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Efrti: Umsögn Tryggingarsjóðs innstæðueigenda og fjárfesta (TiF) á frumvarpi til iaga um 
innstæðutryggingar og tryggingakerfi fyrir fjárfesta (innheimta iðgjalds), 763. mál

Tryggingarsjóði innstæðueigenda og fjárfesta (TIF) hefur borist til umsagnar frumvarp til laga um 
breytingu á lögum um innstæðutryggingar og tryggingarkerfi fyrir fjárfesta, nr. 98/1999, með 
síðari breytingum (innheimta iðgjalds),

TIF vili gera athugasemdir við eftirtalin ákvæði frumvarpsins:

Um 2., 3., 5., 7. og 9. gr. Heiti á innstæðudeildum

í 2. gr. frumvarpsins er lagt til að sjóðurinn starfi í þremur sjálfstæðum deildum. Tveimur 
innstæðudeildum og verðbréfadeild. Lagt er tii heiti innstæðudeildanna verði „A deiid" og „B 
deild'1. Um þetta er svo nánar fjallað í öðrum greinum frumvarpsins. Þannig er lagt tií í 7. gr. að 
eignir innstæðudeildar TIF eins og þær voru við gildistöku laga nr. 55/2011 tiíheyri sérstakri 
deild, B deild. í A deildina eiga svo framtíðargreiðslurtil TIF að renna. Þá eiga þær greiðslur sem 
inntar voru af hendi á árunum 2011 og 2012, á grundvelli ákvæða til bráðabirgða I og I! við lög 
nr. 98/1999, einnig að renna til A deildar.

TIF gerir ekki athugasemdir við þessa tilhögun að öðru leyti en því að heiti deildanna, þ.e.a.s. A 
og B deild, eru óheppileg. í ársreikningi TiF fyrir árið 2011 var farin sú leið að nefna hina 
sjálfstæðu deild, sem stofnað vartil með ákvæði til bráðabirgða II við lög nr. 98/1999, B deild en 
innstæðudeild TIF, A deild þ.e. þveröfugt við það sem lagt er til í frumvarpinu. Þetta telur TiF að 
geti hugsanlega leitt til óþarfa misskilnings við framkvæmd laganna og er þess eindregið óskað 
af hálfu sjóðsins að heitum deiidanna verði breytt í meðförum þingsins.

Um 5. gr. Skiigreining á hugtakinu innstæða

í 5. gr. frumvarpsins er að finna skilgresningu á hugtakinu „innstæða" og upptalningu á 
undanþágum frá tryggingarvernd. Orðalag skilgreiningarinnar á hugtakinu innstæða er verulega 
frábrugðið því sem er að finna í bráðabirgðaákvæði II við lög nr. 98/1999 en það gilti vegna 
innheimtu í TIF fyrir árið 2011. í skýringum við ákvæðið í greinargerð með frumvarpinu segir að 
hin nýja skilgreining í frumvarpinu sé „nokkuð frábrugðin þeirri skilgreiningu á innstæðu sem nú 
er að finna i bráðabirgðaákvæöi II i  iögunum ", Aðrar skýringar á því hvað feSst í breyttri 
skilgreiningu á hugtakinu er ekkí að finna í greinargerðinni. Þá kemur ekkert fram um það hver 
tílgangurinn er með því að taka upp breytta skilgreiningu á hugtakínu innstæða.

Verði sú tillaga um breytta skilgreiningu sem fram kemur í frumvarpinu að iögum þá munu 
innstæður ekki verða skilgreinar með sama hætti árin 2010, 2011 og 2012 þ.e. hugtakið yrði þá
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skilgreint með mismunandi hætti þessi ár. Þegar til heildarendurskoðunar laganna kemur er ekki 
ólíklegt að hugtakið taki enn frekari breytingum og þar með væri komin fjórða útfærsla 
hugtaksins. TIF telur vænlegra að við þá breytingu á lögum nr. 98/1999 sem nú stendur yfir verði 
stuðst við sömu skilgreiningu á umræddu hugtaki og nú er gert í bráðabirgðaákvæði II við lög nr. 
98/1999.

Um 2. gr. Heimild TIF til að endurgreiða ofgreidd iðgjöld

í 2. gr. frumvarpsins kemur fram eftirfarandi nýmæli: „Iðgjöld eru óendurkræf. Þó getur stjórn 
Tryggingarsjóðs innstæðueigenda og fjárfesta ákveðið að endurgreiða iðgjöld sem hafa verið 
ofgreidd vegna mistaka við útreikning.11

TIF fagnar þessari tillögu að lagabreytingu enda ekki útilokað að aðildarfélög TIF geri einhver 
mistök við skil á iðgjaldi til sjóðsins eftir þær breytingar sem gerðar voru með lögum nr. 55/2011 
og stefnt er að að festa í sessi með frumvarpinu. Þessar breytingar fela í sér að flokka þarf allar 
innstæður aðildarfélaga og halda tryggðum innstæðum aðgreindum frá þeim sem ekki eru 
tryggðar. TIF vill þó benda á að mun líklegra er að gerð verði mistök við þessa flokkun 
innstæðna en að mistök verði við útreikninga. Þannig er t.d. innbyggð reiknivél í þeirri skilagrein 
semTIF hefur útbúið vegna skila á iðgjaldinu. TIF telur því að þessi heimild sé of þröngt orðuð í 
frumvarpinu og að hún hafi takmarkaðan tilgang með þessu orðalagi. TIF leggur því til að 
ákvæðið verði orðað með eftirfarandi hætti:

„Iðgjöld eru óendurkræf. Þó getur stjórn Tryggingarsjóðs innstæðueigenda og fjárfesta ákveðið 
að endurgreiða iðgjöld sem hafa verið ofgreidd vegna mistaka við skil á iðgjaldi."

Virðingarfyllst,

framkvæmdastjóri


