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Efni: Umsögn um frumvarp

Credifinfo Ldnstrausf hf. hefur borist til umsagnar frumvarp til laga um breytingu á lögum 
um ársreikninga, nr. 3/2006, og lögum um hlutafélög, nr. 2/1995, meö síðari breytingum 
(aukinn aðgangur að ársreikningaskrá og hlutafélagaskrá) og telur félagiö rétt aö 
benda á eftirfarandi atriöi í tengslum viö efni þess.

Meö frumvarpinu er gert ráö fyrir aö upplýsingar ársreikningaskrár og hlutafélagaskrár 
veröi aðgengilegri fyrir almenning. í greinargerð meö frumvarpinu kemur fram aö 
upplýsingar geti ekki talist aðgengilegar almenningi miöaö viö núverandi löggjöf þar 
sem greiða þarf fyrir þcer.

íslensk löggjöf gerir ráö fyrir aö greitt sé fyrir endurnot opinberra upplýsinga byggist slík 
gjaldtaka á heimild í lögum og er gjaldinu œ tlaö aö standa straum af þeim kostnaði 
sem almennt hlýst af því aö veita þá þjónustu sem gjaldtökuheimildin nœr til.

Hér ber aö líta til þess aö upplýsingar úr ársreikningaskrá og hlutafélagaskrá eru fyrst og 
fremst nýttar af atvinnulífinu. Kaupendur upplýsinganna eru að langmestu leyti 
fjármálafyrirtceki, lögmenn, endurskoöendur og aörir þátttakendur í viðskiptalífinu. 
Framangreindir aðilar hafa hagsmuni af því aö afla upplýsinganna í tenglsum við 
ákvaröanatökur og ekki óeðlilegt aö þeir sem nota upplýsingarnar greiöi fyrir slíkar 
upplýsingar meö gjöldum sem lögö eru á skv. heimild í lögum, í staö þess aö almannafé 
veröi nýtt til aö standa straum af kostnaði viö rekstur skránna.

Gera má ráö fyrir aö nái þcer breytingar fram aö ganga sem mcelt er fyrir um í 
frumvarpinu muni þaö hafa í för meö sér fjölgun þeirra aðila sem óska eftir aögengi aö 
upplýsingum úr skránum og leggja þá skyldu á skráarhaldara aö afhenda án 
fakmörkunar öllum sem þess óska mjög viðamiklar skrár, sem geta innihaldið 
persónuupplýsingar, án þess aö upplýst sé um notkun upplýsinganna og hvernig veröi 
unnið meö þcer. í því sambandi hlýtur aö þurfa aö huga aö því hvernig tryggt veröur 
aö viðtakendur upplýsinganna fari aö lögum um persónuvernd og meðferð 
persónuupplýsinga, en ný evrópureglugerð og ný löggjöf á íslandi mun leggja ríkari 
skyldur en verið hefur á þá sem vinna meö persónuupplýsingar.

Ekki verður séö aö þaö takmarki aðgang almennings aö upplýsingum úr 
framangreindum skrám aö greitt sé sanngjarnt gjald fyrir öflun þeirra, enda er 
vcentanlega í flestum tilfellum um aö rœða öflun á einstaka upplýsingum fremur en aö 
þörf sé á öflun viðamikilla skráa. Þaö cetti þó helst viö í tilfelli frceðimanna en skoöa 
mcetti afhendingu gagna til slíkra aöila sérstaklega, sem þá tilgreindu í hvaöa tilgangi 
þörf vceri á viöamiklum skrám, hvernig þcer yrðu nýttar og hvernig meöferö 
persónuupplýsinga yröi tryggö. Magnafsláttur í gjaldskrá vceri hugsanlegur í slíkum 
tilfellum.
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Eins og bent er á í umsögn Ríkisskattstjóra til Alþingis um frumvarp til laga um breytingu 
á lögum um fyrirtœkjaskrá, nr. 17/2003, meö síðari breytingum -116 mál, þskj. 175, dags. 
16. mars 2017, er skráarhaldið að verulegu leyti fjármagnað með innheimtu 
þjónustugjalda vegna upplýsinga til endursöluaðila. Eru það miðlarar sem fengiö hafa 
skrár afhentar frá RSK gegn þjónustugjaldi, sem endurselja svo upplýsingarnar oft með 
því að bœ ta við þœ r eða breyta og auka þannig viröi þeirra. Vœru upplýsingar 
gjaldfrjálsar er Ijósf að starfsemi miölara myndi verulega raskast. Þetta á jafnt við um 
ársreikningaskrá, hlutafélagaskrá og fyrirtœkjaskrá.

Creditinfo er einn þeirra endursöluaðila sem getið er um í framangreindri umsögn 
Ríkisskattstjóra. Tilgangur Creditinfo er að auka virði upplýsinga í þágu einstaklinga, 
fyrirtcekja og opinberra aðila og stuðla þannig að réttri ákvarðanatöku og trausti í 
viðskiptum. í þessu sambandi má nefna að Creditinfo er eini aðilinn hér á landi sem 
uppfœrir hluthafaupplýsingar, en hœ gt er að óska eftir breytingu á skráningu hluthafa 
í skrám Creditinfo í gegnum aðgangsstýrt vefsvœði hjá félaginu. Einnig hefur Creditinfo 
frumkvœði að því að uppfcera upplýsingar um hluthafa meö því aö hafa samband við 
forsvarsmenn fyrirtcekja.

Þá býður félagið viðskiptavinum sínum upp á að kaupa upplýsingar sem sýna hvaða 
aðilar það eru sem raunverulega eiga fyrirtœkið sem aflað er upplýsinga um, þ.e. 
upplýsingar um endanlega eigendur.

Ljóst er að vinnsla sem eykur virði upplýsinga er mjög mikilvœg fyrir viðskiptalífið og 
þjóðfélagið í heild. Skráning og uppfœrsla á grunnupplýsingum eins og á 
hluthafaskráningu í félögum cetti þó að mati Creditinfo að liggja hjá hinu opinbera sem 
cetti að leggja ríkar skyldur á félög að skila inn breytingum á hluthöfum til 
hlutafélagaskrár þannig að opinber skrá geymi réttar upplýsingar um eignarhald í 
félögum á hverjum tíma.

Þar sem stjórnvaldi er aðeins heimilt að taka gjald fyrir beinan kostnað eða kostnað sem 
er í nánum og efnislegum tengslum við þá þjónustu eða starfsemi sem sérstalega er 
tilgreind í viðhlítandi gjaldtökuheimild er mikilvœgt að við setningu gjaldskráa sé 
ákvörðun fjárhœðar gjalds byggt á traustum útreikningi á þeim kostnaði sem almennt 
hlýst af því að veita umrcedda þjónsutu. Þá er mikilvœgt að leggja áherslu á að tryggja 
hagkvcemni við rekstur opinberra skráa, þ.m.t. ársreikningaskrár og hlutafélagaskrár, til 
að tryggja gott aðgengi að réttum, uppfcerðum og áreiðanlegum upplýsingum á 
sanngjörnu verði til þeirra sem hafa þörf fyrir og hagsmuni af því að nýta sér 
upplýsingarnar.
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