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Efni: Umsögn um frumvarp til laga um fjárhagsaðstoð vegna gjaldþrotaskipta 
(skiptakostnaður), 233. mál.

Umboðsmaður skuldara (UMS) hefur móttekið beiðni allsherjar- og menntanefndar Alþingis 
þar sem óskað er umsagnar um ofangreint þingmál.

UMS fagnar framlagningu þessa frumvarps og telur að með frumvarpinu sé verið að taka 
með markvissari hætti á skuldavanda íslenskra heimila. Það hefur lengi legið fyrir að 
greiðsluaðlögunarúrræðið hentar ekki öllum þeim sem glíma við íjárhagserfiðleika. Skort 
hefur á úrræði sem tekur á málum þeirra sem t.d. hafa neikvæða greiðslugetu en 
greiðsluaðlögun gagnast ekki þeim aðilum. Telur embættið að með eftirgjöf skiptakostnaðar 
sé verið að koma til móts við þann hóp svo og þá sem ekki hafa fengið úrlausn sinna mála 
með þeim greiðsluerfiðleikaúrræðum sem hafa verið í boði. Vissulega er iþyngjandi fyrir 
skuldara að þurfa að fara hina þvinguðu leið skuldaskilaréttar eins og gjaldþrot. Á hinn 
bógimi hefur sú staða verið uppi að þegar skuldari glímir við verulegan fjárhagsvanda, er 
hvort tveggja ógreiðslufær og ógjaldfær og greiðsluerfiðleikaúrræði hafa ekki gagnast 
honum, hafa fáir kostir verið til lausnar skuldavanda hans. Má þar t.d. nefna að erfitt getur 
verið fyrir slíka aðila að reiða sjálfir fram greiðslu til tryggingar skiptakostnaði, sérstaklega 
þegar greiðslugeta viðkomandi er neikvæð. Er það von embættisins að með þessum 
frumvarpi megi koma til móts við vanda ofangreindra skuldara.

UMS vill taka fram að mikilvægt er að reglugerð verði sett sem fyrst til nánari úrfærslu á 
framkvæmd einstakra lagaákvæða. Hér að neðan verða reifuð sjónamiið UMS varðandi 
frumvarpið.

Skilyrði fyrir fjárhagsaðstoð, 3. gr.

1. UMS telur að skýra þurfí betur að krafist sé hvort tveggja ógreiðslufærni svo og 
ógjaldfærni af skuldara til þess að fá fjárhagsaðstoð. Er hugsunin sú að ekki verði 
um huglægt mat að ræða hvað þetta varðar heldur sé miðað við að slaildari hafi t.d.
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litla sem enga eða neikvæða greiðslugetu, þegar búið er að taka tillit til framfærslu 
hans, skv. neysluviðmiði umboðsmanns skuldara. Auk þess geti eignir elcki staðið 
sem trygging fyrir skiptakostnaði vegna neikvæðrar eignastöðu, það er að eignir séu 
t.d. yfirveðsettar.

2. „.... eða að umboðsmaður skuldara meti það svo að önnur greiðsluvandaúrræði séu 
ekki til þess fallin að leysa greiðsluvanda umsækjanda.“

Varðandi þennan þátt um að umboðsmaður skuldari meti það svo að önnur 
greiðsluvandaúrræði séu ekki til þess fallin að leysa greiðsluvanda viðkomandi þarf 
að skýra betur. Engar leiðbeiningar er að fmna í lögskýringargögnum um hvað beri 
að leggja til grundvallar við þetta mat. UMS leggur til að athugasemdir verði gerðar 
við frumvarpið t.d. um að meginþorri skulda falli utan greiðsluaðlögunar og/eða að 
skuldari sé með neikvæða greiðslugetu og hafi því ekki átt kost á greiðsluaðlögun 
eða öðrum greiðsluvandaúrræðum.

3. UMS telur að skoða þurfi í ljósi síðustu málsgreinar 3. gr. frumvarpsins hvort elcki 
beri að líta til synjunarástæðna 6. gr. laga nr. 101/2010 (Ige.) í samhengi við skilyrði 
frumvarpsins í málum þeirra sem hafa verið felld niður skv. 15. gr. lge. Að 
frumvarpinu óbreyttu er það aðeins mat UMS á skuldastöðu skuldara sem getur 
orðið til þess að honum verði synjað um íjárhagsaðstoð vegna skiptakostnaðar. Vill 
UMS benda á að það kann að vera að umsækjandi hafi áður óskað eftir 
greiðsluaðlögun en verið synjað á grundvelli 6. gr. lge. t.d. vegna þess að hann hafi 
stofnað til skulda með refsiverðri háttsemi eða að hann hafi vísvitandi hagað sér 
óheiðarlega, framkvæmt riftanlegar ráðstafanir og svo frv. Þeir stafliðir 2. mgr. 6. gr. 
lge. sem helst koma til skoðunar eru c-, d-, e-, f-, og g-liðir.

Umsókn, 4. gr.

„Umsókn skulu fylgja gögn um efnahag umsækjanda, þar á meðal síðasta 
skattframtal hans og önnur nauðsynleg gögn....“

UMS vill benda á, af fenginni reynslu, að skýra þarf betur hvemig skuli standa að 
gagnaframlagningu og gagnaöflun. Tillaga UMS er að tekið sé fram, hvort heldur er 
í lagaákvæðinu, lögskýringargögnum eða reglugerð, að umboðsmanni skuldara sé 
heimilt að afla frekari gagna skv. undirrituðu samþyklci umsækjanda um slíkt. Þá 
telur UMS að ekki nægi að leggja fram eitt skattframtal heldur fjögur eins og í 
greiðsluaðlögun ef UMS á að kanna, áður en tekin er ákvörðun um hvort 
umsækjandi uppfylli skilyrði til fjárhagsaðstoðar, hvort farsælla sé fyrir umsækjanda 
að fara greiðsluaðlögunarleiðina í stað gjaldþrots.

Persónuvemd hefur gert athugasemdir við hvemig öflun gagna fer fram á 
viðkvæmum persónuupplýsingum og því mikilvægt að það sé skýrt að UMS fái slíka 
heimild, að viðlagðri slcriflegri yfirlýsingu umsækjanda eins og fram kom að ofan.
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Að lokum vill UMS benda á nokkur atriði sem þarf að huga að í frumvarpinu.

• Ymist er talað um „yfirlýsingu“ umboðsmanns skuldara eða „ákvörðun“ um veitingu
fjárhagsaðstoðar. UMS bendir á að þar sem framkvæmdin er kæranleg hlýtur að vera 
um ákvörðun að ræða og þai'f að samræma þetta í frumvarpinu.

• UMS telur að ef lögin taki gildi 1. janúar nk. eins og frumvarpið gerir ráð fyrir, sé 
tíminn nokkuð skammur til undirbúnings verkefninu og leggur til að gildistímimi 
verði færður til 1. febrúar 2014.

• Tveggja ára fymingarfrestur krafiia: Ekki kemur fram í greinargerð með 
frumvarpinu hvort ætlunin sé að lög nr. 142/2010 um fymingarfrest verði framlengd. 
Telur UMS í Ijósi framlagningu þessa frumvarps að mikilvægt sé að skoða hvort 
eklci sé rétt að framlengja gildistíma þessara laga sem munu renna út að ári liðnu. Sá 
hópur sem mun einkum hafa hag af því að fá fjárhagsaðstoð vegna skiptakostnaðar 
eru eignalausir einstaklingar í verulegum fjárhagserfiðleikum. Telur UMS að ekki sé 
forsvaranlegt að sá hópur gangi inn í lengri fymingartíma krafna heldur að þeir fái 
notið tveggja ára fymingarfrestsins vegna stöðu sinnar.

Virðingarfyllst, 
Asta S. Helgadóttir
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