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Efni: Umsögn um frumvarp til laga um greiðsluþjónustu, þskj. 1190 -  673. mál.

Vísað er til tölvupóstar nefiadarsviðs Alþingis þann 11. maí sl. þar sem óskað er umsagnar um 
írumvarp til laga um greiðsluþjónustu (heildarlög, EES-reglur), 673. mál. Um er að ræða 
innleiðingu á tilskipun nr. 2007/64/EB um greiðsluþjónustu á innri markaðnum (PSD).

Eftirfarandi eru athugasemdir Fjármálaeflirlitsins við einstakar greinar írumvarpsins:

a. liður 14. tölul. 1. mgr. 7. gr. frumvarpsins: Orðskýringar

Fjármálaeftirlitið Ieggur til að orðalag töluliðarins verði svohljóðandi: „Fjármálafyrirtœki 
með starfsleyfi til móttöku innlána eða annarra endurgreiðanlegra jjármuna frá almenningi 
og veitingar útlána jyrir eigin reikning. " Með þessu er komið til móts við starfsemi 
fjármálafyrirtækja með staðfestu í öðrum ríkjum.

1. mgr. 14. gr. frumvarpsins: Starfsleyflsskilyrði

í 1. mgr. 14. gr. frumvarpsins er kveðið á um að Fjármálaeftirlitið setji reglur um veitingu 
starfsleyfis. Um er að ræða matskennda ákvörðun, því telur Fjármálaeftirlitið réttara að kveða 
á um heimild til setningar reglna heldur en skyldu, enda þyrftu slíkar reglur að eiga sér stoð í 
framkvæmd. Fjármálaeftirlitið leggur til að 1. mgr. 14. gr. frumvarpsins orðist svo: 
„Starfsleyfi skal veitt ef... áhœttustýringar og reikningsskil, samkvæmt nánari reglum sem 
Fjármálaeftirlitinu er heimilt að setja

3. mgr. 15. gr. frumvarpsins: Afturköliun starfsleyfís

I 3. mgr. 15. gr. írumvarpsins kemur eftirfarandi fram: „Fjármálaeftirlitinu er heimilt að 
banna greiðslustofhun að stunda aðra starfsemi en veitingu greiðsluþjónustu. Um slíkt bann 
gilda ákvæði 1. og 2. mgr.,f í ljósi þess að um er að ræða afturköllunarheimild fær 
Fjármálaeftirlitið ekki séð að það muni afturkalla annað en starfsleyfisskylda starfsemi. Með 
annarri starfsemi telur Fjármálaeftirlitið að vísað sé til 19. gr. frumvarpsins sem telst ekki til 
starfsleyfisskyldrar starfsemi og á því 1. og 2. mgr. 15. gr. frumvarpsins ekki við. Sé ætlunin 
að veita Fjármálaeflirlitinu heimild til þess að takmarka aðra starfsemi greiðslustofhana 
leggur Fjármálaeftirlitið til að sú heimild verði i 19. gr. frumvarpsins. í ljósi framangreinds er 
lagt til að 3. mgr. 15. gr. frumvarpsins falli niður.

2. mgr. 16. gr. frumvarpsins: Góðir viðskiptahættir og þagnarskyida

Suöuriandsbraut 32 108 Reykjavík * Sími 520  3 7 00  • Bréfsfmi 520  3 7 27  * e-mail :  fme@fme.is

mailto:fme@fme.is


í 2. mgr. 16. gr. frumvarpsins kemur eftirfarandi fram: „Fjármálaeftirlitið getur sett reglur 
um hvað teljist eðlilegir og heilbrigðir viðskiptahœttir og venjur samkvœmt lögum þessum. “

Eitt af markmiðum tilskipunarinnar 2007/64/EB er að efla réttarstöðu neytenda, með því að 
skýra leikreglur innan Evrópska efnahagssvæðisins að því er varðar greiðsluþjónustu. Með 
ákvæðum III. kafla frumvarpsins er gert ráð fyrir að ítarleg lagaákvæði verði sett um 
upplýsingagjöf og gagnsæi við veitingu greiðsluþjónustu. Þá er í IV. kafla frumvarpsins gert 
ráð fyrir að sett verði ítarleg efnisákvæði um réttindi og skyldur aðila (þ.e. 
greiðsluþjónustuveitenda og notenda greiðsluþjónustu) í tengslum við veitingu og notkun 
greiðsluþjónustu, þ.m.t. um framkvæmd greiðslu og framkvæmdatíma, skyldur notenda og 
greiðsluþjónustuveitenda í tengslum við greiðslumiðil og ábyrgð aðila þegar óheimilaðar 
greiðslur eru annars vegar.

Með hliðsjón af ákvæðum í III. og IV. kafla frumvarpsins telur Fjármálaeftirlitið að 2. mgr.
16. gr. frumvarpsins sé óþörf. í>ar sem ákvæðum III. og IV. kafla sleppir tekur við 1. mgr. 16. 
gr. um að greiðslustofnun skuli viðhafa heilbrígða viðskiptahætti og venjur. Auk þess má 
benda á heimild eftirlitsins til þess að gefa út og birta opinberlega almenn leiðbeinandi 
tilmæli um starfsemi eftirlitsskyldra aðila, enda varði málefhið hóp eftirlitsskyldra aðila, sbr.
2. mgr. 8. gr. laga um opinbert eftirlit með fjármálastarfsemi nr. 87/1998.

17. gr. frumvarpsins: Skrá yfir greiðslustofnanir

í 17. gr. frumvarpsins er einungis flallað um greiðslustofnanir en ætti með réttu að taka til 
greiðsluþjónustuveitenda. Lagt er til að viðeigandi breytingar verði gerðar á heiti ákvæðisins 
og 1. og 2. mgr. þess.

19. gr. frumvarpsins: Önnur starfsemi

I 1. og 2. mgr. 19. gr. frumvarpsins er fjallað um aðra starfsemi, en greiðsluþjónustu, sem 
greiðslustofnun er heimilt að stunda. Orðalag ákvæðisins virðist takmarka aðra starfsemi 
greiðsluþjónustu við þá starfsemi sem þar er talin upp. Ákvæði 16. gr. PSD sem 19. gr. 
frumvarpsins er ætlað að innleiða kveður á um víðtækari starfsheimildir. Fjármálaefliríitið 
leggur til að ákvæðið verði svohljóðandi: „Greiðslustojhun er heimilt að stunda aðra 
starfsemi auk greiðsluþjónustu e f hún er nátengd starfsemi eða rekstri greiðsluþjónustu, svo 
sem þjónustu við jramkvœmd greiðslna, gjaldeyrisviðskipta, ráðstöfunum til verndunar 
eigna og geymslu og vinnslu gagna. Greiðslustofnun er jafnframt heimilt að starfrækja 
greiðslukerfi. “

í 6. mgr. 19. gr. frumvarpsins er að finna heimild greiðslustofnunar til að veita minni háttar 
lán. Fjármálaeftirlitið vill benda á að þýðing orðsins „ancillaryu er í frumvarpinu „minni 
háttar“ en ætti að öllum líkindum að vera lánveiting sem er „nátengd“ greiðsluþjónustunni. 
Ákvæði 16. gr. PSD er innleitt í 19. gr. frumvarpsins. Að því er varðar lánveitingar er m.a. 
gert að skilyrði i d. lið 3. mgr.16. gr. PSD að eigið fé greiðslustofnunnar sé á hverjum tíma 
fullnægjandi að mati eftirlitsaðila með tilliti til heildarlánveitinga. Með hliðsjón af 
framangreindu telur Fjármálaeftirlitið að þörf sé á heimild til handa Fjármálaeftirlitinu til að 
setja nánari reglur um lánveitingar greiðslustofhana.

Fjármálaeftirlitið leggur til að orðalag ákvæðisins verði svohljóðandi: „í tengslum við 
veitingu greiðsluþjónustu skv. 4 5 .  og 7. tölul 4. gr. er greiðslustofhun heimilt að veita lán,



enda uppjylli eiginjjárgrunnur stofnunarinnar krofur laga þessara og er að mati 
Fjármálaeftirlitsins fullnœgjandi með tilliti til heildarlánveitinga. Lánveiting skal einungis 
veitt í tengslum við framkvœmd greiðslu. Lánveitingu má ekki fjármagna með fjármunum 
sem mótteknir eru eða varðveittir vegna framkvœmdar greiðslu. Endurgreiðslutimi 
lánveitingar yfir landamœri skal ekki vera lengri en 12 mánuðir. Fjármálaeftirlitinu er 
heimilt að setja nánari reglur um lánveitingar greiðslustofhana. “

Jafníramt leggur Fjármálaeftirlitið til að við ákvæðið bætist ný málsgrein þar sem 
greiðslustofnunum er gert skylt að upplýsa Fjármálaeftirlitið um aðra starfsemi sem 
fyrirhugað er að stunda.

23. gr. frumvarpsms: Umboðsaðilar og útibú
Fjármálaeftirlitið vekur athygíi á því að í 23. gr. frumvarpsins, sem innleiðir 17. gr. PSD, er 
ekki að fínna heimild fyrir greiðslustofhanir til að tilkynna starfsemi yfir landamæri með eða 
án stofhunar útibús, heldur virðist einungis vera flallað um starfsemi yfir landamæri með 
milligöngu umboðsaðila. í 5. tl. 17. gr. PSD er vísað í 25. gr. PSD sem heimilar 
greiðslustofhunum almennt að stunda starfsemi sína yfir landamæri með eða án stofnunar 
útibús. í frumvarpinu virðist þessari almennu heimild sleppt.

4. mgr. 23. gr. frumvarpsins
Fjármálaeftirlitið bendir á að í 4. mgr. 23. gr. frumvarpsins er lögð skylda á erlend 
eftirlitsyfirvöld, á meðan sú skylda ætti réttilega einungis að beinast að Fjármálaeftirlitinu

III. ~ IV. kaflar frumvarpsins
Fjármálaeftirlitið hafði ekki tök á að taka til sérstakrar skoðunar III. og IV. kafla frumvarpsins 
en vill þó koma eftirfarandi á framfæri. Eitt af markmiðum PSD er að efla réttarstöðu 
neytenda, með því að skýra leikreglur innan Evrópska efhahagssvæðisins að því er varðar 
greiðsluþjónustu. Framangreint er m.a. gert með ákvæðum III. og IV. kafla frumvarpsins. 
Með hliðsjón af því markmiði PSD og þeirri sérhæfingu í neytendavemd sem Neytendastofa 
býr yfir telur Fjármálaeftirlitið eðlilegt að Neytendastofa hafi eftirlit með þeim köflum 
frumvarpsins sem lúta að þeirra sérþekkingu. Lagt var upp með framangreint í þeirri 
neftidarvinnu sem fram fór í tengslum við innleiðingu PSD.

74. gr. frumvarpsins: Eftirlit
í V. kafla frumvarpsins er m.a. fjallað um eftirlit. í 1. mgr. 74, gr. frumvarpsins kemur 
eftirfarandi fram: „ Fjármálaeftirlitið hefur eftirlit með framkvœmd laga þessara. " f 1. mgr. 
74. gr. fhjmvarpsins virðist Fjármálaeftirlitinu vera falið eftirlit með m.a. póstrekendum með 
rekstarleyfi samkvæmt lögum um póstþjónustu, Seðlabanka Evrópu (ECB) og seðlabönkum 
ríkja á EES þegar þeir eru ekki í hlutverki stjómvalds peningamála, og stjómvalda ef 
greiðsluþjónusta tengist ekki hlutverki þeirra sem slíkra, sbr. c. til e. lið 14. tölul. 7. gr. 
frumvarpsins. Fjármálaeftirlitið telur það ekki samrýmast hlutverki stoftiunarinnar að hafa 
eftirlit með ofangreindum aðilum.

I 2. mgr. 74. gr. ftumvarpsins er sérstaklega tilgreint að Fjármálaeftirlitið skuli hafa eftirlit 
með starfsemi greiðslustofnana og peninga- og verðmætasendingarþjónustu. Bent er á að 
eftirlit með þessum stofnunum fellur undir eftirlit 1. mgr. 74. gr. frumvarpsins og 22, gr. 
frumvarpsins. Fjármálaeftirlitið leggur því til að ákvæðið falli niður að svo miklu leyti sem 
um endurtekningu er að ræða frá 1. mgr.



76. gr. frumvarpsins: Úrskurðarnefnd um viðskipti við fjármálafyrirtæki
í 1. ml. 2. mgr. 76. gr. frumvarpsins kemur eftirfarandi fram: „Notendur greiðsluþjónustu 
geta skotið ágreiningi er varðar jjárhagslegar kröfur og einkaréttarlega hagsmuni til 
úrskurðarnefndar um viðskipti við fjármálajyrirtœki, sbr. 19. gr. a í lögum nr. 161/2002 um 
fjármálafyrirtœki. " Fjármálaeftirlitið vill benda á að greiðsluþjónustuveitendur teljast ekki 
til fjármálafyrirtækja þó svo greiðsluþjónustuveitendur sem taldir eru upp í a. og b. lið 14. 
tölul. 7. gr. frumvarpsins teljist fjármálafyrirtæki.

f 2. m l 2. mgr. 76. gr. frumvarpsins er einungis greiðslustofnunum og peninga- og 
verðmætasendingarþjónustum skylt að eiga aðild að úrskurðamefhdinni um viðskipti við 
flármálafyrirtæki af þeim sem hafa heimild til að veita greiðsluþjónustu. Þeir 
greiðsluþjónustuveitendur sem taldir eru upp i c. til e. lið 14. gr. 7. gr. frumvarpsins eru 
þannig ekki skyldugir til þess að eiga aðild að úrskurðamefndinni. Áréttað er að í 83. gr. PSD 
er gert ráð fyrir að aðildarríki tryggi notendum greiðsluþjónustu lausn deilumála utan 
dómstóla.

Bráðabirgðaákvæði
Með hliðsjön af 1. mgr. 12. gr. frumvarpsins þurfa þeir aðilar sem taldir eru upp í a.-f. liðum 
14. tölul. 7. gr. frumvarpsins ekki að sækja um starfsleyfi sem greiðslustofiiun. í 88. gr. PSD 
er gert ráð fyrir því að undanþága frá starfleyfisveitingu sé veitt þeim fjármálafyrirtækjum 
sem hafa starfsheimildir til greiðslumiðlunar, sbr. 4. tl. 1. mgr. 20. gr. laga nr. 161/2002 um 
fjármálafyrirtæki. Undanþágan er veitt með þeim hætti að umrædd fjármálafyrirtæki senda 
tilkynningu til Fjármálaeftirlitsins auk upplýsinga sem Fjármálaeftirlinu er falið að setja í 
reglur sbr. 2. mgr. 13. gr. frumvarpsins. Séu upplýsingamar að mati Fjármálaeftirlitsins 
viðunandi er íjármálafyrirtækið fært á skrá yflr greiðslustofnanir (greiðsluþjónustuveitendur, 
sjá athugasemdir við 17. gr. frumvarpsins) sbr. 17. gr. fhimvarpsins.

Annaö: Starfsheimiklir greiðslukortafyrirtækja
íslensk greiðslukortafyrirtæki teljast til jjármálafyrirtækja samkvæmt íslenskum lögum, þ.e. 
lánafyrirtæki. Fjármálaeftirlitið hefur orðið vart við að kortafyrirtækin séu uggandi um 
starfsheimildir sínar verði frumvarp þetta að lÖgum. Fjármálaeftirlitið lítur svo á að 
frumvarpið felli ekki úr gildi starfsheimildir kortafyrirtækjanna sem lánafyrirtæki. Þrátt fyrir 
framangreint hefur Fjármálaeftirlitið hafist handa við að skoða hvort starfsemi 
kortafyrirtækjanna falli undir það að vera lánafyrirtæki eða rafeyrisfyiirtæki skv. lögum um 
flármálafyrirtæki, eða hvort starfsemi þeirra falli undir það að teljast til greiðslustofnunar. 
Verði niðurstaðan sú að starfsemi þessara fyrirtækja falli undir það að teljast greiðslustoftiun 
mun Fjármálaeftirlitið gripa til viðeigandi ráðstafana fyrir gildistöku frumvarpsins.

Virðingarfyllst,

FJÁRMÁLAEFTIRLITIÐ


