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Efni: Umsögn um frumvarp til laga um breytingu á lögum um 

innstæðutryggingar og tryggingakerfi fyrir fjárfesta, nr. 98/1998, með síðari 

breytingum (innheimta iðgjalds), 763. mál. 

 

Með tölvupósti dags. 15. maí sl., óskaði efnahags- og viðskiptanefnd Alþingis 

eftir umsögn Seðlabanka Íslands um ofangreint frumvarp. 

 

Fram kemur í athugasemdum við frumvarpið að nú liggi fyrir að ekki verði lagt 

fram frumvarp til heildarendurskoðunar á lögum um innstæðutryggingar og 

tryggingakerfi fyrir fjárfesta á yfirstandandi þingi. Því sé nauðsynlegt að taka 

afstöðu til þess hvernig fara á með greiðslu iðgjalda vegna ársins 2012, en 

bráðabirgðaákvæði í lögunum gildi aðeins um greiðslur vegna ársins 2011.  

Í ljósi framangreinds er frumvarpið lagt fram. Í því er lagt til að þau ákvæði 

sem lögfest voru til bráðabirgða fyrir árið 2011 verði felld á varanlegan hátt inn 

í meginmál laganna um innstæðutryggingar og tryggingakerfi fyrir fjárfesta. 

 

Seðlabankinn gerir eftirtaldar athugasemdir við efni frumvarpsins: 

 

Í 9. mgr., b., 2. gr. segir að iðgjöld til A-deildar sjóðsins skuli greidd í krónum 

og sama eigi við um greiðslur úr deildinni. Seðlabankinn telur jákvætt að nú sé 

lögbundið að greiðslur úr Tryggingarsjóði séu í íslenskum krónum því ella 

gætu útgreiðslur úr sjóðnum fremur valdið óróa á gjaldeyrismarkaði með 

tilheyrandi áhrifum á raunhagkerfið. Þá er lánafyrirgreiðsla stjórnvalda 

einungis möguleg í íslenskum krónum. Seðlabankinn vill þó bæta við 9. mgr. 

ákvæðum um gengisviðmið vegna gengisbundinna innlána  til skýringar og 

fyllingar, t.a.m. að gengi skuli miðast við opinbert viðmiðunargengi 

Seðlabanka Íslands við greiðsluþrot innlánsstofnunar.  

 

Í 3. tl. 1. mgr. 5. gr. eru taldar upp innstæður sem undanskildar eru 

tryggingarvernd. Þar segir í 3. tl. að innstæður fyrirtækis þar sem 



fjármálafyrirtæki er meirihlutaeigandi séu undanskildar tryggingu. Hér vill 

Seðlabankinn benda á að vegna fjárhagslegrar endurskipulangingar útlána hafa 

lánastofnanir þurft að yfirtaka einstök fyrirtæki til skamms tíma. Best færi á því 

að undanskilja slík tilvik. 

 

 

Virðingarfyllst, 

SEÐLABANKI ÍSLANDS 

 

 

 

 

 

Arnór Sighvatsson     Sigríður Benediktsdóttir 

aðstoðarseðlabankastjóri        framkvæmdastjóri  


