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Breytingar á lögum nr. 45/2007 um útsenda starfsmenn og skyldur erlendra 
þjónustuveitenda. 

Gildissvið laganna orðið víðtækara 

Gildissvið laganna hefur verið breytt töluvert og gilda þau nú um fleiri tilfelli en áður. Ekki er 
lengur gerð krafa um að til staðar þurfi að vera þjónustusamningur við tiltekið notendafyrirtæki 
hér á landi heldur gilda lögin um öll fyrirtæki sem hafa staðfestu í öðru ríki á Evrópska 
efnahagssvæðinu, öðru EFTA-ríki eða Færeyjum og senda hingað til lands starfsmann til að veita 
þjónustu óháð því hver sé að nýta þjónustuna. Eru þessi fyrirtæki almennt nefnd þjónustufyrirtæki. 

Falla því undir gildissvið laganna m.a. erlend rútufyrirtæki sem senda rútur hingað til lands með 
starfsfólki óháð því hvort starfsmaðurinn komi með rútunni til landsins eða hann komi síðar með 
flugi. Gilda lögin einnig í þeim tilfellum sem neytandi semur við þjónustufyrirtæki t.d. um 
framkvæmdir við heimili sitt eða sumarbústað. 

Enn fremur þá gilda lögin um upplýsingaskyldu sjálfstætt starfandi einstaklinga sem hafa staðfestu 
í öðru ríki á Evrópska efnahagssvæðinu, öðru EFTA-ríki eða Færeyjum og sem kemur hingað til 
lands til að veita þjónustu. 

Upplýsingaskylda sjálfstætt starfandi einstaklings 

Samkvæmt nýrri 7. gr. laganna er sjálfstætt starfandi einstaklingi, sem veitir þjónustu hér á landi í 
lengur en tíu virka daga á hverjum tólf mánuðum, skylt að veita Vinnumálastofnun tilteknar 
upplýsingar um starfsemi sína sem og aðgang að gögnum sem stofnunin kann að óska eftir til að 
sannreyna skráningu eða í þágu eftirlits með lögunum. 

Búið er að útbúa rafræna tilkynningu hér: http://form.vinnumalastofnun.is/self-employed/ 

Upplýsingaskylda sjálfstætt starfandi einstaklings tekur ekki gildi fyrr en 1. ágúst nk. 

Ríkari upplýsingaskylda erlendra þjónustufyrirtækja 

Umtalsverðar breytingar voru gerðar á 8. gr. laganna sem kveður á um upplýsingaskyldu 
þjónustufyrirtækja. Er nú m.a. kveðið á um skyldu til að leggja fram gögn sem sýna fram á 
raunverulega starfsemi fyrirtækisins í heimaríki þess, skylda til að veita ítarlegri upplýsingar um 
notendafyrirtæki hér á landi, ef það á við, skylda til að afhenda alltaf þjónustusamning og 
ráðningarsamninga sem og aðrar upplýsingar eða gögn sem Vinnumálastofnun kann að óska eftir 
vegna eftirlits með lögunum. Skal þjónustufyrirtækið einnig veita upplýsingar um netföng þar sem 
hægt sé að ná í forsvarsmann fyrirtækisins og fulltrúa þess hér á landi. 

Þjónustufyrirtækið skal enn fremur hafa aðgengilegt afrit af launaseðlum, vinnutímaskýrslum og 
staðfestingu á greiðslu launa meðan það veitir þjónustu hér á landi og í einn mánuð eftir að 
starfsemi þess lýkur. Skal þjónustufyrirtæki upplýsa Vinnumálastofnun eigi síðar en sama dag og 
starfsemi hefst hvar stofnunin getur nálgast framangreindar upplýsingar og skal þjónustufyrirtækið 
bregðast við beiðni Vinnumálastofnunar um afhendingu á þessum gögnum innan tveggja virkra 
daga frá því að beiðni stofnunarinnar berst. 

Rafræn skráning fyrirtækja er áfram á vefnum hér: http://form.vinnumalastofnun.is/thjonusta/ 

http://form.vinnumalastofnun.is/self-employed/
http://form.vinnumalastofnun.is/thjonusta/
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Breytingar á upplýsingaskyldu þjónustufyrirtækja tekur ekki gildi fyrr en 1. ágúst nk. Hins vegar 
er öllum þjónustufyrirtækjum skylt að veita upplýsingar samkvæmt núgildandi 8. gr. fram að þeim 
tímapunkti. 

Ríkari skyldur notendafyrirtækis 

Erlent þjónustufyrirtæki ber ábyrgð á því að skila inn staðfestingu til notendafyrirtækis á að það 
hafi sinnt upplýsingaskyldu sinni gagnavart Vinnumálastofnun. Enn fremur ber það ábyrgð á því 
að skila inn slíkum staðfestingum til notendafyrirtækisins vegna allra erlendra þjónustufyrirtækja 
sem það (fyrsta erlenda þjónustufyrirtækið) kann að semja við síðar. 

Dæmi: N (notendafyrirtæki) semur við A (erlent þjónustufyrirtæki) um tiltekið verk. A ber að skila 
framangreindri staðfestingu til N. Semji A við B (annað erlent þjónustufyrirtæki) ber A ábyrgð á 
því að skila inn framangreindri staðfestingu til N fyrir B líka. 

Einnig er kveðið á um það að ef notendafyrirtæki verði vart við það að þjónustufyrirtæki brjóti 
gegn lögunum sé notendafyrirtækinu skylt að tilkynna um það til Vinnumálastofnunar án 
ástæðulausrar tafar. 

Framangreindar breytingar taka ekki gildi fyrr en 1. ágúst nk. 

Keðjuábyrgð í byggingarstarfsemi og mannvirkjagerð 

Í nýrri 11. gr. a er kveðið á um óskipta ábyrgð notendafyrirtækis í byggingar- og mannvirkjagerð 
vegna starfsmanna þjónustufyrirtækis sem starfa hér á landi. Ber notendafyrirtæki ábyrgð á: 

a. vangoldnum lágmarkslaunum, 
b. öðrum vangoldnum launaþáttum, 
c. vangoldnum launum fyrir yfirvinnu, 
d. vangoldnum launum í veikinda- og slysatilvikum og  
e. vangoldnum launatengdum gjöldum á Íslandi. 

Jafnframt ber notendafyrirtækið ábyrgð á sömu þáttum vegna starfsmanna þeirra erlendu 
þjónustufyrirtækja sem upphaflega þjónustufyrirtækið kann að semja við. Sé um að ræða 
fyrirtækjasamsteypu þá ber móðurfélagið ábyrgð með notendafyrirtækinu. 

Starfsmaður hins erlenda þjónustufyrirtækis hefur fjóra mánuði frá gjalddaga viðkomandi kröfu til 
að leggja fram skriflega kröfu til notendafyrirtækis um greiðslu hennar. Vissi notendafyrirtæki eða 
mátti það vita af bersýnilegri vanefnd getur dómstóll ákveðið að lengja ábyrgðartíma 
notendafyrirtækis í allt að tólf mánuði. 

Notendafyrirtæki skal skora á þjónustufyrirtækið að greiða kröfuna eða að það geri grein fyrir 
afstöðu sinni til hennar innan sjö virkra daga. Telji notendafyrirtæki vafa leika á réttmæti 
kröfunnar, ætli að það að óska eftir umsögn samráðsnefndar, sbr. 2. mgr. 2. gr. laga nr. 55/180 um 
starfskjör launafólks og skyldutryggingu lífeyrisréttinda, eða synja um greiðslu vegna undanþágu 
frá ábyrgð skv. lögunum skal það tilkynna starfsmanninum og þjónustufyrirtækinu það innan sjö 
daga frá því að frestur þjónustufyrirtækisins til að bregðast við áskorun um greiðslu rann út. Ellegar 
skal notendafyrirtækið greiða kröfuna innan 24 virkra daga. 
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Nýti notendafyrirtækið og/eða starfsmaður rétt sinn til að óska eftir umsögn samráðsnefndar um 
réttmæti kröfunnar skal umsögn nefndarinnar liggja fyrir innan sjö virka daga. Hefur 
notendafyrirtækið í kjölfarið þrjá virka daga til að gera þjónustufyrirtækinu og starfsmanninum 
grein fyrir afstöðu sinni til kröfunnar. 

Í nýrri 11. gr. b er kveðið á um undanþágu frá ábyrgð notendafyrirtækis. Getur notendafyrirtækið 
hafnað ábyrgð að kröfu í eftirfarandi tilfellum: 

a. Þjónustufyrirtæki veitir þjónustu hér á landi í skemur en tíu daga á hverju tólf mánaða 
tímabili. 

b. Ef um er að ræða kröfu framkvæmdastjóra, stjórnarmanna eða eiganda þjónustufyrirtækis 
og maka eða annarra skyldmenna framangreindra ef þau eru það nákomin að hægt sé að 
sýna fram á að kröfur þeirra séu óréttmætar með tilliti til tengsla þeirra. 

c. Þegar notendafyrirtæki hefur með sannanlegum hætti reynt að tryggja eins og því er unnt 
að þjónustufyrirtækið greiði starfsmönnum sínum laun í samræmi við ákvæði gildandi 
kjarasamninga s.s. með því að óska eftir afriti af ráðningarsamningi, launaseðlum, 
vinnutímaskýrslum og staðfestingu á launagreiðslum. 

Óski notendafyrirtæki eftir upplýsingum samkvæmt c-lið að framan er þjónustufyrirtæki skylt að 
veita umbeðnar upplýsingar. 

Vinnumálastofnun vekur athygli á því að stofnunin hefur ekki aðkomu að málum er varða ábyrgð 
notendafyrirtækis á vangoldnum launum starfsmanna erlends þjónustufyrirtækis. Um er að ræða 
einkaréttarlega kröfu milli starfsmannsins og þeirra fyrirtækja sem eiga í hlut og er það á valdsviði 
dómstóla en ekki Vinnumálastofnunar að kveða endanlega á um réttmæti krafna og annara 
álitaefna sem kunna að rísa vegna þessara mála. Fellur það meðal annars í hlut dómstóla að meta 
endanlega hvort skilyrði fyrir undanþágu frá ábyrgð skv. b- og c-liðar að ofan séu uppfyllt eða 
ekki, en Vinnumálastofnun hefur engar valdheimildir til að meta slík mál. 

Eftirlit Vinnumálastofnunar 

Líkt og áður hefur Vinnumálastofnun eftirlit með framkvæmd laganna. Hafa eftirlitsfulltrúar 
stofnunarinnar heimild til þess að fara í eftirlitsheimsóknir á vinnustaði vegna þess. Enn fremur 
hefur stofnunin nú víðtækari heimildir til að óska eftir aðgangi og/eða afritum af þeim 
upplýsingum og gögnum sem stofnunin telur nauðsynlegar við framkvæmd eftirlits 
stofnunarinnar. Hvílir sú skylda á þjónustufyrirtæki, sjálfstætt starfandi einstaklingi og 
notendafyrirtæki. Jafnframt hefur Vinnumálastofnun víðtækari heimildir til að afla nauðsynlegra 
upplýsinga frá öðrum stjórnvöldum, innlendum og erlendum, við eftirlit með lögunum. 

Afhending ráðningarsamninga, launaseðla og vinnutímaskýrslna 

Vinnumálastofnun hefur heimild til þess að óska eftir umsögn samtaka aðila vinnumarkaðarins 
eða hlutaðeigandi stéttarfélags um hvort efni ráðningarsamninga eða upplýsingar á launaseðli séu 
í samræmi við ákvæði gildandi kjarasamninga. 

Liggi fyrir grunur um brot á gildandi kjarasamningum geta samtök aðila vinnumarkaðarins eða 
hlutaðeigandi stéttarfélag óskað eftir að Vinnumálastofnun afhendi þeim ráðningarsamninga, 
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launaseðla, vinnutímaskýrslur starfsmanna og þau gögn sem hafa borist um staðfestingu greiðslu 
launa til starfsmanna. 

Þvingunarúrræði og viðurlög við brotum gegn lögunum 

Vinnumálastofnun er enn heimilt að leggja á dagsektir eða stöðva starfsemi í þeim tilgangi að 
þjónustufyrirtæki, notendafyrirtæki eða sjálfstætt starfandi einstaklingur uppfylli skyldur sínar 
samkvæmt lögunum. Hámarksfjárhæð dagsekta hefur nú hækkað úr 100.000 kr. fyrir hvern dag 
upp í eina milljón króna fyrir hvern dag. Enn fremur er mælt fyrir um ítarlegra ferli við álagninu 
dagsekta. 

Enn fremur hefur nú Vinnumálastofnun heimild til þess að leggja stjórnvaldssektir á sjálfstætt 
starfandi einstakling eða þjónustufyrirtæki sem veitir stofnuninni ekki upplýsingar og/eða aðgang 
að gögnum skv. 7. og 8. gr. laganna á tilskildum tíma. Stofnuninni er einnig heimilt að leggja á 
stjórnvaldssektir veiti framangreindir aðilar stofnuninni rangar eða ófullnægjandi upplýsingar að 
mati stofnunarinnar, óháð því hvort um ásetning eða gáleysi sé að ræða. Fjárhæð stjórnvaldssekta 
getur numið allt að fimm miljónir króna. 

Breytingar á lögum nr. 139/2005 um starfsmannaleigur. 

Ítarlegri upplýsingar við skráningu 

Með breytingum á 2. gr. laganna er starfsmannaleigu skylt að veita Vinnumálastofnun upplýsingar 
um netfang starfsmannaleigunnar og netfang fyrirsvarsmanns hennar. Einnig eru lagðar ríkari 
skyldur á starfsmannaleigur um að leggja fram gögn sem sýna fram á raunverulega starfsemi 
starfsmannaleigunnar í heimaríki þessm, sé um erlenda starfsmannaleigu að ræða. Enn fremur ber 
starfsmannaleigu, sem starfar hér á landi lengur en tíu virka daga á tólf mánaða tímabili, að veita 
upplýsingar um netfang fulltrúa hennar hér á landi. 

Ríkari upplýsingaskylda starfsmannaleigna 

Nokkrar breytingar voru gerðar á 4. gr. laganna sem kveður á um upplýsingaskyldu 
starfsmannaleigu starfi hún hér á landi í lengur en tíu virka daga. Er nú m.a. kveðið á um skyldu 
til að afhenda alltaf ráðningarsamninga til Vinnumálastofnunar. 

Starfsmannaleiga skal einnig hafa aðgengilegt afrit af launaseðlum, vinnutímaskýrslum og 
staðfestingu á greiðslu launa meðan það veitir þjónustu hér á landi og í einn mánuð eftir að 
starfsemi þess lýkur. Skal starfsmannaleigan upplýsa Vinnumálastofnun eigi síðar en sama dag og 
starfsemi hennar hefst hvar stofnunin getur nálgast framangreindar upplýsingar og skal 
starfsmannaleigan bregðast við beiðni Vinnumálastofnunar um afhendingu á þessum gögnum 
innan tveggja virkra daga frá því að beiðni stofnunarinnar berst. 

Rafræn skráning fyrirtækja er áfram á vefnum hér: 
http://form.vinnumalastofnun.is/starfsmannaleigur/ 

Breytingar á upplýsingaskyldu starfsmannaleigna tekur ekki gildi fyrr en 1. ágúst nk. Hins vegar 
er öllum starfsmannaleigum skylt að veita upplýsingar samkvæmt núgildandi 4. gr. fram að þeim 
tímapunkti. 

http://form.vinnumalastofnun.is/starfsmannaleigur/
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Ríkari skyldur notendafyrirtækis 

Breytingar á 4. gr. a laganna leggja þá skyldu á notendafyrirtæki að verði notendafyrirtækið vart 
við það að starfsmannaleiga, sem það hefur gert þjónustusamning við, brjóti gegn lögunum skuli 
notendafyrirtækið tilkynna um það til Vinnumálastofnunar án ástæðulausrar tafar. 

Framangreindar breytingar taka þó ekki gildi fyrr en 1. ágúst nk. 

Ábyrgð notendafyrirtækja vegna starfsmannaleigna 

Í nýrri 4. gr. b er kveðið á um óskipta ábyrgð notendafyrirtækis vegna starfsmanna 
starfsmannaleigna sem starfa hjá notendafyrirtækinu á grundvelli þjónustusamnings. Ber 
notendafyrirtæki ábyrgð á vangoldnum launum skv. 5. gr. a laganna, en samkvæmt því ákvæði á 
starfsmaður starfmannaleigu að njóta sömu launa og starfskjara meðan hann starfar fyrir 
notendafyrirtæki líkt og hann hefði notið hefði hann verið ráðinn beint til notendafyrirtækisins. 
Ábyrgðin nær þó ekki til vangoldinna orlofslauna. 

Starfsmaður starfsmannaleigu hefur fjóra mánuði frá gjalddaga viðkomandi kröfu til að leggja 
fram skriflega kröfu til notendafyrirtækis um greiðslu hennar. Vissi notendafyrirtæki eða mátti það 
vita af bersýnilegri vanefnd getur dómstóll ákveðið að lengja ábyrgðartíma notendafyrirtækis í allt 
að tólf mánuði. 

Notendafyrirtæki skal skora á starfsmannaleiguna að greiða kröfuna eða að hún geri grein fyrir 
afstöðu sinni til kröfunnar innan sjö virkra daga. Telji notendafyrirtæki vafa leika á réttmæti 
kröfunnar, ætli að það að óska eftir umsögn samráðsnefndar, sbr. 2. mgr. 2. gr. laga nr. 55/180 um 
starfskjör launafólks og skyldutryggingu lífeyrisréttinda, eða synja um greiðslu vegna undanþágu 
frá ábyrgð skv. lögunum skal það tilkynna starfsmanninum og starfsmannaleigunni það innan sjö 
virkra daga frá því að frestur starfsmannaleigunnar til að bregðast við áskorun um greiðslu rann 
út. Ellegar skal notendafyrirtækið greiða kröfuna innan 24 virkra daga. 

Nýti notendafyrirtækið og/eða starfsmaður rétt sinn til að óska eftir umsögn samráðsnefndar um 
réttmæti kröfunnar skal umsögn nefndarinnar liggja fyrir innan sjö virka daga. Hefur 
notendafyrirtækið í kjölfarið þrjá virka daga til að gera starfsmannaleigunni og starfsmanninum 
grein fyrir afstöðu sinni til kröfunnar. 

Í nýrri 4. gr. c er kveðið á um undanþágu frá ábyrgð notendafyrirtækis. Getur notendafyrirtækið 
hafnað ábyrgð að kröfu í eftirfarandi tilfellum: 

a. Starfsmannaleiga leigir notendafyrirtæki starfsmenn skemur en samtals tíu daga á hverju 
tólf mánaða tímabili. 

b. Ef um er að ræða kröfu framkvæmdastjóra, stjórnarmanna eða eiganda þjónustufyrirtækis 
og maka eða annarra skyldmenna framangreindra ef þau eru það nákomin að hægt sé að 
sýna fram á að kröfur þeirra séu óréttmætar með tilliti til tengsla þeirra. 

c. Þegar notendafyrirtæki hefur gert þjónustusamning við starfsmannaleigu sem 
samráðsnefnd, sbr. 2. mgr. 2. gr. laga nr. 55/1980, hefur veitt viðurkenningu á grundvelli 
kjarasamninga samtaka aðila vinnumarkaðarins 
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d. Þegar notendafyrirtæki hefur með sannanlegum hætti reynt að tryggja eins og því er unnt 
að þjónustufyrirtækið greiði starfsmönnum sínum laun í samræmi við ákvæði gildandi 
kjarasamninga s.s. með því að óska eftir afriti af ráðningarsamningi, launaseðlum, 
vinnutímaskýrslum og staðfestingu á launagreiðslum. 

Óski notendafyrirtæki eftir upplýsingum samkvæmt d-lið að framan er starfsmannaleigu skylt að 
veita umbeðnar upplýsingar. 

Vinnumálastofnun vekur athygli á því að stofnunin hefur ekki aðkomu að málum er varða ábyrgð 
notendafyrirtækis á vangoldnum launum starfsmanna starfsmannaleigna. Um er að ræða 
einkaréttarlega kröfu milli starfsmannsins og þeirra fyrirtækja sem eiga í hlut og er það á valdsviði 
dómstóla en ekki Vinnumálastofnunar að kveða endanlega á um réttmæti krafna og annara 
álitaefna sem kunna að rísa vegna þessara mála. Fellur það meðal annars í hlut dómstóla að meta 
endanlega hvort skilyrði fyrir undanþágu frá ábyrgð skv. b- og d-liðar að ofan séu uppfyllt eða 
ekki, en Vinnumálastofnun hefur engar valdheimildir til að meta slík mál. 

Eftirlit Vinnumálastofnunar 

Líkt og áður hefur Vinnumálastofnun eftirlit með framkvæmd laganna. Hafa eftirlitsfulltrúar 
stofnunarinnar heimild til þess að fara í eftirlitsheimsóknir á vinnustaði vegna þess. Enn fremur 
hefur stofnunin nú víðtækari heimildir til að óska eftir aðgangi og/eða afritum af þeim 
upplýsingum og gögnum sem stofnunin telur nauðsynlegar við framkvæmd eftirlits 
stofnunarinnar. Hvílir sú skylda á starfsmannaleigu og notendafyrirtæki. Jafnframt hefur 
Vinnumálastofnun víðtækari heimildir til að afla nauðsynlegra upplýsinga frá öðrum 
stjórnvöldum, innlendum eða erlendum, við eftirlit með lögunum. 

Afhending ráðningarsamninga, launaseðla og vinnutímaskýrslna 

Vinnumálastofnun hefur heimild til þess að óska eftir umsögn samtaka aðila vinnumarkaðarins 
eða hlutaðeigandi stéttarfélags um hvort efni ráðningarsamninga eða upplýsingar á launaseðli séu 
í samræmi við ákvæði gildandi kjarasamninga. 

Liggi fyrir grunur um brot á gildandi kjarasamningum geta samtök aðila vinnumarkaðarins eða 
hlutaðeigandi stéttarfélag óskað eftir að Vinnumálastofnun afhendi þeim ráðningarsamninga, 
launaseðla, vinnutímaskýrslur starfsmanna og þau gögn sem hafa borist um staðfestingu greiðslu 
launa til starfsmanna. 

Þvingunarúrræði og viðurlög við brotum gegn lögunum 

Vinnumálastofnun er enn heimilt að leggja á dagsektir eða stöðva starfsemi í þeim tilgangi að 
starfsmannaleiga uppfylli skyldur sínar samkvæmt lögunum. Hámarksfjárhæð dagsekta hefur nú 
hækkað úr 100.000 kr. fyrir hvern dag upp í eina milljón króna fyrir hvern dag. Enn fremur er mælt 
fyrir um ítarlegra ferli við álagninu dagsekta. 

Enn fremur hefur nú Vinnumálastofnun heimild til þess að leggja stjórnvaldssektir á 
starfsmannaleigu sem veitir stofnuninni ekki upplýsingar og/eða aðgang að gögnum skv. 3. og 4. 
gr. laganna á tilskildum tíma. Stofnuninni er einnig heimilt að leggja á stjórnvaldssektir veiti 
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starfsmannaleiga rangar eða ófullnægjandi upplýsingar að mati stofnunarinnar, óháð því hvort um 
ásetning eða gáleysi sé að ræða. Fjárhæð stjórnvaldssekta getur numið allt að fimm miljónir króna. 

Lög nr. 97/2002 um atvinnuréttindi útlendinga 

Heimild til að veita atvinnuleyfi í tengslum við mansal 

Vinnumálastofnun veitt heimild til að veita atvinnuleyfi vegna sérstakra ástæðna til útlendings sem 
er með dvalarleyfi sem hugsanleg fórnarlamb mansals eða dvalarleyfi sem fórnarlamb mansals. 

Breytt heimild Vinnumálastofnunar til að synja um atvinnuleyfi vegna brota atvinnurekanda eða 
útlendings gegn lögunum 

Samkvæmt 7. mgr. 19. gr. laganna er Vinnumálastofnun heimilt að synja um veitingu tímabundins 
atvinnuleyfis þrátt fyrir að skilyrði fyrir útgáfunni séu uppfyllt. Með lagabreytingunni var orðalag 
ákvæðisins gert skýrar og er Vinnumálastofnun nú heimilt, að viðhöfðu mati á aðstæðum málsins 
hverju sinni, að synja um atvinnuleyfi, þrátt fyrir að skilyrði fyrir að útgáfu þess séu uppfyllt, í 
eftirfarandi tilfellum: 

a. Atvinnurekandi hefur áður brotið gegn lögunum, s.s. með því að hafa útlending í vinnu án 
atvinnuleyfis. 

b. Atvinnurekandi áður ráðið útlending til starfa á grundvelli atvinnuleyfis en ekki greitt 
honum laun í samræmi við gildandi kjarasamning eða ekki staðið skil á staðgreiðslu skatta 
og/eða tryggingargjaldi lögum samkvæmt. 

c. Útlendingur sem hefur áður brotið gegn lögunum, s.s. með því að hafa ráðið sig til starfa 
hér á landi án tilskilins atvinnuleyfis. 

Upplýsingaskylda vegna skammtímaundanþágu frá atvinnuleyfi 

Breytingar voru gerðar á 23. gr. laganna, en ákvæðið kveður á um undanþágu frá kröfunni um 
atvinnuleyfi vegna tiltekinna starfa hér á landi í allt að 90 daga á ári. Þeir útlendingar sem koma 
hingað til lands til starfa og telja að undanþágureglur 23. gr. eigi við er skylt að tilkynna um vinnu 
sína til Vinnumálastofnunar eigi síðar en sama dag og vinnan hefst hér á landi. 

Rafræn tilkynning fer fram hér: http://form.vinnumalastofnun.is/exemption/ 

Fortakslaus skylda til að senda inn tilkynningu tekur gildi 1. ágúst nk. en Vinnumálastofnun hefur 
frá 1. janúar 2017 leitast við að tilkynnt sé um slíkar komur svo stofnunin geti metið hvort 
umræddar undanþágur eigi við. 

Eftirlit Vinnumálastofnunar 

Vinnumálastofnun og lögreglan hafa eftirlit með framkvæmd laganna. Með breytingum á lögunum 
hefur nú Vinnumálastofnun heimild til þess að fara í eftirlitsheimsóknir á vinnustaði 
atvinnurekenda hér á landi. Enn fremur þá er stjórnvöldum, atvinnurekendum og útlendingum, 
óháð þjóðerni, skylt að veita nauðsynlegar upplýsingar vegna eftirlitsins. Jafnframt er núverandi 
og fyrrverandi starfsmönnum, sem hætt hafa á síðustu þremur mánuðum, atvinnurekanda skylt að 
veita upplýsingar vegna eftirlits með lögunum. 

http://form.vinnumalastofnun.is/exemption/
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Breytingar á lögum nr. 42/2010 um vinnustaðaskírteini og eftirlit á vinnustöðum 

Hækkun hámarksfjárhæðar dagsekta 

Hámarksfjárhæð dagsekta hækkar úr 100.000 kr. fyrir hvern dag upp í eina milljón króna fyrir 
hvern dag. Enn fremur er mælt fyrir um ítarlegra ferli við álagninu dagsekta. 

 

Reykjavík, 3. júlí 2018 
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