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Reykjavík, l.jún í 2012

Efni: Umsögn Lýsingar hf. um frumvarp til laga um breytingu á innheimtulögum, 779 
mál.
Lýsing hf. vísar til frum varps til laga um breytingu á innheim tulögum  (779. Mál), sem er til 
m eðferðar á Alþingi, svo og til fundar með Efnahags- og viðskiptanefnd fyrr í vikunni

M arkm ið frum varpsins virðist vera að kom a í veg fyrir að tjárm álafyrirtæki geti beitt 
vörslusviptingu vegna vanefnda á tilteknum  sam ningum  án undangengis dóm súrskurðar um 
aðfararheim ild. í ákvæðinu er vísað til þess að hægt verði að afla skriflegs sam þykkis fyrir 
slíkri vörslusviptingu þegar vanskil hafa átt sér stað og áður en til vörslusviptingar kemur. 
Fyrirsjáanlegt er að slíkt eftirá samþykki skuldara hefur enga raunhæfa þýðingu.

Að mati Lýsingar mun fyrirliggjandi frumvarp draga úr sam keppni og íjölbreytileika þeirra 
ljárm álaaíúrða sem boðið er upp á. Ákvæðið mun fyrst og fremst skekkja sam keppnisstöðu. 
draga úr viðskiptasiðferði og auka kostnað hjá þeim viðskiptavinum  sem leggja sig fram um 
að standa við skuldbindingar sínar.

I. Samkcppni stærri og minni fjármálafvrirtækja
Fjárm ögnun eignaleigufyrirtækja byggir í meginatriðum  á eignaleigusam ningum . þar sem 
eignarréttur á hinum íjárm ögnuðu tækjum er í höndum eignaleigufyrirtækisins.

Þegar um eignaleigusam ninga er að ræða. helst eignarrétturinn hjá tjárm álafyrirtækinu sem 
jafnfram t áskilur sér sam ningsbundinn rétt til þess að vörslusvipta undirliggjandi eign án 
dóm súrskurðar. e f  vanefndir verða hjá leigutaka. Með því að tryggja sam ningsbundinn rétt til 
vörslusviptinga í upphafi sam ningssam bandsins, er svigrúm  fyrir tjárm álafyrirtæ kið að 
íjárm agna hærra hlutfall a f  verðm æti undirliggjandi eignar á lægri vöxtum . A stæ ðan er sú að 
með því að sem ja um heimild til að vörslusvipta án atbeina dóm stóla eða sýslum anns er 
dregið úr áhættu á því að veruleg verðrýrnun verði á eigninni á þeim tím a sem það tekur að 
ná fram vörslusviptingu ásam t því að það lágm arkar hvers kyns skattar og gjöld er falla kunna 
á eignina. á ábyrgð flárm álafyrirtækisins. meðan innsetningarm ál væri í gangi í m arga m. 
Fram angreind heim ild til vörslusviptingar er því eitt a f  þeim atriðum  sem lagt hefur verið til 
grundvallar við tjárm ögnun eingaleigufyrirtækja og við verðlagningu þegar sam ningskjör hafa 
verið ákveðin.

Þessu til viðbótar búa þau m álefnalegu sjónarm ið að baki vörslusviptingu, að leigutaki getur 
ekki bæði sleppt og haldið. Hann getur ekki bæði hætt að greiða leigugjaldið en haldið áfram 
að nota leigumun á ábyrgð fjárm álafyrirtækisins. Magsmunir tjárm álafyrirtæ kisins m eð tilliti
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til ábyrgðar gagnvart tjóni þriðju aðila, auk greiðslu skatta og gjalda, eru meiri en leigutaka 
að halda leigum un þrátt fyrir vanskil.

II. Fjölbreytileiki i fjármögnun og samkeppni
Það er alm ennt viðurkennt að í viðskiptum  manna er heppilegra að leikreglur séu ákveðnar 
fyrirfram. Með því að fella niður sam ningsbundna heim ild til vörslusviptinga er verið að 
draga úr sam keppni og tjölbreytileika í ljárm ögnun. Ekkert er því til fyrirstöðu að 
viðsem jandi íjárm álafyrirtækis velji annað form á Ijárm ögnun tækja e f  hann vill ekki sætta sig 
við ákvæði um vörslusviptingu án dóm súrskurðar. s.s. lántöku. Það er hins vegar einkennilegt 
og ber vott um skammsýni e f  löggjafinn ákveður að takm arka tjölbreytileika í framboði á 
tjárm ögnun tækja. Slíkt er einungis til þess fallið að takm arka sam keppni enn frekar á 
íslenskum fjánnálam arkaði, sem nú þegar einkennist a f  sam eiginlegum  m arkaðsyfirráðum  
þriggja stærstu fjárm álafyrirtækjanna.

III. Svigrúm fyrir óeðlilega viðskiptahætti og tjónshætta
Langflestir leigutakar standa í skilum með eignaleigusam ninga og nánast allir stefna að því 
fyrirfram að standa við slíka samninga. E f  það tekst ekki. og leigutakar lenda í vanskilum , er 
mikill m eirihluti þeirra reiðbúinn að afhenda leigumun. Vandinn er hins vegar sá að fáeinir 
aðilar virðast reiðubúnir að nýta sér leigumun án þess að greiða fyrir afnotin. Frum varpið 
virðist sniðið að þessum fáu aðilum, sem oft heyrist m ikið í. Með því að auka flækjustig og 
gera kröfu um innsetningargerð verður slíkum aðilum  gert auðveldara m eð að draga 
vörslusviptingu enn frekar á langinn og í raun nýta leigum un á kostnað annarra. 
K ostnaðurinn, lendir síðan á þeim viðskiptavinum  sem standa í skilum.

Þessu til viðbótar virðist ekki hugsað fyrir því að líftími þeirra tækja sem verið er að 
fjárm agna m eð eignaleigusam ningum  er oft mjög skammur. Oft er um að ræða vélar og tæki 
sem eru að vinna við stórvirkar fram kvæm dir, eins og virkjanafram kvæ m dir o.fl. þar sem 
mikil verðrýrnun verður á sköm m um  tíma. E f við það bætist að viðhaldi er illa sinnt, eins og 
raunar er algengt hjá aðilum  sem ekki standa í skilum. er það gífurlegt hagsm unam ál að geta 
náð skjótt yfirráðum  yfir tækjunum  og takm arkað tjón a f  völdurn frekari rýrnunar. Það er í 
raun með ólíkindum  að löggjalinn hafí áhuga á því að leggja stein í götu eiganda tækjanna að 
verja eignarétt sinn við þessar aðstæður.

Leigutakar sem ekki standa í skilum með sam ningsbundnar greiðslur eru ekki aðeins að ganga 
á rétt fjárm álafyrirtækjanna. Þeir eru ekki síður að skerða sam keppnisstöðu þeirra sem eru að 
reyna að standa í skilum. Það að auðvelda slíka háttsem i býr til ákveðin freistnivanda fyrir 
aðra. sem að öllu jö fnu  myndu reyna að standa við skuldbindingar sínar. Það að banna 
sam ninga um vörslusviptingar án atbeina dóm stóla eru þannig til þess fallið að draga úr 
alm ennu viðskiptasiðferði.

IV . Stjórnarskrárvarinn réttindi
Sam ningsbundinn réttur til vörslusviptingar byggist á eignarréttarlegum  grunni sem varinn er 
a f  ákvæði stjórnarskrár. Ljóst er að um rædd lagabreyting getur takm arkað m öguleika 
fjárm álafyrirtækja til að vernda verðgildi eigna sinna og þannig valdið þeim tjóni. í þeim 
sam ningum  sem gefnir voru út áður en fyrirhuguð lög taka gildi var gert ráð fyrir þessari 
heimild við verðlagningu sam ninganna varðandi vaxtakjör og hlutfalli fjárm ögnunar a f  
kaupverði. A f greinargerð verður ekki séð að kannað hafi verið hvernig slíkt geti staðist
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eignarréttarákvæði 72. gr. stjórnarskrárinnar. Að mati Lýsingar fara slík ákvæði gegn 
um ræddu ákvæði stjóm arskrárinnar.

A f hálfu Lýsingar hf. er tekið undir athugasem dir FME að þessu leyti og einnig þá tillögu sem 
kem ur fram í bréfí FME dagsettu 21. maí sl. um hugsanlegt orðalag ákvæðisins.

V. Málshradi
í athugasem dum  við frum varpið er því haldið fram að unnt sé að fá fram um ráðum  með 
skjótum  hætti á grundvelli 78. gr. laga um aðlor. Undir þetta var að einhverju leyti tekið a f  
fulltrúum réttarfarsnefndar sem sátu fundinn. Þessi ummæli eiga sér ekki stoð í 
raunveruleikanum . Mál a f  þessum toga geta tekið m arga mánuði í dóm skerfinu. A lmennt 
rná gera ráð fyrir að það taki aldrei minna en 3 -  6 mánuði að fá dóm , en oft m á búast við að 
þessi tím i verði talsvert lengri. Þau um m æli fulltrúa réttarfarsnefndar að nánast aldrci sé mætt 
í þessum m álum . er sérkennileg réttlæ ting fyrir því að fella niður sam ningsbundna heimild til 
vörslusviptinga. Þegar niðurstaða fæst úr dómsm áli getur síðan tekið annan eins tím a að 
vörslusvipta eignina.

Reynslan hefur sýnt að tilraunir til þess að ná fram skjótum  rétti m eð atbcina handhafa 
ríkisvaldsins eru andvana fæddar. í því sambandi má benda á heimild til að fara beint í aðför 
m eð víxla og tékka á sínum tíina i stað þess að þurfa að fá dóm fyrir kröfunni. N iðurstaðan 
var sú að í stað þess að tafir yrðu hjá héraðsdóm urum , urðu þær í staðinn hjá embætti 
sýslumanna.

VI. Niöurlag
í stuttu máli gengur fyrirliggjandi frum varp á stjóm arskrárvarin réttindi. Það mun draga úr 
fjölbreytni og sam keppni á fjármálamarkaði og ýta undir óeðlilega viðskiptahætti og 
tjónshættu. Frum varpið mun leiða til aukins fjárm ögnunarkostnaðar á íslandi og er 
þjóðhagslega óhagkvæm t.
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