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Efni: Umsögn um frumvarp til laga um breytingu á lögum nr. 163/2007, um 
Hagstofu íslands og opinbera hagskýrslugerð, með síðari breytingum.

Fjármálaeftirlitið vísar til tölvupósts nefndasviös Alþingis, dags. 20. júní sl., þar sem eftirlitinu 
var boöiö aö koma á framfæri umsögn við frumvarp til laga um breytingu á lögum nr. 
163/2007, um Hagstofu íslands og opinbera hagskýrslugerð, meö síðari breytingum, sbr. 
þingskjal 14-14. mál.

í 3. gr. frumvarpsins er að finna upptalningu á þeim upplýsingum sem fyrirtækjum og 
einstaklingum í atvinnurekstri yrði skylt að veita Hagstofunni. Þær upplýsingar sem þar eru 
nefndar í dæmaskyni, s.s. upplýsingar um lánveitingar, hver sé lántaki, stööu láns o.s.frv. 
eru upplýsingar sem falla undir þagnarskylduákvæöi 58. gr. laga nr. 161/2002 um 
fjármálafyrirtæki. í 2. mgr. 58. gr. laga um fjármálafyrirtæki er kveðið á um að „sá sem veitir 
viötöku upplýsingum aö því tagi sem um getur í 1. mgr. [ákvæðisins] er bundinn 
þagnarskyldu meö sama hætti og þargreinir.“

Brot gegn 58. gr. laga um fjármálafyrirtæki getur skv. 33. tölul. 1. mgr. 110. gr. og 22. tölul. 
1. mgr. 112. gr. b. laganna leitttil stjömvaldssekta, sekta eöa fangelsis.

í sfðasta málsl. 3. gr. umrædds frumvarps er hins vegar kveöið á um aö "ákvæði annarra 
laga um trúnaöar- og þagnarskyldu víkia fvrir ákvæðum bessarar qreinar". Fjármálaeftirlitiö 
vekur athygli á því að síðstgreint ákvæði má skilja á þá leiö að þeir starfsmenn 
Hagstofunnar sem veita viötöku upplýsingum sem annars myndu falla undir 58. gr. laga um 
fjármálafyrirtæki bera ekki sömu refsiábyrgð og aðrir sem veita slíkum upplýsingum viötöku, 
s.s. starfsmenn viökomandi fjármálafyrirtækja og starfsmenn Fjármálaeftirlitsins. Slíkt kann 
að fela í sér takmörkun þeirrar verndar sem 58. gr. laga um fjármálafyrirtæki er ætlaö að 
veita þeim upplýsingum sem hér um ræöir.

Samkvæmt framanrituðu leggur Fjármálaeftirlitiö til að orðalag s'ðasta málsliöar 3. gr. 
frumvarpsins verði fært til samræmis viö 3. mgr. 9. gr. laga nr. 87/1998 um opinbert eftirlit 
með fjármálastarfsemi þannig aö fram komi að tlagaákvæö: um þagnarskyldu takmarka ekki 
skvldu til bess að veita upplvsinqar oq aðaanq að qöqnum“. Þá leggur Fjármálaeftirlitið til aö 
skerpt verði á þagnarskyldunni meö ákvæði sambærilegu 3. mgr. 13. gr. laga um opinbert 
eftirlit meö fjármálastarfsemi þannig að fram komi í frumvarpinu aö „upplýsingar sem háðar 
eru þagnarskyldu samkvæmt sérlögum eöa öörum lögum [séu] háöar sambærilegri 
þagnarskyldu þegar þær hafa verið afhentar [Hagstofunni].“

í skýringum meö frumvarpinu kemur fram að „þær tölfræðilegu upplýsingar sem til stendur 
að afla eiga aö gefa skýra heildarmynd af stööu og þróun skulda, greiöslubyrði og
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greiösluvanda heimila. Gögnin [veröi] auoguö meö öörum tölfræöigc jnum Hagstotunriar, 
svo sem upplýsingum um tekjur, eignir bætur o.fl. sem Hagstofan safnar fyrir úrvinnslu 
annarra hagtalna."

í tengslum viö framangreint vekur Fjármálaeftirlitiö athygli á því aö í 3. gr. frumvarpsins eru 
einungis nefndar í dæmaskyni upplýsingar sem lúta aö skuldum aðila en ekki eignum, t.d. 
innstæðum, séreignasparnaði o.s.frv. Þrátt fyrir að um dæmaupptalningu sé að ræða, sbr. 
orðalagiö „undir slíka upplýsingagjöf falla m.a....“, telur Fjármálaeftirlitiö að ef ætlunin er að 
láta 3. gr. frumvarpsins fela í sér heimild til handa Hagstofunni til öflunar upplýsinga um 
eignir aðila þurfi slíkt að koma skýrar fram.

í 6. gr. frumvarpsins er kveðið á um að ákvæði laganna um hagskýrslugerð varðandi 
fjárhagsstööu heimila og fyrirtækja skuli endurskoðuö fyrir árslok 2017 með tilliti til þess 
hvort þjóðfélagsleg nauðsyn fyrir slíku verkefni sé enn fyrir hendi.

Fjármálaeftirlitið vekur athygli á því að ákvæði um endurskoðun laganna felur ekki sér 
breytingu á réttaráhrifum laganna, t.d. ef endurskoðun laganna tefðist af einhverjum 
orsökum. í Ijósi þess aö frumvarpið felur í sér veigamikla breytingu á meðferð 
bankaupplýsinga og bankaleynd leggur Fjármálaeftirlitið til að í stað ákvæðis um 
endurskoðun laganna verði heimild Hagstofunnar til öflunar þeirra upplýsinga sem hér um 
ræöir tímabundin og falli niður við tiltekið tímamark.

Virðingarfyllst,

FJÁRMÁLAEFTIRLITIÐ

Sent rafrænt á nefndasvid@althingi.is
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