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Efni: Umsögn Neytendastofu um frumvarp til breytinga á innheimtuldgum, 643. mál

Vísað er til tölvubréfs nefndarsviðs Alþingis, dags. 12. maí 2011, þar sem Neytendastofu var 
sent til umsagnar frumvarp til breytinga á innheimtulögum. Stofnunin þakkar fyrir tækifærið 
til að tjá sig um frumvarpið.

Með frumvarpinu eru gerðar breytingar á eftirliti með innheimtu skv. lögunum og 
Neytendastofu falið eftirlit með opinberum aðilum og þeim aðilum sem sjá um innheimtu 
eigin krafna og eru ekki leyfisskyldir hjá Fjármálaeftirliti. Neytendastofa telur eftirlitið geta 
fallið vel að starfssviði stofnunarinnar og fagnar því breytingunni.

Neytendastofa vill gera tvær athugasemdir við frumvarpið.

Athugasemd við 9. gr. frumvarpsins
Fyrri athugasemd Neytendastofu varðar ákvæði 9. gr. frumvarpsins sem áætlað er að verði í 
16. gr. a. laganna. Þar er fjallað um fjárhagslega stöðu innheimtuaðila. ínnheimtuaðili er skv. 
4. málsl. 2. mgr. 1. gr. gildandi innheimtulaga: einstaklingur eða lögaðili sem annast 
innheimtu. Samkvæmt þeirri skilgreiningu telur Neytendastofa innheimtuaðila geta verið aðra 
aðila en þá sem eru leyfisskyldir hjá Fjármálaeftirliti. Af efni ákvæðis 9. gr. frumvarpsins 
virðist ákvæðið einungis eiga við um þá innheimtuaðila sem ieyfisskyldir eru hjá 
Fjármálaeftirliti og annast innheimtu fyrir aðra. Neytendastofa telur hins vegar að gera verði 
orðalagsbreytingar á ákvæðinu að svo það sé skýrt til hvaða Ínnheimtuaðila það tekur. Einnig 
telur Neytendastofa að huga að því hvort ekki þurfi að samræma aðgreiningu hugtaksins í 
öðrum ákvæðum frumvarpsins og laganna.

Athugasemd við 12. gr. frumvarpsins
Síðari athugasemd Neytendastofu varðar ákvæði 12. gr. frumvarpsins sem áætlað er að komi í 
stað 18. gr. laganna. í því ákvæði er kveðið á um heimildir Fjármálaeftirlitsins til beitingu 
stjómvaldssekta vegna brota á ýmsum ákvæðum laganna. Neytendastofa vill benda á að í b. 
og f. lið ákvæðisins er Fjármálaeftirlitinu veitt sektarheimild fyrir brot gegn ákvæðum 
laganna sem Neytendastofu er einnig falið að hafa eftirlit með. Því telur Neytendastofa 
nauðsynlegt að auk Fjármálaeftirlits verði Neytendastofu einnig veitt heimild til að leggja 
stjómvaldssektir á þá aðila sem stofnunin hefur eftirlit með og brjóta gegn þeim ákvæðum
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sem vísað er til í b. og h. lið verðandi 18. gr. Neytendastofa leggur því til að við 12. gr. 
frumvarpsins verði bætt við nýrri málsgrein sem híjóðar þannig:

„ Neytendastofa getur lagt stjórnvaldssektir á hvern þann sem hún hefur eftirlit með og brýtur 
gegn b. eða h, lið 1. mgr. "

Að öðru leyti gerir stofnunin ekki athugasemdir við frumvarpið.

Virðingarfyllst

Tryggvi Axelsson 
Forstjóri

Þórunn Anna Árnadóttir 
Sviðsstjóri
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