða heimild skv. lögum að 

hafa eftirlit með þessum aðilum nema að skoða ökurita.  Í því sambandi er fullyrt að 

bílstjóri Strychalski  transport hafi verið hér í 4 mánuði að keyra uppá á nánast hvern 

dag (tók bæði transferðir ofl. þ.e. braut hægri og vinstri allar reglur um hvíld- og 

aksturstíma). Þessi bílstjóri hafi verið algjörlega afskiptalaus þ.e. Lögregla/ vegaeftirlit 

stoppaði hann aldrei og skoðaði aksturstíma. 

Þannig að tilfinningin er sú að fyrirtækin sem eru með öll leyfi og eru að reyna að vera 

með allt á hreinu þau eru endalaust stoppuð og tékkuð en þeir sem eru með allt niðrum 

sig sérílagi erlendir aðilar sleppa frá öllu saman.“ 

Í ljósi framanritaðs vakna m.a. eftirtaldar spurningar (spurningarnar varða fyrirtæki og 

starfsmenn þeirra sem koma af Evrópska efnahagssvæðinu): 

1. Þurfa rútur erlendra fyrirtækja sem gera út hér á landi ekki sérstaka afgreiðslu af 
hálfu tollayfirvalda og í hverju er hún þá fólgin? 

2. Þurfa erlend fyrirtæki sem gera út rútur ásamt ökumönnum hér á landi ekki leyfi 

af hálfu Samgöngustofu og hver eru þá skilyrði slíkrar leyfisveitingar?  

3. Þurfa erlend fyrirtæki sem gera út rútur ásamt ökumönnum hér á landi ekki að 

skrá sig hjá RSK og hvernig á þá slíkri skráningu að vera háttað og hvaða skilyrði 

þarf hún að uppfylla?  

4. Hver er skattskylda erlendra fyrirtækja sem gera út rútur ásamt ökumönnum hér á 

landi og hver er skattskylda starfsmanna þeirra?  

5. Hvaða reglur gilda um skráningu erlendra fyrirtækja sem gera út rútur og 

starfsmanna á þeirra vegum hér á landi hjá Vinnumálastofnun? 

6. Hvernig er háttað eftirliti með starfsemi erlendra fyrirtækja sem gera út rútur 

ásamt ökumönnum hér á landi, ef um slíkt eftirlit er að ræða, af hálfu: 

o Tollayfirvalda 

o Samgöngustofu 

o Ríkisskattstjóra 

o Vinnumálastofnunar 

7. Er að mati framangreindra stofnana þörf á lagabreytingum (eða annarri 

reglusetningu) til að treysta reglusetningu varðandi framangreinda starfsemi og 

þá í hvaða veru?  

8. Eru einhver önnur efnisatriði varðandi framangreint málefni sem ekki hefur verið 

fjallað um hér, sem skiptir máli fyrir úrlausn þess? 
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IV  

Hvað varðar erlenda ferðaþjónustuaðila sem skipuleggja ferðir um Ísland fyrir 

erlenda ferðamenn hafa eftirfarandi upplýsingar komið fram1: 

Samkvæmt upplýsingum sem við höfum aflað okkur er vaxandi fjöldi erlendra 

ferðaskipuleggjenda sem bjóða styttri og lengri ferðir um Ísland. Ekki er óalgengt að 

um sé að ræða 4 til 12 daga ferðir, með hópferðabifreiðum, minni 

farartækjum/jeppum (og jafnvel skipum sem sigla á milli áfangastaða). Það virðist 

sammerkt þessum fyrirtækjum að starfsemi þeirra er ekki skráð hér á landi (eða með 

mjög takmörkuðum hætti) og að þau nýta sér starfskrafta erlendra leiðsögumanna 

og ökuleiðsögumanna sem ekki njóta launa og annarra starfskjara í samræmi við 

íslenska kjarasamninga og lög eða greiða hér á landi skatta og önnur gjöld af tekjum 

sínum. 

Rétt er að geta þess að upplýsingar um þessa ferðaþjónustuaðila eru oft mjög 

takmarkaðar, en byggja á upplýsingum sem Alþýðusambandið hefur fengið úr 

íslensku ferðaþjónustunni og með því að skoða internetið. Hér á eftir verða skoðuð 

nokkur dæmi sem hefur rekið á fjörurnar. 

 

Islande 66°Nord  (66°Nord)2  http://www.66nord.com/recherche/pays/islande  

Islande 66 Nord, 2 rue Vaubecour 69002 Lyon France (skv. vefnum 66°Nord, 36-37 

Quai Arloing – 69009 LYON) skipuleggur 4 - 12 daga ferðir um Ísland fyrir 

frönskumælandi einstaklinga og hópa. Boðið er upp á ferðir allt árið þótt framboðið 

sé mest yfir sumartímann. Fyrirtækið er skráð sem Islande 66 nord með aðstöðu að 

Gjótuhrauni 6, 220 Hafnarfirði. Fyrirtækið virðist hins vegar ekki vera með aðstöðu 

þar lengur. Hins vegar hafa bílar á vegum fyrirtækisins sést við Eldshöfða (13?) í 

Reykjavík. Fyrirtækið er skráð með kennitöluna 550609-9910. 

Islande 66 Nord er ekki skráð í fyrirtækjaskrá RSK. Islande 66 Nord er hins vegar skrá 

hjá Samgöngustofu með rekstrarleyfi til fólksflutninga til 29.8.2018.  

Samkvæmt upplýsingum sem ASÍ hefur aflað sér sótti BYR um svokallaða 

bankakennitölu (550609-9910) fyrir fyrirtækið, en samkvæmt upplýsingum KPMG má 

einungis nota slíkar kennitölur til þess að millifæra fjárhæðir innan bankakerfisins. 

                                                      
1 Tekið skal fram að hér er ekki verið að tala um erlenda ferðaþjónustuaðila/ferðaskrifstofur sem koma 

með ferðahópa hingað til lands t.d. með rútubifreiðum ferðast um landið og yfirgefa það svo aftur að 

ferð lokinni. 
2 Ekki er alveg á hreinu hvort um sama fyrirtækið er að ræða. 

http://www.66nord.com/recherche/pays/islande
http://www.samgongustofa.is/media/umferd/leyfi-og-umferdareftirlit/Folksflutningar-a-vefinn-mars-17.pdf
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Hvað varðar starfsemi fyrirtækisins þá er það með smárútur á frönskum númerum 

sem notaðar eru í ferðum fyrirtækisins.  

Þá notast fyrirtækið við erlenda ökuleiðsögumenn. Þessir leiðsögumenn eru ekki 

skráðir hjá Vinnumálastofnun og virðast þeir og þeirra störf hvergi vera skráð hér á 

landi. Þá er fullyrt að þessir leiðsögumenn njóti allt annarra og lakari launa og 

annarra starfskjara en gilda skv. íslenskum kjarasamningum og lögum.  

 

Geko Expeditions  http://www.gekoexpeditions.com/?portfolio=islande  

Geko Expeditions, Abranna 24, CH-1645 Le Bry, Sviss. Um er að ræða svissneska 

ferðaskrifstofu sem sérhæfir sig í "self-drive" 4x4 jeppaferðum.  Þeir auglýsa 

sérstaklega "off F" "Forgotten Tracks" við Vatnajökul.  Þeir hafa selt ferðir hingað 

a.m.k. árin 2015 og 2016, ásamt því að ferðir eru skipulagðar 11. – 29.  júlí og 1. – 19. 

ágúst 2017. Búið er að setja myndband á youtube sem sýnir akstur á ómerktum 

slóðum: 

https://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=nlTp3fJ_otw. 

Ekki er vitað til þess að þetta fyrirtæki eða leiðsögumenn á þess vegum séu skráð hér 

á landi.  

 

Backroads https://www.backroads.com/award-winning-tours/iceland  

Fyrirtækið er með höfuðstöðvar í 801 Cedar St., CA 94710, Berkeley, Kaliforníu. 

Fyrirtækið bíður nokkuð úrval ferða um Ísland næsta sumar. 

Fyrirtækið var með kynningarfund og skráningu fyrir væntanlega leiðsögumenn á 

Icelandair Hotel Marina, 13. mars sl. þar sem það kynnti það sem það hefur í boði 

fyrir þessa aðila.  

Ekki er vitað til þess að þetta fyrirtæki eða leiðsögumenn á þess vegum séu skráð hér 

á landi. Þá er ekki ljóst hvort fyrirtækið nýtir sér rútur eða önnur farartæki frá 

íslenskum ferðaþjónustuaðilum. 

Alþýðusambandið hefur undir höndum samskipti einstaklings sem lýst hafði áhuga á 

að taka að sér fararstjórn við fyrirtækið. Þar kemur m.a. fram að grunngreiðsla (ekki 

er talað um laun) sé 75€ á dag fyrir dagsferðir og 540€ á viku fyrir 6 daga ferð. Þá er 

greitt orlof sem er 10% ofan á launin. Tekið er fram að við þetta bætist þjórfé og ýmis 

tilboð sem leiðsögumönnunum stendur til boða. Að öðru leyti er óljóst um kjör og 

réttindi leiðsögumannanna.  Ljóst er að þessi kjör eru langt undir og ekki í neinu 

samræmi við kjarasamninga og lög hér á landi. 

http://www.gekoexpeditions.com/?portfolio=islande
https://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=nlTp3fJ_otw
https://www.backroads.com/award-winning-tours/iceland


      

6  

  

Í ljósi framanritaðs vakna m.a. eftirtaldar spurningar (spurningarnar varða fyrirtæki 

og starfsmenn þeirra): 

1. Þurfa rútur og/eða aðrar atvinnubifreiðar erlendra ferðaþjónustufyrirtækja/ 

ferðaskrifstofa sem gera út hér á landi ekki sérstaka afgreiðslu af hálfu tollayfirvalda 

og í hverju er hún þá fólgin? 

2. Þurfa erlend ferðaþjónustufyrirtæki/ferðaskrifstofur sem eru með rútur og/eða 

aðrar atvinnubifreiðar ásamt ökumönnum/ökuleiðsögumönnum/leiðsögumenn hér á 

landi ekki leyfi af hálfu Samgöngustofu og hver eru þá skilyrði slíkrar leyfisveitingar?  

3. Þurfa erlend ferðaþjónustufyrirtæki/ferðaskrifstofur sem selja ferðir með upphaf 

og endi hér á landi ekki að skrá sig hjá RSK og hvernig þarf þá slíkri skráningu að vera 

háttað og hvaða skilyrði þarf hún að uppfylla?  

4. Hver er skattskylda erlend ferðaþjónustufyrirtæki/ferðaskrifstofur sem selja 

ferðir með upphaf og endi hér á landi og hver er skattskylda 

starfsmanna/leiðsögumanna þeirra?  

5. Hvaða reglur gilda um erlend ferðaþjónustufyrirtæki/ferðaskrifstofur sem selja 

ferðir með upphaf og endi hér á landi og eru með ökumönnum/ 

ökuleiðsögumönnum/ leiðsögumenn á sínum vegum hjá Vinnumálastofnun? 

6. Hvernig er háttað eftirliti með starfsemi erlendra ferðaþjónustufyrirtækja/ 

ferðaskrifstofa sem selja ferðir með upphaf og endi hér á landi og eru með 

ökumönnum/ ökuleiðsögumönnum/ leiðsögumenn á sínum, ef um slíkt eftirlit er að 

ræða, af hálfu: 

o Tollayfirvalda 

o Samgöngustofu 

o Ríkisskattstjóra 

o Vinnumálastofnunar 

7. Er að mati framangreindra stofnana þörf á lagabreytingum (eða annarri 

reglusetningu) til að treysta reglusetningu varðandi framangreinda starfsemi og þá í 

hvaða veru?  

8. Eru einhver önnur efnisatriði varðandi framangreint málefni sem ekki hefur verið 

fjallað um hér, sem skiptir máli fyrir úrlausn þess? 


