
Ed. 50. Frumvarp til laga [47. mál]
um heimild til að fresta greiðslum vegna verðtryggðra íbúðalána.

(Lagt fyrir Alþingi á 106. löggjafarþingi 1983.)

1. gr.
Ríkisstjórnin getur að fengnum tillögum húsnæðismálastjórnar og Seðlabanka Íslands

ákveðið að fresta skuli greiðslu á allt að 25% af samanlagðri fjárhæð afborgana,
verðtryggingarþátta og vaxta verðtryggðra lána Byggingarsjóðs ríkisins og Byggingarsjóðs
verkamanna og verðtryggðra íbúðalána banka og annarra lánastofnana, er gjaldfalla á
tilteknu tímabili hér eftir, ef lántaki óskar.

Þeim greiðslum, sem frestað er samkvæmt framansögðu, skal bætt við höfuðstól lánsins
og lánstíminn lengdur eftir þörfum þannig að greiðslubyrði lánsins á hverjum tíma aukist
ekki af þeim sökum og lánið sé með óbreyttum kjörum að öðru leyti svo og með hliðstæðum
áfangagreiðslum og ella hefði verið.

2. gr.
Lög þessi öðlast þegar gildi.

Athugasemdir við lagafrumvarp þetta.
Um frumvarp þetta, sem lagt er fyrir Alþingi samkvæmt 28. gr. stjórnarskrárinnar,

vísast til fylgiskjals hér á eftir.

Fylgiskjal.

BRÁÐABIRGÐALÖG
um heimild til að fresta greiðslum vegna verðtryggðra íbúðalána.

FORSETI ÍSLANDS

gjörir kunnugt: Viðskiptaráðherra hefur tjáð mér, að í stjórnarsáttmála flokkanna, sem nú
hafa myndað ríkisstjórn, séu ákveðnar víðtækar efnahagsráðstafanir er brýna nauðsyn
beri til að hrinda í framkvæmd þegar í stað til þess að draga úr verðbólgu, tryggja
atvinnuöryggi og treysta stöðu þjóðarbúsins út á við, og vernda hag þeirra, sem við
lökust kjör búa; þar á meðal séu ráðstafanir til þess að létta greiðslubyrði
húsbyggjenda vegna verðtryggðra lána, þar sem verðlag hefur að undanförnu hækkað
meira en laun.

Fyrir því eru hér með sett bráðabirgðalög samkvæmt 28. grein stjórnarskrárinnar
á þessa leið:

1. gr.
Ríkisstjórnin getur að fengnum tillögum húsnæðismálastjórnar og Seðlabanka Íslands

ákveðið að fresta skuli greiðslu á allt að 25% af samanlagðri fjárhæð afborgana,
verðtryggingarþátta og vaxta verðtryggðra lána Byggingarsjóðs ríkisins og Byggingarsjóðs
verkamanna og verðtryggðra íbúðalána banka og annarra lánastofnana, er gjaldfalla á
tilteknu tímabili hér eftir, ef lántaki óskar.

Þeim greiðslum, sem frestað er samkvæmt framansögðu, skal bætt við höfuðstól lánsins
og lánstíminn lengdur eftir þörfum þannig að greiðslubyrði lánsins á hverjum tíma aukist
ekki af þeim sökum og lánið sé með óbreyttum kjörum að öðru leyti svo og með hliðstæðum
áfangagreiðslum og ella hefði verið.

2. gr.
Lög þessi öðlast þegar gildi.

Gjört að Bessastöðum, 27. maí 1983.

Vigdís Finnbogadóttir.
(L. S.) Matthías Á. Mathiesen.


