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Efnahags- og viðskiptanefnd Alþingis

Reykjavík, 27. október 2014

Umsðgn um frumvarp til laga um greiðsludrátt i verslunarviðskiptum. 8. mál -  bingskial 8.

Motus ehf., kt. 701195-3109, sér ástæðu til að gera athugasemd við 6. gr. frumvarps um greiðsludrátt í 
verslunarviðskiptum, sem er innleiðing 6. gr. tilskipunar 2011/7/EB.

Við samanburð tilskipunarinnar við frumvarpið er augljóst frávik í frumvarpinu. Tilskipunin gerir ráð 
fyrir því að innheimtubætur eigi að tryggja kröfuhafa sjálfum bætur vegna eigin kostnaðar af van- 
efhdum gagnaðila, en þetta kemur skýrlega fram í 2. mgr. 6. gr. tilskipunarinnar.

Til að taka af öll tvímæli segir í 3. mgr. 6. gr. tilskipunarinnar að kröfuhafa eigi, auk innheimtubót- 
anna, að vera tryggður réttur til sanngjamra bóta vegna kostnaðar við að ná efndum, svo sem vegna

Þrátt fyrir þennan skýra tilgang tilskipunarinnar er í 2. mgr. frumvarpsins áskilið að ráðherra sé skylt 
að kveða á um tengsl innheimtubótanna við kostnað af vanskilainnheimtu kröfu og að innheimtu- 
bætumar skuli koma til frádráttar innheimtukostnaði samkvæmt innheimtulögum eða kostnaði við

Þessi aðferð við innleiðingu tilskipunarinnar er að mati Motus ehf. alls ófullnægjandi innleiðing 
tilskipunarinnar og í reynd í beinni andstöðu við tilgang hennar. Aðferðin vegur einnig að þeirri 
grundvallarreglu að sá sem vanefnir skyldur sínar eigi að bæta það tjón sem hann veldur.

1. Member States shall ensure that, where interest for late payment becomes payable in commercial transactions in accordance with Article 3 
or 4, the creditor is entitled to obtain from the debtor, as a minimum, a fíxed sum o f EUR 40.
2. Member States shall ensure that the fixed sum referred to in paragraph 1 is payable without the necessity o f a reminder and as

3. The creditor shall, in addition to the fixed sum referred to in paragraph I, be entitled to obtain reasonable compensation from the debtor 
for any recovery costs exceeding that fixed sum and incurred due to the debtor’s late payment. This could include expenses incurred, inter 
alia, in instructing a lawyer or employing a debt collection agency.

Hlekkur á auglýsingu um kostnað a f  löginnheimtu: http://www.stiomartidindi.is/Advert.aspx?ID=83bfd6ff-de08-4ce8-b9ab-17effi225Sbcf

Hlekkur á reglugerö um kostnað a f frum- og milliinnheimtu: httD://www.reglugerd.is/interpro/dkm/WebGuard.nsf/kev2/133-2010
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