Ákvörðun nr. 41/2019

Auglýsingar Fjarðarins um Tax Free afslátt

I.
Málsmeðferð

1.
Mál þetta hófst með bréfi Neytendastofu, dags. 12. júní 2019, til Húsfélagsins Fjarðar, í tilefni Tax
Free auglýsingar sem birtist á forsíðu vikudagskrár Kópavogs, Garðabæjar og Hafnarfjarðar, í 23.
tbl. 9. árg. 2019. Í bréfinu kom fram að í auglýsingunni væri ekki tilgreint prósentuhlutfall
afsláttarins. Neytendastofa teldi að ákvæði 2. mgr. 6. gr., 1. mgr. 8. gr., d. liðar 1. mgr. 9.gr. og 2.
mgr. 9. gr., sbr. 5. gr. laga nr. 57/2005, um eftirlit með viðskiptaháttum og markaðssetningu, auk
4. gr. reglna nr. 366/2008, um útsölur og aðra sölu þar sem selt er á lækkuðu verði, kæmu til
skoðunar í málinu.

2.
Svar Húsfélagsins Fjarðar barst Neytendastofu með bréfi, dags. 24. júní 2019. Í bréfinu kom fram
að félagið þekkti umrædd lög og reglur ágætlega. Auglýsingastofa sem nýlega hafi byrjað að starfa
fyrir félagið hafi hins vegar ekki gætt þess með nægjanlegum hætti að þeim væri fylgt eftir við
gerð auglýsinga fyrir verslunarmiðstöðin Fjörð. Félagið hafi nú þegar ítrekað framangreint við
auglýsingastofuna og muni fylgja því vel eftir að umrædd auglýsingastofa og aðrar sem vinni fyrir
verslunarmiðstöðina muni fylgja gildandi reglum við gerð allra auglýsinga framvegis.

3.
Með bréfi Neytendastofu, dags. 5. september 2019, var húsfélaginu tilkynnt um lok gagnaöflunar
og að málið yrði tekið til ákvörðunar stofnunarinnar.

II.
Niðurstaða

1.
Í lögum nr. 57/2005 er fjallað um það hvaða viðskiptahætti skuli viðurkenna og hverja ekki. Lögin
fela fyrst og fremst í sér vernd fjárhagslegra hagsmuna neytenda en einnig vernd fyrirtækja gegn
óréttmætum viðskiptaháttum keppinauta vegna auglýsinga eða annarra svipaðra viðskiptaaðferða.
Í 5. gr. er lagt almennt bann við óréttmætum viðskiptaháttum, áður en, á meðan og eftir að viðskipti
með vöru fer fram eða þjónusta er veitt. Hvað teljist til óréttmætra viðskiptahátta er nánar tilgreint
í III. – V. kafla laganna.
Í 2. mgr. 6. gr. segir:
„Auglýsingar og aðrar viðskiptaaðferðir skulu ekki vera ósanngjarnar gagnvart
keppinautum eða neytendum vegna forms þeirra eða sökum þess að skírskotað er til
óviðkomandi mála.“
Í greinargerð með ákvæðinu þar sem það kom fyrst fram í lögum segir að upplýsingar sem fram
komi í auglýsingum eða öðrum viðskiptaaðferðum geti talist brot á ákvæðinu enda þótt þær séu
efnislega réttar og sannar.
Í 1. mgr. 8. gr. laga nr. 57/2005 segir:
„Viðskiptahættir eru óréttmætir ef þeir brjóta í bága við góða viðskiptahætti gagnvart
neytendum og raska verulega eða eru líklegir til að raska verulega fjárhagslegri hegðun
neytenda. Viðskiptahættir sem brjóta í bága við ákvæði kafla þessa eru alltaf óréttmætir.“
Ákvæðinu er, skv. umfjöllun í greinargerð með frumvarpi til laga nr. 50/2008, ætlað að taka til
viðskiptahátta sem hafa áhrif á ákvörðun neytenda um að eiga viðskipti. Við mat á því hvort um
óréttmæta viðskiptahætti sé að ræða skv. ákvæðinu er litið til þess hvort háttsemin geri það að
verkum að hinn almenni neytandi taki ákvörðun um að eiga viðskipti sem hann hefði ella ekki
tekið og raski þar með fjárhagslegum hagsmunum hans eða hafi áhrif á fjárhagslega hegðun.
Í 9. gr. er um það fjallað að viðskiptahættir teljist villandi ef þeir séu líklegir til að blekkja
neytendur, t.d. með almennri framsetningu þó gefnar séu upp réttar staðreyndir, eða ef neytendum
eru veittar rangar upplýsingar í þeim tilgangi að hafa áhrif á ákvörðun þeirra um að eiga viðskipti.
Í a.–g. lið málsgreinarinnar eru tilgreindar þær röngu upplýsingar sem átt er við og er d. liður
svohljóðandi:
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„verð vöru eða þjónustu eða aðferð við útreikning á verði og hvort um sértilboð eða annað
verðhagræði sé að ræða og hvort það sé háð skilyrðum, [...]“
Skv. ákvæðinu teljast viðskiptahættir villandi ef fyrirtæki leynir upplýsingum sem skipta máli við
ákvörðun um að eiga viðskipti eða þær eru veittar á óljósan eða margræðan hátt. Í greinargerð með
ákvæðinu kemur fram að hafa megi þau atriði til hliðsjónar sem tilgreind eru í 1. mgr.
Með heimild í lögunum hefur Neytendastofa sett reglur um útsölur og aðra sölu þar sem selt er á
lækkuðu verði nr. 366/2008. Ákvæði 4. gr. reglnanna ber yfirskriftina prósentuafsláttur og er það
svohljóðandi:
„Þegar veittur er prósentuafsláttur reiknast hann af fyrra verði. Taka skal fram hvert
prósentuhlutfall lækkunarinnar er og skal tilgreina skýrt fyrra verð. Lækki verð vöru eða
þjónustu enn frekar á meðan á útsölu eða annarri sölu stendur, sbr. 1. gr., skal koma skýrt
fram hvort aukinn afsláttur reiknast frá upphaflegu eða lækkuðu verði. Sé veittur aukinn
afsláttur þegar sex vikur eru liðnar af útsölu skal líta á fyrra útsöluverð sem fyrra verð, sbr.
2. og 3. gr.“

2.
Líkt og að framan greinir er með 4. gr. reglna nr. 366/2008 lögð skýr skylda á seljendur til að
tilgreina prósentuhlutfall afsláttar auk fyrra verðs þegar veittur er prósentuafsláttur af verði vöru.
Tilgreining þess að afsláttur samsvari afnámi virðisaukaskatts, þ.e. „Tax free“, er að mati
Neytendastofu ekki til þess fallið að uppfylla skilyrði ákvæðisins. Þvert á móti telur stofnunin Tax
Free tilvísun án tilgreiningu prósentuafsláttar villandi gagnvart neytendum enda bera ekki allar
vörur og þjónusta sömu prósentu virðisaukaskatts. Þar að auki geta breytingar orðið á
prósentuhlutföllum auk þess sem Neytendastofa telur ekki unnt að gera kröfu um að neytendur
veiti sérstaka athygli hver afreikniprósenta virðisaukaskatts er á hverjum tíma fyrir hvert skattþrep.
Í ljósi þess og þeirrar afdráttarlausu og skýru skyldu til að tilgreina prósentuhlutfall lækkunarinnar
telur Neytendastofa nauðsynlegt að þess sé getið bæði á sölustað, vefverslun sem og í öllum
auglýsingum fyrir Tax Free hver hinn raunverulegi prósentuafsláttur sé. Að mati Neytendastofu er
framsetning auglýsinganna því ósanngjörn gagnvart neytendum, sbr. 2. mgr. 6. gr. laga nr.
57/2005, þar sem ekki kom fram hver prósentuafslátturinn er. Af sömu ástæðu telur stofnunin
auglýsingarnar einnig fela í sér villandi upplýsingar um verð og þann afslátt sem veittur er, skv. 1.
mgr. 8. gr. og d. lið 1. mgr. 9. gr., sbr. 5. gr., sömu laga enda til þess fallin að hafa áhrif á
fjárhagslega hegðun neytenda.
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IV.
Ákvörðunarorð:
„Húsfélagið Fjörður, Fjarðargötu 13-15, Hafnarfirði, hefur með birtingu auglýsinga um Tax
Free afslátt, án þess að tilgreina prósentuhlutfall afsláttarins, brotið gegn ákvæðum 2. mgr.
6. gr., 8. gr. og d. liðar 1. mgr. 9. gr., sbr. 5. gr. laga nr. 57/2005, um eftirlit með
viðskiptaháttum og markaðssetningu, auk ákvæða 4. gr. reglna nr. 366/2008, um útsölur og
aðra sölu þar sem selt er á lækkuðu verði.
Með vísan til 2. mgr. 21. gr. b. laga nr. 57/2005, um eftirlit með viðskiptaháttum og
markaðssetningu, beinir Neytendastofa þeim fyrirmælum til Húsfélagsins Fjarðar að birta
prósentuhlutfall afsláttar í öllum Tax Free auglýsingum sínum með skýrum hætti.“

Neytendastofa, 1. október 2019

Tryggvi Axelsson
forstjóri
Þórunn Anna Árnadóttir
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