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Sæl Seima,

Vigdís Halldórsdóttir [vigdis@sff.is] 
26. ágúst 2011 11:44 
Seima Hafliðadóttir 
RE: Greiðsluþjórtusta/18. gr.

W&dl

SFF fagna því að sjá sííkt ákvæði þar sem mikilvægt að skýrt sé tekið fram hvert tilkaila kaupmanna er fjármunanna ef 
færsluhirðir verður gjaidþrota.

Neðangreind tillaga einskorðast við grelðslustofnanir ogfaNa því utan aðrir greiðsluþjónustuveitendur t.d. 
lánafyrirtæki og rafeyrisfyrirtæki sem með annarri rafeyristilskipuninni munu geta fengið sömu heimildir 
greiðsluþjónustu og greiðslustofnanir, en eigi síður vera rafeyrisfyrirtæki. Til að ákvæðið nái til allra núverandi 
færsluhirða á íslandi þá telja SFF nauðsynlegt að útvíkka tiilöguna og láta hana taka til greiðsluþjónustuveitenda en 
ekki bara tll greiðslustofnana. SFF leggia bví til eftirfarand? brevtingu á ákvæðinu:

Fjármunum sem mótteknir hafa verið frá notendum greiðsluþjönustu eða frá öðrum
^ eiðsluþjónustuveitendum vegna framkvœmdar greiðslu skal haldið skýrt aðgreindum frá eigin fé  
greiðsluþjónustuveitanda, þ.mJ. greiðslustofnunar, ogfjármunum íeigu annarra en notendagreiðsluþjónustu.

Fjármunir skv. 1. mgr. skulu teljast forgangskröfur í þrotabú greiðsluþjónustuveitanda, komi til gjaldþrots. 
Um rétthœð þeirra skal fara skv. 109. gr. laga nr. 21/1991, um gjaldþrotaskipti o.fl. enda sýni eigandi fjármuna fram 
á eignarrétt sinn að þeim,

Ráðherra getur kveðið nánar á um hvernig varðveislu fjármuna skv. 1. mgr. skuli háttað í reglugerð.

Með bestu kveðju, 
Vigdís
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>1 Vigdís.

Fyrir hönd viðskiptanefndar sendi ég ykkur hjá SFF eftirfarandi og gef ykkur hér með kost á að senda nefndinni 
athugasemdir:

Samhliða undirbúningi frv. um greiðsluþjónustu hefur verið unnið að drögum að reglugerð, í efnahags- og 
viðskiptaráðuneytinu, um varðveislu greiðslustofnana á fjármunum. Ætlunin var að gefa reglugerðina út þegar frv. 
hefur orðið að lögum. Ráðuneytið telur við nánari skipun rétt að fella brott 1. málsl. 18. gr. og setja í staðinn tvær 
málsgreinar sem eru nú í drögum að reglugerð. Þá yrði greinin svohljóðandi:

Fjármunum sem mótteknir hafa verið frá notendum greiðsluþjónustu eða frá öðrum 
greiðsluþjónustuveitendum vegna framkvœmdar greiðslu skal haldið skýrt aðgreindum frá eigin fé  greiðslustofnunar 
ogfjármunum í eigu annarra en notenda greiðsluþjónustu.

Fjármunir skv. 1. mgr. skulu teljast forgangskröfur í þrotabú greiðslustofnunar, komi til gjaldþrots. Um 
rétthœð þeirra skal fara skv. 109. gr. laga nr. 21/1991, um gjaldþrotaskipti o.fl. enda sýni eigandi fjármuna fram á 
eignarrétt sinn að þeim.

Ráðherra getur kveðið nánar á um hvernig varðveislu fjármuna skv. 1. mgr. skuli háttað í reglugerð.

Fyrirgefðu hvað ég ef ykkur skamman fyrirvara en gott væri að fá athugasemdir SFF fyrir lok föstudags. Endilega 
hafðu samband ef þú heldur að það takist ekki.
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