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Viðbrögð við umsögnum um frumvarp til laga um breytingu á lögum um 
innstæðutryggingar og tryggingakerfi fyrir fjárfesta

Óskað hefur verið eftir því að efnahags- og viðskiptaráðuneytið bregðist við umsögnum sem borist 
hafa efnahags- og viðskiptanefnd Alþingis um frumvarp til laga um breytingu á lögum um 
innstæðutryggingar og tryggingakerfi fyrir fjárfesta.

Ráðuneytið hefur kynnt sér umsagnir Bankasýslu ríkisins (BR), Sambands íslenskra sparisjóða 
(SÍSP), Samtaka fjármálafyrirtækja (SFF), Seðlabanka Íslands (SÍ), Sparisjóðs Höfðhverfinga (SpH), 
Tryggingasjóðs innstæðueigenda og fjárfesta (TIF) og Ragnars Ólafssonar. Aðeins er brugðist við 
umsögnum um tiltekin afmörkuð ákvæði frumvarpsins, en hluti umsagnanna eru almenns eðlis eða 
lýsa skoðunum sem varða ekki beint einstakar greinar þess.

Um 2., 3., 5., og 9. gr.

TIF óskar eftir því að snúið verði við heitum hinna tveggja innstæðudeilda sjóðsins. Ráðuneytið 
bendir á að með bráðabirgðaákvæði því sem kom inn í lögin með lögum nr. 55/2011 var í raun verið 
að stofna nýjan tryggingasjóð innstæðueigenda; hin nýja innstæðudeild á að tryggja núverandi og 
framtíðar innstæður. Þær eignir sem fyrir voru á því tímamarki voru eyrnamerktar skuldbindingum 
fortíðar.

Gerir enda frumvarpið ráð fyrir því að þegar staðið hefur verið við skuldbindingar fortíðar skuli 
leggja B-deildina niður. Það væri óeðlilegt, að mati ráðuneytisins, að þegar sú deild sem gera skal 
upp við fortíðina hverfur úr bókhaldi/ársreikningum TIF, verði aðeins ein B-deild eftir. Eðlilegra er 
að sú deild sem lifir áfram hafi heitið A.

Ráðuneytið telur ólíklegt að hætta verði á misskilningi eins og TIF óttast.

Um 2. gr.

SFF, SÍSP og SpH telja að álagningarhlutfall iðgjalds sé ýmist of hátt eða ekki rétt útfært, m.a. er 
vitnað til samkomulags á milli efnahgs- og viðskiptaráðuneytisins og SFF um tiltekið hámark 
iðgjalds. Ráðuneytið telur að með þeirri breytingartillögu sem það sendi nefndinni nýlega þar sem 
lagt er til að álagningarhlutfall verði lækkað sé komið til móts við þessi viðhorf.

Hvað varðar umfjöllun um að breyta þurfi þeirri hugmyndafræði sem liggur til grundvallar innheimtu 
iðgjalds vill ráðuneytið benda á að hún byggir á þeim hugmyndum sem liggja fyrir um tilhögun 
álagningar iðgjalda til innstæðutryggingakerfa innan Evrópska efnahagssvæðisins. Þótt þær 
hugmyndir séu ekki orðnar að formlegri gerð Evrópusambandsins er ljóst að Ísland mun þurfa að



innleiða þær þegar þar að kemur. Er það mat ráðuneytisins að aðferðir sem beitt er utan 
EES-svæðisins við útreikning og innheimtu iðgjalda til innstæðutryggingakerfa yrðu aldrei annað en 
skammtímalausn hér á landi. Heppilegra sé að beita þeim aðferðum sem líklegar eru til að verða ofan 
á í nýju regluverki EES.

SÍ leggur til viðbót við 9. mgr. 2. gr., án þess að orða tillögu, um gengisviðmið vegna gengisbundinna 
innlána. Ráðuneytið telur að SÍ hafi fullnægjandi heimildir skv. 11.-13. gr. laga nr. 36/2001, um 
Seðlabanka Íslands, til þess að grípa til þeirra ráðstafana sem bankinn telur nauðsynlegar til þess að 
tryggja eðlilegan gjaldeyrisjöfnuð innlánsstofnana í tengslum við gengisbundin innlán. Ekki sé því 
tilefni til að hreyfa við ákvæðum 9. mgr.

TIF leggur til breytingu á ákvæði frumvarpsins um að stjórn TIF megi endurgreiða iðgjöld sem 
ofgreidd hafa verið vegna mistaka við útreikning. T elur TIF að þessi heimild sé of þröng og leggur til 
breytingu - "mistök við skil á iðgjaldi" - sem ráðuneytið sér ekki betur en að þrengi 
endurgreiðsluheimildina enn frekar. Telur ráðuneytið að útreikningur hljóti að liggja til grundvallar 
álagningu eða skilum á iðgjaldi. Það er því líklegra að mistök verði við útreikninginn - sem síðan 
leiði til ofgreidds iðgjalds - en að sjálf skilin á iðgjaldinu séu mistök.

BR styður frumvarpið og fagnar lækkun iðgjalds.

Um 5. gr.

SÍ leggur til að innstæður fyrirtækja í meirihlutaeigu fjármálafyrirtækja verði ekki undanskildar 
vernd. Ráðuneytið bendir á að það varð niðurstaða meirihluta efnahags- og viðskiptanefndar á sínum 
tíma að orða undanþágu frá verndinni með þessum hætti. Fyrir því lágu mörg gild rök sem ráðuneytið 
telur enn í fullu gildi.
TIF og SFF leggja til að hugtakið "innstæða" verði skilgreint með sama hætti og var í lögum nr. 
55/2011. Ráðuneytið er þessu sammála en vill láta þess getið að tilefni þess að skilgreiningunni var 
breytt voru óskir TIF þar um sem settar voru fram við undirbúning frumvarpsins.


