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Efni: Umsögn Hagsmunasamtaka heimilanna um 395. mál á 148. löggjafarþingi

Frumvarp til laga um breytingu á innheimtulögum, nr. 95/2008

Tilefni frumvarps þessa er niðurstaða Umboðsmanns Alþingis í máli nr. 8302/2014 sem má rekja til 
kvörtunar Hagsmunasamtaka heimilanna. Kvörtunin laut einkum að afgreiðslu Fjármálaeftirlitsins á 
erindi samtakanna frá 20. október 2014. Í málinu komu m.a. til álita reglur Fjármálaeftirlitsins um 
framkvæmd eftirlits með innheimtustarfsemi, sem heimiluðu lögaðilum í eigu lögmanna að stunda 
innheimtu án innheimtuleyfis, en það átti sér ekki stoð í 2. mgr. 3. gr. innheimtulaga nr. 95/2008 sem 
veittu aðeins lögmönnum slíka undanþágu en ekki lögaðilum í eigu lögmanna.

Við meðferð málsins kom fram að þrjú innheimtufyrirtæki virtust hvorki lúta eftirliti Lögmannafélags 
Íslands né Fjármálaeftirlitsins, sem sýndi að mati Hagsmunasamtaka heimilanna fram á alvarlega 
annmarka á opinberu eftirliti með innheimtustarfsemi. Einnig kom fram það sjónarmið að umrædda 
heimild lögmanna mætti skýra með því að samkvæmt lögum um lögmenn væri þeim heimilt að 
stofna félag um starfsemi sína þ.e. lögmannsstofu, sem verður vikið nánar að hér á eftir.

Það er tímabært að fram komi frumvarp sem ætlað er að bæta úr þeirri réttaróvissu sem verið hefur 
uppi um opinbert eftirlit með innheimtustarfsemi. Eftirfarandi eru athugasemdir Hagsmunasamtaka 
heimilanna við efni frumvarpsins.

Athugasemdir við einstakar greinar

Með 1. gr. sbr. 4. gr. frumvarpsins er lagt til að undanþága samkvæmt 2. mgr. 3. gr. innheimtulaga nr. 
95/2008 fyrir lögmenn til að stunda innheimtu án starfsleyfis verði útvíkkuð þannig að hún nái einnig 
til lögaðila í eigu lögmanna. Hagsmunasamtök heimilanna telja að sú ráðagerð gangi þvert gegn þeim 
sjónarmiðum sem komu fram í framangreindu máli Umboðsmanns Alþingis og samræmist ekki því 
viðurkennda sjónarmiði að undantekningar í lögum skuli jafnan túlka þröngt.

Hagsmunasamtök heimilanna telja að réttara væri að afmarka starfsleyfisskylduna í innheimtulögum 
þannig að öll fyrirtæki sem hafi innheimtuþjónustu að meginstarfsemi skuli vera starfsleyfisskyld, en 
að undanþága vegna lögmanna og lögaðila í eigu þeirra nái eingöngu til eiginlegra lögmannsstofa. 
Rökin fyrir því eru einkum samkeppnisréttarlegs eðlis þ.e. að æskilegt sé að um sambærileg fyrirtæki 
sem stunda samskonar starfsemi gildi sömu reglur. Á hinn bóginn má fallast á að vegna sérstaks eðlis 
lögmannsstarfa skuli þeim veitt undanþága frá starfsleyfisskyldu, enda sé um tilfallandi starfsemi að 
ræða sem er eðlilegur þáttur í víðtækara viðfangsefni á starfssviði þeirra. Um fyrirmynd að slíku 
undanþáguákvæði má vísa til 4. tl. 3. mgr. 3. gr. laga um fjármálafyrirtæki nr. 161/2002.
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Með 2. gr. frumvarpsins er lagt til að gild starfsábyrgðartrygging verði gerð að skilyrði fyrir veitingu 
innheimtuleyfis. Með 3. gr. er lagt til að kveðið verði skýrt á um vernd vörslufjár með sambærilegum 
hætti og í ýmsum öðrum lögum. Þá er í 5. gr. að finna nýtt ákvæði um niðurfellingu innheimtuleyfis. 
Hagsmunasamtök heimilanna styðja þau áform sem í þessum ákvæðum felast.

Með 4. gr. frumvarpsins er lagt til að um eftirlit með innheimtustarfsemi lögmanna og lögaðila í eigu 
þeirra verði vísað til Lögmannafélagsins. Af þessu tilefni vekja Hagsmunasamtök heimilanna athygli á 
því að samkvæmt félagatali á vefsíðu Lögmannafélagsins eiga eingöngu lögmenn aðild að félaginu en 
ekki félög í eigu lögmanna. Hér er því enn á ferðinni sú hætta að fyrirtæki í innheimtustarfsemi lendi í 
lagalegu tómarúmi sem enginn opinber aðili hefur eftirlit með þar sem óljóst er hvort starfsemin falli 
undir eftirlit Fjármálaeftirlitsins eða Lögmannafélagsins. Hjá þessu mætti komast með því að þrengja 
frekar undanþáguna á þann hátt sem að framan greinir, þannig að hún eigi aðeins við um aðila sem 
hafa lögfræðiþjónustu að meginstarfsemi en ekki hreinræktuð innheimtufyrirtæki.

Almennar athugasemdir

Ástæða er til að benda á að breyting á 2. mgr. 15. gr. innheimtulaga samkvæmt 4. gr. frumvarpsins 
myndi fella brott núverandi tilvísun ákvæðisins til úrskurðarnefndar lögmanna. Hins vegar kemur sá 
ásetningur fram í greinargerð með frumvarpinu að nefndin muni áfram geta tekið við málum sem 
varða kvartanir vegna starfa lögmanna á grundvelli innheimtulaga. Að mati samtakanna myndi það 
stuðla að auknum skýrleika og réttaröryggi ef tekið væri af skarið um þetta í sjálfum lagatextanum, 
t.d. með því að bæta málslið þar að lútandi við efnislið 4. gr. frumvarpsins.

Einnig er vakin athygli á því að innheimtulög hafa ekki að geyma ákvæði um að aðilar sem falla undir 
lögin skuli hafa aðgengilegar upplýsingar um úrskurðar- og réttarúrræði ef ágreiningur rís milli slíks 
aðila og þess sem innheimtan beinist að. Fyrirmynd að því má t.d. finna í 33. gr. laga um neytendalán 
nr. 33/2013 og er hér með lagt til að sambærilegt ákvæði verði sett í innheimtulög.

Þá er rétt að benda á að samkvæmt dómi Evrópudómstólsins í máli C-357/16 Gelvora frá 20. júlí 2017 
fellur starfsemi innheimtuaðila undir gildissvið tilskipunar 2005/29/EB um óréttmæta viðskiptahætti 
gagnvart neytendum á innri markaðnum. Sú tilskipun var innleidd í íslenskan rétt með breytingum á 
lögum nr. 57/2005 um eftirlit með viðskiptaháttum og markaðssetningu. Samkvæmt 1. mgr. 4. gr. fer 
Neytendastofa með eftirlit samkvæmt þeim lögum og geta neytendur því beint kvörtunum þangað til 
stjórnsýslulegrar meðferðar, en sá möguleiki virðist lítt þekktur og þarfnast kynningar.

Loks hvetja samtökin til endurskoðunar á reglugerð um hámarksfjárhæð innheimtukostnaðar og að 
við þá sem og frekari endurskoðun innheimtulaga verði þau hér eftir höfð með í ráðum.
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Virðingarfyllst, 
f.h. Hagsmunasamtaka heimilanna,

Ásthildur Lóa Þórsdóttir, formadur@heimilin.is Guðmundur Ásgeirsson, erindreki@heimilin.is
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