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I. Um þingmálið.

Laganefnd Lögmannafélags íslands hefur fengið framsent tölvuskeyti nefndarsviðs 
Alþingis frá 12. apríl sl. þar sem Lögmannafélaginu var sent frumvarp til laga um 
innheimtulög (innheimtustarfsemi félaga í eigu lögmanna), 395. mál, til umsagnar.

Laganefnd LMFÍ hefur farið yfir þingmálið og telur tilefni til að vekja athygli á örfáum 
atriðum. Líkt og rakið er í áliti umboðsmanns Alþingis í máli nr. 8302/2014, sem vísað 
ertil í greinargerð með frumvarpinu, hefur LMFÍ ítrekað gert athugsemdir við að vísað 
sé til úrskurðarnefndarfélagsins í 2. mgr. 15. gr. innheimtulaga, en ekki félagsins sjálfs, 
enda fer félagið með almennt eftirlit með störfum lögmanna á meðan úrskurðarnefnd 
LMFÍ leysir úr ágreiningi sem sérstaklega er skotið til hennar.

Með frumvarpinu er lögð til breyting á 2. mgr. 15. gr. innheimtulaga þannig að vísað 
verði til þess að LMFÍ, en ekki úrskurðarnefnd félagsins, fari með eftirlit samkvæmt 
lögunum. Þá er með frumvarpinu skerpt á því að undanþáguheimildin í núgilandi 2. 
mgr. 3. gr. innheimtulaga taki einnig til innheimtustarfsemi félaga í eigu lögmanna.

Laganefnd LMFÍ er því almennt jákvæð um efni frumvarpsins, en telur þó þörf á að 
kveðið verði á um skyldu fyrirtækja í eigu lögmanna að tilkynna til LMFÍ að þau ætli að 
nýta sér undanþáguna í 2. mgr. 3. gr. laganna, sbr. nánar umfjöllun um einstaka greinar 
frumvarpsins hér á eftir.

II. Athugasemdir við einstakar greinar frumvarpsins

Við yfirferð málsins telur Laganefnd LMFÍ rétt að gera athugasemdir við eftirfarandi 
greinar frumvarpsins.
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LAGANEFND L.M.F.Í.

Um 1. gr.

í ákvæðinu er lögð til breyting á 2 mgr. 3. gr. innheimtulaga. í athugasemdum við 
ákvæðið í greinargerð með frumvarpinu segir að lagt sé til að kveðið verði með skýrari 
hætti á um að ákvæðið „nái einnig yfir lögmannsstofur sem reknar eru í félagaformi, 
svo og lögaðila sem eru að öllu leyti í eigu eins eða fleiri lögmanna eða lögmannsstofa, 
að því skilyrði uppfylltu að starfsemin fallin undir eftirlit Lögmannafélags íslands skv. 2. 
mgr. 15. gr. laganna, sbr. einnig 5. gr. þessa frumvarps". Þá segirað breytingin sé lögð 
til vegna ábendinga umboðsmanns Alþingis í kjölfar álits hans í máli nr. 8302/2014.

í framangreindu áliti umboðsmanns Alþingis kemur m.a. fram að hann hafi orðið þess 
var að tiltekins ósamræmis gætti í afstöðu LMFÍ og Fjármálaeftirlitsins til eftirlitshlutverk 
síns. í svörum lögmannafélagsins til hans kæmi fram sú afstaða að innheimtufélögum 
sem ætli sér að starfa á grundvelli 2. mgr. 3. gr. innheimtulaga bæri að tilkynna 
Lögmannafélaginu um starfsemi sína. Að öðrum kosti liti Lögmannafélagið svo á að 
viðkomandi félög kysu að nýta sér ekki umrædda undanþágu í 2. mgr. 3. gr. Af svörum 
Fjármáleftirlitsins í tilefni af fyrirspurn álitsbeiðanda yrði á hinn bóginn ekki betur séð 
en að það liti svo á að eftirlit þess réðist alfarið af eignarhaldi innheimtufélaga. Af því 
leiddi að ef innheimtufélag væri í eigu lögmanna eða lögmannsstofa þá væri það 
sjálfkrafa undanþegið innheimtuleyfi frá Fjármálaeftirlitinu og sætti eftirliti samkvæmt
2. mgr. 15. gr. innheimtulaga. Nefnir umboðsmaður þetta „sem dæmi um þann rugling 
sem kann að skapast við núverandi fyrirkomulag laga sem kann að leiða til þess að 
eftirlit með innheimtustarfsemi innheimtufyrirtækja í eigu lögmanna verði ekki í öllum 
tilvikum raunhæft og virkt“. í álitinu segir umboðsmaður að hann telji að taka þurfi 
skýrari afstöðu til þess en nú er í lögum hvernig eftirlit með innheimtustarfsemi 
lögmanna og félaga þeirra skuli háttað ef ætlunin hefur verið að slík starfsemi sæti 
hliðstæðu eftirliti og önnur innheimtustarfsemi sem fellur undir eftirlit 
Fjármálaeftirlitsins, svo sem frumkvæðiseftirliti.

Þótt sú breyting sem felst í 1. gr. frumvarpsins sé vissulega til skýringar nægir hún að 
mati laganefndar LMFÍ ekki ein og sér til að koma fyllilega til móts við áðurnefndar 
athugasemdir umboðsmanns Alþingis og tryggja virkt eftirlit Lögmannafélagsins með 
innheimtustarfsemi innheimtufyrirtækja í eigu lögmanna. Líkt og ráða má af álitinu gat 
skapast óvissa um hvort slík fyrirtæki féllu undir eftirlit LMFÍ eða Fjármáleftirlitsins eftir 
því hvernig eignarhaldi þeirra væri háttað. Með 1. gr. frumvarpsins er tekið af skarið 
með að séu slík fyrirtæki að öllu leyti í eigu lögmanna eða lögmannsstofa falli þau undir 
undanþáguákvæði 2. mgr. 3. gr. innheimtulaganna og lúti því eftirliti LMFÍ. Á hinn 
bóginn er ekki fjallað um það í greininni hvernig LMFÍ á að vera unnt að ákvarða hvaða 
fyrirtæki falli undir 2. mgr. 3. gr. laganna og lúti eftirliti félagsins; með hvaða hætti 
félagið á að kanna eignarhald fyrirtækja og þá hvaða fyrirtækja.

Að mati laganefndar LMFÍ mætti bæta úr framangreindum vandkvæðum með því að 
setja inn ákvæði í innheimtulög um skyldu fyrirtækja í eigu lögmanna að tilkynna til 
LMFÍ að þau ætli að nýta sér undanþáguna í 2. mgr. 3. gr. laganna. Varðandi útfærslu 
á slíku ákvæði þá er hægt að hafa hliðsjón af 2. mgr. 23. gr. laga nr. 77/1998 um 
lögmenn, um yfirlýsingu um stöðu vörslureiknings og upplýsingar um verðbréf sem eru 
í vörslu lögmanns, og 8. og 9. gr. reglna LMFÍ um eftirlit með innheimtustarfsemi 
lögmanna frá 2015 (sjá fskj. nr. 1; reglurnar eru aðgengilegar á eftirfarandi vefslóð:



https://lmfi.is/lmfi/upplvsinqar-fvrir-loqmenn/reqlur-um-eftirlit-med-innheimtustarfsemi-
loqmanna).

Þannig yrðu innheimtufyrirtæki í eigu lögmanna fyrir 1. október ár hvert að senda stjórn 
Lögmannafélags íslands tilkynningu um að þau hyggist ætla að nýta sér 
undanþáguheimildina í 2. mgr. 3. gr. næsta árið. Slíkri tilkynningu þyrftu að fylgja 
upplýsingar um eignarhald fyrirtækisins ásamt yfirlýsingu, staðfestri af löggiltum endur- 
skoðanda, um að staða vörslufjárreikningsfyrirtækisins hinn 31. desemberfyrra árs sé 
ekki lægri en staða vörslufjár samkvæmt bókhaldi þess. Þyrfti framangreind tilkynning 
að vera undirrituð af öllum eigendum viðkomandi innheimtufyrirtækisins. Þá þyrfti að 
vera ákvæði í innheimtölulögunum um skyldu til að tilkynna Lögmannafélagi íslands ef 
innheimtuaðili opnar nýja skrifstofu eða tekur við skrifstofu sem annar innheimtuaðili 
hefur rekið sem og um breytingar sem gerðar eru á eignarhaldi, stjórn og 
framkvæmdastjórn innheimtuaðila.

Laganefnd LMFÍ bendir að lokum á að í tilvitnuðum athugasemdum við 1. gr. í 
greinargerð með frumvarpinu er vísað til 5. gr. frumvarpsins, en miðað við samhengi 
tilvísunarinnar á hún væntanlega að vera til 4. gr. þess.

Um 4. gr.

í greininni er lögð til breyting á 2. mgr. 15. gr. innheimtulaga þannig vísað verði til 
Lögmannafélags íslands í heild í stað úrskurðarnefndar félagsins, enda sé það 
Lögmannafélagið sem fari með almennt eftirlit með innheimtustarfsemi lögmanna en 
ekki úrskurðarnefndin. Þessi breyting er í samræmi við ítrekaðar ábendingar LMFÍ og 
stuðlar að því að eftirlit með innheimtu lögmanna verði virkt. Laganefnd LMFÍ ítrekar 
þó það sem segir að framan um nauðsyn þess að LMFÍ sé tilkynnt um að fyrirtæki í 
eigu lögmanna ætli sér að nýta sér undanþáguna í 2. mgr. 3. gr. laganna.

í síðari greinarskilum í athugasemdum við ákvæðið í greinargerð með frumvarpinu er 
vísað til 5. gr. frumvarpsins, en tilvísunin á augljóslega að vera til 4. gr. þess.

III. Lokaorð.

Laganefnd LMFÍ styður þingmálið og leggur til að það verði samþykkt með þeim 
breytingartillögum sem gerðar eru hér að framan. Fulltrúar laganefndar LMFÍ eru 
reiðubúnir að koma á fund nefndarinnar til að fylgja eftir þessari umsögn ef þess er 
óskað.

Umsögn þessari fylgja, sem fskj. nr. 1, reglur LMFÍ um eftirlit með innheimtustarfsemi 
lögmanna frá 2015 sem settar voru skv. 15. gr. núgildandi innheimtulaga og 
lögmannalaga.

Virðingarfyllst, 

f.h. laganefndar LMFÍ

LAGANEFND L.M.F.Í.
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Fylgiskjal nr.

Reglur um eftirlit með innheimtustarfsemi 
Lögmanna

I. KAFLI

Gildissvið

1. gr.

Reglur þessar taka til lögmanna sem falla undir ákvæði 1. mgr. 12. gr. lögmannalaga nr. 77/1998 og til 
innheimtufyrirtækja sem eru að fuLLu i eigu Lögmanna og/eða Lögmannsstofa og sinna innheimtu samkvæmt 1. gr. 
innheimtulaga nr. 95/2008.

II. KAFLI

VörsLufé

2. gr.

InnheimtuaðiLi, sem varðveitirfé umbjóðanda sins, skaLfæra sérstakan viðskiptareikning í bókhaldi sinu, sem sýnir 
inneign umbjóðandans á hverjum tíma. Á reikninginn skaL færa aLLt fé, sem innheimtuaðiLinn tekur við tiL 
varðveislu, þ.m.t. fyrirframgreiðsLu kostnaðar og tryggingu fyrir greiðsLu kostnaðar og þóknunar sé um sLíkt að 
ræða. InnheimtuaðiLa er þó ekki skyLt að færa á reikninginn fé, sem hann tekur við og skiLar samdægurs.

Þá skal innheimtuaðiLinn færa sérstakan, sameiginLegan viðskiptareikning, fjárvörsLureikning, sem sýni á hverjum 
tima samanLagðar innstæður aLLra umbjóðenda hans á viðskiptareikningum samkvæmt 1. mgr. Þegar sérstakar 
aðstæður mæLa með þvi er heimiLt að færa fjárvörsLureikninga vegna einstakra umbjóðenda.

3. gr.

Fjárhæð, sem samsvarar stöðu fjárvörsLureiknings í bókhaldi innheimtuaðiLa, skal varðveitt á sérstökum 
bankareikningi/-reikningum í viðskiptabanka eða sparisjóði, fjárvörsLureikningi.

FjárvörsLureikning skalstofna á nafni innheimtuaðilans og hefur hann formlega ráðstöfunarheimiLd yfir 
reikningnum. Innheimtuaðili erekki eigandi innstæðu á reikningi samkvæmt þessari grein og er innstæðan ekki 
hæft andLag aðfarargerða hjá honum eða grundvölLur trygginga fyrir viðskiptum hans eða annarra, sbr. ákvæði 4. 
gr. reglugerð nr. 1192/2005. Reikningur þessi skaL aðgreindur frá eigin fé innheimtuaðilans og stendur innstæða á 
honum utan skuLdaraðar við skipti á búi innheimtuaðilans.



4. gr.

FjárvörsLureikninga er einungis heimiLt að stofna i viðskiptabönkum eða sparisjóðum, sem með tilkynningu til 
stjórnar LögmannaféLags ísLands, sem hún metur fuLLnægjandi, hafa skuLdbundið sig til þess að fyLgja eftirfarandi 
reglum:

a) Banka eða sparisjóði skaL óheimiLt að skuLdfæra á fjárvörslureikning nokkurn kostnað vegna viðskipta við 
innheimtuaðiLa eða nota innstæðuna tilskuLdajöfnunar krafna gegn honum eða einstökum umbjóðendum hans.

b) Banka eða sparisjóði skaL óheimiLt að taka peninga af fjárvörsLureikningi nema gegn skriflegum eða rafrænum 
fyrirmæLum frá innheimtuaðiLa. Skulu sLík fyrirmæli varðveitt hjá viðkomandi innlánsstofnun eins og 
bókhaLdsgögn.

c) Banka eða sparisjóði er skylt að senda stjórn LögmannaféLags íslands staðfest yfirLit yfir stöðu og hreyfingar á 
fjárvörsLureikningi hvenær sem stjórnin kaLlar eftir slíku yfirLiti.

d) Banka eða sparisjóði er skyLt að sæta því að stjórn Lögmannafélags ÍsLands stöðvi notkun fjárvörslureiknings. 
Hafi notkun verið stöðvuð er óheimiLt að greiða af reikningnum án heimiLdar trúnaðarmanns, sem stjórn 
Lögmannafélags íslands tilnefnir.

5- gr.

Innheimtuaðili skaL, án ástæðulauss dráttar, Leggja aLLt fé, sem hann tekur við og honum ber að færa á 
fjárvörsLureikning í bókhaLdi sínu samkvæmt 2. gr„ á fjárvörsLureikning í banka eða sparisjóði.

6. gr.

Út af fjárvörsLureikningi má aðeins taka ef og þegar:

a) fé greiðist tiL umbjóðanda eða er notað til greiðsLu fyrir hans hönd;

b) innheimtuaðiLi á fé hjá umbjóðanda samkvæmt rétt bókfærðri stöðu viðskiptareiknings hans, enda sé fuLlnægt 
skilyrðum til skuLdajöfnunar;

c) rétt uppgjör og afstemming fjárvörsLureiknings hefur farið fram og sannreynt er að á honum er fé, sem er 
umfram skuLdbindingar.

7. gr.

InnheimtuaðiLi skaLá minnst þriggja mánaða fresti bera saman og staðreyna að innstæða á fjárvörsLureikningi 
samsvari bókfærðri stöðu fjárvörsLureiknings í bókhaLdi. Á sama hátt skal hann bera saman og staðreyna að 
samtala viðskiptareikninga umbjóðenda hans samsvari stöðu fjárvörslureiknings i bókhaldi. Komi í Ljós, að 
innstæða á fjárvörsLureikningi er lægri en nemur heiLdarskuldbindingum innheimtuaðiLans samkvæmt 
fjárvörslureikningi í bókhaLdi hans, skal hann tafarLaust bæta úr því. Gögn, sem sýna afstemmingu fjár- 
vörslureiknings í banka og bókhaLdi, skaL innheimtuaðiLi varðveita eins og önnur bókhaldsgögn.

III. KAFLI
EftirLit

8 . gr.



Innheimtuaðili, sem reglur þessar taka tiL, skaL fyrir 1, október ár hvert senda stjórn Lögmannafélags ísLands, á þar 
tiLgerðu eyðublaði, yfirlýsingu, staðfesta af LöggiLtum endurskoðanda, um að staða fjárvörslureiknings í banka 
þann 31. desember á umliðnu ári sé ekki lægri en staða vörsLufjár skv. bókhaLdi. SkaLyfirLýsingin undirrituð af 
öLlum eigendum innheimtufyrirtækisins.

9. gr.

InnheimtuaðiLi sem opnar nýja skrifstofu eða tekur við skrifstofu sem annar innheimtuaðili hefur rekið, skaL 
tiLkynna það stjórn LögmannaféLags ísLands innan mánaðar.

Tilkynna ber LögmannaféLagi islands fyrirfram um breytingar sem gerðar eru á eignarhaLdi, stjórn og 
framkvæmdastjórn þeirra innheimtuaðila, sem ekki faLLa sjálfkrafa undir ákvæði LögmannaLaga nr. 77/1998.

10. gr.

Stjórn LögmannaféLags íslands getur hvenærsem er krafist þess að innheimtuaðiLi láti henni i té, með fyrirvara 
sem stjórnin ákveður, yfirLýsingu og fyLgigögn, sem getið er í 8. gr.

11. gr.

Ef færsLu og meðferð innheimtuaðiLa á fjárvörsLureikningi er ábótavant eða brjóti innheimtuaðiLi á annan hátt í 
bága við reglur þessar um meðferð vörslufjár getur stjórn Lögmannafélags ísLands krafist þess af innheimtuaðiLa 
að hann sendi stjórninni ársfjórðungsLega eða oftaryfirLýsingu og nauðsynLeg fylgigögn um vörsLufé fyrir 
umbjóðendur sína.

12. gr.

Þegar svo stendur á, sem Lýst er í 11. gr„ eða stjórn LögmannaféLags íslands teLur sérstaka ástæðu tiL, getur hun 
ákveðið að fela trúnaðarendurskoðanda sínum að rannsaka hvort innheimtuaðiLi fari eftir regLum þessum og 
fullnægi bókhaldslögum að öðru Leyti, Gefi rannsókn tiLefni tilgetur stjórn LögmannaféLags ísLands ákveðið að 
honum sé óheimiLt að ráðstafa innstæðum á fjárvörsLureikningum eða verðbréfum, nema með leyfi trúnaðar- 
manns, sem stjórnin tilnefnir.

13- gr.

Innheimtuaðili, sem stjórn Lögmannafélags ísLands hefur ákveðið að beina rannsókn að eða tiLkynningum tiL, er 
skyLt að Láta stjórninni eða trúnaðarmanni hennar í té allar upplýsingar um rekstursinn og efnahag sem krafist 
kann að verða, svo og að veita aðgang að öLlum bókhaLdsgögnum og öðrum gögnum, sem sá, sem rannsókn 
annast, teLur hafa þýðingu fyrir rannsóknina.

14. gr.

LögmannaféLag íslands ber kostnað við rannsókn skv. 12. og 13. gr. HeimiLt erféLaginu að krefja innheimtuaðila 
þann er rannsóknin beinist að um greiðsLu kostnaðarvið rannsóknina enda sé hún yfirgripsmikiLog leiði í Ljós 
misfeLlur í starfi innheimtuaðiLans.

15. gr.

Gerist innheimtuaðiLi brotLegur við ákvæði regLna þessara og sinnir ekki áskorun um að starfa í samræmi við þær 
berstjórn LögmannaféLags íslands að beita þeim viðurlögum sem heimiluð eru i lögum nr. 77/1998, um Lögmenn.

16. gr.



Reglur um fjárvörslureikninga giLda þar tiL innstæðu á reikningi skv. 3. gr. hefur að fuLLu verið ráðstafað 1 samræmi 
við reglur þessar.

IV. KAFLI
Þagnarskylda

17. gr.

InnheimtuaðiLi og starfsmenn hans eru bundnir þagnarskyLdu um persónuhagi og rekstrar- eða viðskiptamáL og 
um önnur atriði sem þeir fá vitneskju um í innheimtustarfi sínu og Leynt skulu fara samkvæmt lögum eða eðLi 
máls. ÞagnarskyLdan helst þótt látið sé af starfi.

V. KAFLI

Starfsábyrgðartrygging

18. gr.

Innheimtuaðili skaL hafa starfsábyrgðartryggingu sem tryggir skuLdara og kröfuhafa bætur ef þeir verða fyrir 
fjárhagstjóni sem leyfishafinn ber skaðabótaábyrgð á og rakið verðurtiLgáLeysis í störfum hans eða starfsmanna 
hans. Slíka tryggingu má setja með því að kaupa vátryggingu hjá vátryggingaféLagi eða setja bankaábyrgð hjá 
banka eða sparisjóði sem hefur heimild tiL að starfa hér á Landi. Trygging skaL nema minnst kr. 5.500.000 vegna 
hvers einstaks tjónsatburðar. Heildarfjárhæð tryggingabóta innan hvers vátryggingarárs eða ábyrgðarárs skal 
nema minnst kr. 16.500.000. FaLLi vátrygging eða bankaábyrgð úr giLdi skaL hLutaðeigandi vátryggingaféLag eða 
ábyrgðaraðili tiLkynna það vátryggingar- eða ábyrgðartaka og stjórn LögmannaféLags ísLands þegar í stað. 
Tryggingartíma teLst ekki Lokið fyrr en Liðnar eru átta vikur frá því að vátryggingafélagið eða ábyrgðaraðilinn 
tiLkynnti vátryggingar- eða ábyrgðartaka og eftirLitsaðiLa um tryggingarslit eða niðurfeLLingu ábyrgðar.

Hafi innheimtuaðiLi samhliða innheimtustarfsemi með höndum lögmannsstörf og hefurgiLda ábyrgðartryggingu 
vegna þeirrar starfsemi teLst hann hafa fulLnægt tryggingarskyLdu sinni samkvæmt innheimtuLögum nr. 95/2008.

VI. KAFLI

Ýmis ákvæði

19. gr.

LögmannaféLag ísLands skaL haLda sérstaka skrá yfir þá innheimtuaðiLa, sem ekki eru tiLgreindir í skrá 
dómsmáLaráðuneytisins samkvæmt ávæði 2. mgr. 17. gr. LögmannaLaga nr. 77/1998.

VII. KAFLI
GiLdistaka

20. gr.

RegLur þessar sem settar eru samkvæmt 2. og 3. mgr. 15. gr. innheimtuLaga nr. 95/2008, sbr. einnig Lög um 
Lögmenn, nr. 77/1998 sbr. Lög nr. 93/2004, öðLast giLdi 26. maí 2015.
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