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31. gr. 

Eftirlit og ákvarðanir Neytendastofu.  

     Neytendastofa annast eftirlit með ákvæðum I.–VI. og VIII. kafla laga þessara og reglna 

settra á grundvelli þeirra. Ákvæði laga um eftirlit með viðskiptaháttum og markaðssetningu 

gilda um málsmeðferð Neytendastofu.  

     Ákvæði VIII. kafla laga um eftirlit með viðskiptaháttum og markaðssetningu gilda um 

heimildir Neytendastofu til upplýsingaöflunar, haldlagningar gagna og afhendingar 

upplýsinga til stjórnvalda annarra ríkja og um þagnarskyldu.  

     Neytendastofa getur gripið til aðgerða gegn aðilum sem brjóta gegn ákvæðum II.–VI. og 

VIII. kafla laga þessara eftir því sem við getur átt. Ákvæði IX. kafla laga um eftirlit með 

viðskiptaháttum og markaðssetningu gilda um heimildir Neytendastofu til aðgerða sem geta 

falið í sér bann, fyrirmæli eða heimild með ákveðnu skilyrði.  

     Ákvörðunum sem Neytendastofa tekur á grundvelli laga þessara verður skotið til 

áfrýjunarnefndar neytendamála sem starfar á grundvelli 4. gr. laga um Neytendastofu.  

     Ákvörðun Neytendastofu verður ekki borin undir dómstóla fyrr en úrskurður 

áfrýjunarnefndar neytendamála liggur fyrir.  

     Nú vill aðili ekki una úrskurði áfrýjunarnefndar neytendamála og getur hann þá höfðað 

mál fyrir dómstólum til ógildingar á ákvörðun Neytendastofu. Mál skal höfðað innan sex 

mánaða frá því að aðili fékk vitneskju um úrskurð áfrýjunarnefndar. Málshöfðun frestar ekki 

réttaráhrifum úrskurðar nefndarinnar eða heimild til aðfarar.  

32. gr. 

Viðurlög og úrræði.  

     Neytendastofa getur lagt stjórnvaldssektir á aðila sem brýtur gegn ákvæðum I.–VI. og 

VIII. kafla laga þessara, og eftir atvikum reglum settum á grundvelli þeirra, eða ákvörðunum 

Neytendastofu. Stjórnvaldssektir sem lagðar eru á aðila geta numið frá 100 þús. kr. til 20 

millj. kr.  

     Ákvarðanir um stjórnvaldssektir teknar af Neytendastofu eru aðfararhæfar. Sektir renna í 

ríkissjóð að frádregnum kostnaði við innheimtuna. Séu stjórnvaldssektir ekki greiddar innan 

mánaðar frá ákvörðun Neytendastofu skal greiða dráttarvexti af fjárhæð sektarinnar. Um 

ákvörðun og útreikning dráttarvaxta fer eftir lögum um vexti og verðtryggingu. 

Stjórnvaldssektum verður beitt óháð því hvort lögbrot eru framin af ásetningi eða gáleysi.  

     Ef ekki er farið að ákvörðun sem tekin hefur verið samkvæmt lögum þessum getur 

Neytendastofa ákveðið að sá eða þeir sem ákvörðunin beinist að greiði dagsektir þar til farið 

verður að henni. Ákvörðun um dagsektir skal tilkynnt bréflega á sannanlegan hátt þeim sem 

hún beinist að. Dagsektir geta numið frá 50 þús. kr. til 500 þús. kr. á dag.  

     Ákvörðun um dagsektir má skjóta til áfrýjunarnefndar neytendamála innan fjórtán daga frá 

því að hún er kynnt þeim er hún beinist að. Dagsektir reiknast ekki fyrr en frestur er liðinn. Ef 

ákvörðun er skotið til áfrýjunarnefndar neytendamála falla dagsektir ekki á fyrr en niðurstaða 

hennar liggur fyrir.  

 


