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Umsögn ríkisskattstjóra um frumvarp tii laga um umboðsmann skuldara - 562. 
mál, þskj. 952.

Ríkisskattstjóri hefur þann 21. apríl 2010 móttekið tölvupóst þar sem embættinu er gefínn 
kostur á að veita umsögn um frumvarp til laga um umboðsmann skuldara - 562. mál, þskj. 
952.
Með frumvarpinu er mælt fyrir um að embætti umboðsmanns skuldara verði sett á föt. 
Embættinu er ætlað að veita einstaklingum sem eiga í verulegum greiðsluerfíðleikum 
endurgjaldslausa aðstoð við að öðiast heildarsýn á fjármál sín og leita leiða til lausnar, hafa 
milligöngu um samskipti og samninga við lánardrottna skuldara og fara með framkvæmd 
greiðsluaðlögunar. í 3. gr. frumvarpsins er kveðið á um að umboðsmaður skuldara hafí 
heimild til að krefja stjómvöld um þær upplýsingar sem nauðsynlegar eru til að stofnunin geti 
sinnt hlutverki því sem henni er falið í lögum.
Ríkisskattstjóri telur nauðsynlegt að verksvið umboðsmanns skuldara verði afmarkað með 
afgerandi hætti. Verði í því samhengi m.a. horft til þess hvemig talsmaður neytenda 
skilgreinir eigið verksvið. Ella er hætt við að skörun verði á verksviði umboðsmanns skuldara 
og talsmanns neytenda. Er unnt að gera það þannig að ekki komi til þess að litið verði á 
vanskil almennt og úrræði vegna þeirra sem neytendamál.
Ríkisskattstjóri gerir athugasemd við 3. gr. frumvarpsins þar sem verulegt frávik er frá 
gildandi álcvæðum um þagnarskyldu skattyfirvalda. Skattyfírvöld eru skv. lögum bundin 
víðtækum trúnaði um þau atriði sem þau fá vitneskju um. Athugunarvert er að frumvarpið 
gerir ráð fyrir að frá þeim trúnaði verði vikið án nokkurra takmarkana eins og orðalag 
frumvarpsins virðist gera ráð fyrir. Ríkisskattstjóri vill af þessu tilefni benda á að embættið 
hefur víðtæka upplýsingaskyldu t.a.m. gagnvart Tryggingastofnun ríkisins og 
Vinnumálastofhun en skjólstæðingar beggja stofnananna hafa veitt samþykki sitt fyrir því að 
upplýsinga sé leitað hjá skattyfírvöldum áður en upplýsingaöflun fer fram.
Vill ríkisskattstjóri árétta mikilvægi þess að ekki sé vikið frá þagnarskyldu skattyfírvalda og 
bendir á þá leið að umboðsmanni skuldara verði ekki heimilt að leita eftir uppíýsingum hjá 
skattyfírvöldum nema að undangengnu skriflegu samþykki frá þeim skuldurum sem til 
umboðsmannsins leita. Slílct samþykki ætti að vera auðfengið með sama hætti og 
skjólstæðingar annarra stofnana veita hlutaðeigandi stofnunum.
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Að öðru leyti eru ekki gerðar athugasemdir við efni frumvarpsins.
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