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Efni: Umsögn um frumvarp til laga um breytingu á innheimtulögum, nr, 
95/2008, 139. löggjafarþing, 643. mál.

Með tölvupósti dags. 12. maí sl,} öskaði viðskiptanefnd Alþingis eftir 
umsögn Seðlabanka Islands um ofangreint frumvarp.

í greinargerð með frumvarpinu kemur fram, að með því séu lagðar til 
nokkrar breytingar á innheimtulögum, nr. 95/2008, m.a. með hliðsjón af 
framkvæmd laganna og athugasemdum eftirlitsaðiia, einkum Fjármála- 
eftirlitsins. Segir frá því að helstu breytingartillögur snerti vemd fjár á 
vörslufjárreikningum, orðalag í innheimtuviðvörun varðandi næsta stig 
innheimtuaðgerða, starfsábyrgðartryggingu samkvæmt reglugerð, 
ákvæði um eftirlit Lögmannafélags íslands í stað úrskurðarnefndar 
lögmanna, eftirlit Neytendastofu með eigin innheimtustarfsemi, flutning 
sérstaks eftirlits með innheimtu opinberra aðila frá Fjármálaeftirlitinu til 
Neytendastofu, lagaákvæði varðandi fjárhagslega stöðu innheimtuaðila, 
afturköllun innheimtuleyfís í stað leyfissviptingar og niðurfellingu 
innheimtuleyfís. Ennfremur segir að gert sé ráð fyrir lögfestingu 
heimildar til stjórnvaldssekta fyrir gróf eða ítrekuð brot gegn góðum 
innheimtuháttum.

Grundvallarreglan um lögbundnar refsiheimildir, sbr. 1. gr. almennra 
hegningarlaga nr. 19/1940, mælir fyrir um að ekki skuli refsa mönnum 
fyrir annað en það sem refsing er lögð við í lögum. Af 
grundvallarreglunni leiðir það, að gera verður þá kröfu til refsiheimilda 
að þær séu skýrar, en ekki óljósar og teygjanlegar. Er það til þess að 
þegnarnir geti vitað, eða nokkurn veginn kynnt sér af lestri viðkomandi 
lagatexta, hvaða háttsemi geti bakað þeim refsiábyrgð.

í 12. gr. frumvarpsins er gert ráð fyrir að bætt sé við heimild í 1. mgr. 
18. gr. innheimtulaga, nr. 95/2008, til að grípatil stjórnvaldssekta vegna 
brota á ákvæðum 6. gr. laganna um góða innheimtuhœtti, enda sé um
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gróf eða ítrekuð brot að ræða. Það hvað skuli teljast vera góðir 
innheimtuhættir er afar óljóst og teygjanlegt. Breyta þar engu um þær 
skýringar sem fram koma í athugasemdum við 6. gr. þess frumvarps er 
varð að innheimtulögum nr. 95/2008 enda þær jafn óljósar i öllum 
atriðum. Sú refsiheimild sem Iögð er til í frumvarpinu, um heimild til 
álagningar stjórnvaldssekta á hvern þann eftirlitsskyldan aðila, sem 
gróflega eða ítrekað ástundar eitthvað annað en góða innheimtuhætti, er 
því í öllum atriðum of óljós til að geta talist gild refsiheimild.

Seðlabanki íslands gerir ekki aðrar athugasemdir við frumvarpið.
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