
Mál nr. 561 (erlend lán, varúðarreglur) 25. apríl 2015

Þriðja minnisblað fjármála- og efnahagsráðuneytisins

Í umsögn Neytendastofu frá 22. apríl 2015 voru gerðar athugasemdir við tillögur að breytingum á 
frumvarpinu sem kynntar voru í minnisblaði ráðuneytisins frá 15. apríl sl. Þeim athugasemdum má 
skipta í þrjá meginþætti. Er ætlunin að lýsa sjónarmiðum ráðuneytisins til hvers þáttar fyrir sig.

A. Neytendastofa leggur áherslu á að við frumvarpið bætist ákvæði þar sem kveðið verði á um rétt 
neytanda til þess að breyta láni yfir í  annan gjaldmiðil á lánstímanum ef skilyrði lánveitingar reynast 
ekki lengur uppfyllt. Einnig leggur stofnunin til að bætt verði við ákvæði um upplýsingaskyldu 
lánveitanda vegna lánssamninga í  erlendum gjaldmiðli.

• Fjármála- og efnahagsráðuneytið fær ekki ráðið af tilskipun ESB um fasteignaveðlán að 
íslenska ríkinu beri fortakslaus skylda til að kveða á um umræddan breytirétt neytenda. 
Samkvæmt 23. gr. tilskipunarinnar ber aðilarríkjunum að sjá til þess að gerðar séu ráðstafanir 
til að takmarka óvarða gjaldeyrisáhættu neytenda en þær eru ekki einskorðaðar við 
breytiréttinn eins og látið er að liggja í umsögn Neytendastofu. Eins og fram kemur í 
skýringarskjali framkvæmdastjórnar ESB sem Neytendastofa vísar til gætu aðrar ráðstafanir 
sem dæmi falist í: 1) að kveða á um þak á áhættu þannig að kostnaður neytanda vegna 
neikvæðrar gengisþróunar fari ekki yfir tiltekinn mörk (caps); 2) að skylda lánveitanda til að 
aðvara neytanda til að sá síðarnefndi eigi þess kost að aðlaga útgjöld sín að hækkun 
greiðslubyrði (warnings); 3) að skylda lánveitanda til að hafa á boðstólnum fjárhagslegar 
tryggingar sem takmarki gjaldeyrisáhættu neytanda (hedging instruments).

• Fjármála- og efnahagsráðuneytið bendir á að í tillögum að breytingum sem kynntar voru í 
minnisblaði ráðuneytisins frá 15. apríl sl. er gert ráð fyrir að aðeins megi veita neytendum lán 
tengd erlendum gjaldmiðlum í þremur tilvikum, þar sem gjaldeyrisáhætta lántaka er að 
verulegu leyti takmörkuð. Um ástæður þessa þarf ekki að fjölyrða þar sem reynsla síðustu ára 
bendir til þess að slíkar lántökur henti almennt ekki fjárhagsstöðu og þörfum neytenda. 
Kröfurnar sem gerðar eru í hverju tilviki fyrir sig má eflaust fella undir það sem kallað er 
„aðrar ráðstafanir" í skilningi tilskipunarinnar þar sem þeim er ætlað að fyrirbyggja að 
neytandi taki á sig verulega gjaldeyrisáhætta við sjálfa lántökuna.

• Fjármála- og efnahagsráðuneytið telur eðlilegt að álitaefni sem varða rétt neytenda til þess 
að umbreyta lánum tengdum erlendum gjaldmiðlum, ef breytingar verða á högum þeirra á 
lánstímanum, komi til umfjöllunar í þeirri nefnd sem vinnur að innleiðingu tilskipunar ESB um 
fasteignaveðlán. Spurningin þar er m.a. sú hversu langt eigi að ganga í réttarvernd þeirra sem 
uppfylla skilyrði til að taka lán tengd erlendum gjaldmiðlum samanborið við þá sem taka lán í 
heimagjaldmiðli. Eins og fram kemur í skýrslu fjármála- og efnahagsráðuneytisins frá 
september 2014 hafa íslensk stjórnvöld sett sér það markmið að ný umgjörð um veitingu 
fasteignalána gangi í gildi hér á landi eigi síðar en 1. mars 2016.

• Fjármála- og efnahagsráðuneytið telur einnig rétt að ákvæðum sem varða upplýsingaskyldu 
lánveitanda vegna lána sem tengjast erlendum gjaldmiðlum verði ráðið til lykta í þeirri vinnu. 
Vakin skal athygli á því að lánveitendur bera almennt þá skyldu að veita neytendum skýringar 
svo að þeir geti tekið afstöðu til þess hvort lánssamningur, sem í boði er, sé lagaður að 
þörfum og fjárhagsstöðu þeirra, sbr. 10. mgr. 7. gr. laga um neytendalán.



B. Neytendastofa virðist leggja þann skilningi í  minnisblað fjármála- og efnahagsráðuneytisins frá 15. 
apríl sl. og tillögum að breytingum sem kynntar voru samhliða því að í  þeim hafi staðið til að koma í  
veg fyrir hreina gengistryggingu lána í  íslenskum krónum. Er því til stuðnings vísað til skilgreiningar á 
lánssamningi í  erlendum gjaldmiðli sem þar kemur fram.

• Fjármála- og efnahagsráðuneytið vill af þessu tilefni árétta að umræddar tillögur gera sem 
fyrr ráð fyrir að hið fortakslausa bann við gengistryggingu lána í íslenskum krónum, sem leitt 
hefur verið af ákvæðum VI. kafla laga um vexti og verðtryggingu, verði aflétt. Ef viðhalda ætti 
banninu gagnvart neytendum færi betur á að sú regla yrði orðuð með skýrum hætti í lögum 
um neytendalán. Aftur á móti hefur Eftirlitsstofnun EFTA (ESA) talið að fortakslaust bann við 
gengistryggingu brjóti í bága við meginreglu EES-samningsins um frjálst flæði fjármagns.

• Seðlabanki Íslands hefur talið að frá sjónarhóli fjármálastöðugleika hér á landi sé erfitt að 
rökstyðja bann við gengistryggingu lána í íslenskum krónum ef lán í erlendum gjaldmiðlum 
eru heimil. Teldi löggjafinn samt sem áður að unnt væri á grundvelli EES-réttar að réttlæta 
bann við þessu tilgreinda lánaformi væri til bóta að lánin yrðu skilgreind þannig að ljóst væri 
hvar skil þeirra lægju gagnvart lánum í erlendum gjaldmiðlum. Dómaframkvæmd Hæstaréttar 
í málum er varða gengistryggingu varpar ljósi á að sú aðgreining er e.t.v. ekki án vandkvæða. 
Hugsanlega mætti þó orða þá reglu í VIII. kafla laga um neytendalán (ýmis ákvæði) að 
óheimilt væri að veita lán sem hefði þá eiginleika að höfuðstóll og uppgjörsgreiðslur, þ.m.t. 
afborganir og vextir, taki breytingu að hluta eða öllu leyti í samræmi við gengisvísitölur eða 
gengi annarra gjaldmiðla en þess sem lánasamningur er tilgreindur í.

C. Neytendastofa leggur til nokkrar breytingar á þeim skilyrðum sem liggja eiga til grundvallar lánum 
í  erlendum gjaldmiðlum, sbr. 8. gr. frumvarpsdraga í  vinnuskjali.

• Neytendastofa leggur til að í stað þess að nota orðin „lán tengd erlendum gjaldmiðlum" verði 
notað „lánssamningur í erlendum gjaldmiðlum". Fjármála- og efnahagsráðuneytið bendir á að 
þar sem forsendur frumvarpsins gera ráð fyrir að banni við gengistryggingu verði aflétt sé 
óhjákvæmilegt að nota orðin lán tengd erlendum gjaldmiðlum til þess að ná utan um bæði 
lán í erlendum gjaldmiðlum og lán þar sem greiðslur lántaka eru með einum eða öðrum hætti 
bundnar við gengi erlends gjaldmiðils eða gengisvístölur. Orðalagið styðst við samsvarandi 
orðalag í 23. gr. tilskipunar ESB um fasteignaveðlán („relates to a foreign currency loan").

• Neytendastofa telur orðalagið „verulegum gengisbreytingum og/eða verulegum hækkunum á 
vöxtum" vera of matskennt sem aftur geti valdið vandkvæðum við framkvæmd eftirlits. 
Stofnunin leggur þess í stað til að þau tölulegu viðmið sem ráða mati í þessum efnum verði 
lögákveðin að teknu tilliti til 4. mgr. 23. gr. tilskipunarinnar. Fjármála- og efnahagsráðuneytið 
bendir á að slíkar kröfur geta verið breytilegar frá einum tíma til annars eftir aðstæðum í 
efnahagslífinu, sem aftur kann að draga úr fýsileika þess að fastsetja viðmiðin í lagatexta. 
Ekkert virðist vera því til fyrirstöðu að viðmiðanna yrði getið í reglugerð sem ráðherra 
neytendamála setti á grundvelli 10. gr. laga um neytendalán, eftir atvikum að fengnum 
tilmælum fjármálastöðugleikaráðs.

• Neytendastofa leggur til að í stað þess að nota orðið „eyða" verði notað orðið „takmarka" þar 
sem henni þykir vandséð að neytendur geti lagt fram tryggingar sem eru til þess fallnar að 
eyða gjaldeyrisáhættu. Fjármála- og efnahagsráðuneytið gerir ekki athugasemdir við þessa 
tillögu en bendir á að hugmyndir ráðuneytisins gera ráð fyrir að ráðherra neytendamála yrði 
unnt að setja ákvæði í reglugerð um hvað teljist viðunandi fjárhagslegar tryggingar.


