
Efni: Frumvarp til breytinga á lögum um vexti og verðtryggingu o.fl., þskj. 975, 561. mál.

Með tölupósti, dags. 5. júní sl., óskaði efnahags- og viðskiptanefnd Alþingis eftir afstöðu 
Seðlabanka Íslands á breytingatillögu við 10. gr. laga um neytendalán sem lögð var til af 
fjármála- og efnahagsráðuneytinu í minnisblaði þess frá 26. maí sl.

Seðlabankinn hefur áður lýst afstöðu sinni til frumvarpsins og þeirra breytinga sem lagðar 
hafa verið fram sbr. umsagnir bankans frá 24. mars sl., 17. og 24. apríl sl. og 25. maí sl.

Í umsögn bankans frá 24. mars var meðal annars fjallað um 5. gr. frumvarpsins sem ætlað er 
að breyta 10. gr. laga um neytendalán nr. 33/2013 þar sem kom fram að Seðlabankinn teldi 
óráðlegt að opna á lánveitingar til neytenda sem fælu í sér gjaldeyrisáhættu. Lagði bankinn 
áherslu á að lán tengd erlendum gjaldmiðlum væru eingöngu veitt neytendum sem stæðust 
greiðslumat í viðkomandi gjaldmiðli. Um rökstuðning er vísað til umfjöllunar í nefndri 
umsögn.

Í umsögn bankans frá 26. maí sl., lýsti Seðlabankinn afstöðu sinni á drögum efnahags- og 
viðskiptanefndar Alþingis að nefndaráliti vegna þess frumvarps sem er til umræðu. Í 
drögunum var lögð fram breytingatillaga á 5. gr. frumvarpsins sem ætlað er að verða 10. gr. 
laga um neytendalán. Þar var gert ráð fyrir því að óheimilt væri að veita neytanda lán tengt 
erlendum gjaldmiðli nema:

• lántaki hafi nægilegar tekjur í þeim gjaldmiðli sem lánið tengist til að standast 
greiðslumat eða

• lántaki standist greiðslumat þar sem gert er ráð fyrir verulegum gengisbreytingum 
og/eða verulegum hækkunum á vöxtum og leggi fram erlendar eignir í þeim 
gjaldmiðli sem lánið tengist til tryggingar láninu eða

• lántaki standist greiðslumat og leggi fram viðeigandi fjárhagslegar tryggingar sem 
eyða gjaldeyrisáhættu hans vegna lánsins á lánstímanum.

Var það mat Seðlabankans að um mikilvæga breytingu væri að ræða í samræmi við sjónarmið 
bankans og að mikilvægt væri að hún næði fram að ganga.

Í tillögu fjármála- og efnahagsráðuneytisins sbr. minnisblað ráðuneytisins frá 26. maí sl. er 
lagt til að óheimilt verði að veita neytenda lán tengt erlendum gjaldmiðlum nema:

• að lántaki standist greiðslumat þar sem gert er ráð fyrir verulegum 
gengisbreytingum og/eða verulegum hækkunum á vöxtum, eða

• að lántaki standist greiðslumat og leggi fram viðeigandi fjárhagslegar tryggingar 
sem takmarka gjaldeyrisáhættu hans á lánstímanum.

Seðlabankinn telur að framangreind tillaga feli í sér afturhvarf til þeirrar tillögu sem lögð var 
upphaflega fram í frumvarpinu, þar sem gert er ráð fyrir því að neytandi þurfi að hafa augljósa 
fjárhagslega burði til að standast verulegar breytingar á gengi þess gjaldmiðils sem tekjur 
lántaka eru í samanborið við þann gjaldmiðil sem lánið er í eða tekur mið af. 
Hugtakanotkunin er matskennd og erfitt fyrir eftirlitsaðila að framfylgja slíkum ákvæðum sbr. 
m.a. umsögn Neytendastofu frá 22. apríl sl. Þá kann að vera að einstakir neytendur geti staðið 
af sér verulegar gengis- eða vaxtahækkanir en á sama tíma hafi lánveitingarnar í heild sinni 
neikvæð áhrif á fjármálastöðugleika og gjaldeyrisforða landsins. Seðlabankinn gerir einnig



athugasemd við þá breytingu sem gerð er á síðara skilyrðinu varðandi fjárhagslegar 
tryggingar. Í tillögunni er talað um að takmarka gjaldeyrisáhættu í stað eyða. Orðalagið er 
matskennt og því sama vafa undirorpið og fyrra skilyrðið. Verður ekki ráðið af orðalaginu 
hvaða kröfur eigi að gera til slíkra trygginga, þ.e. hvort að nægilegt sé að leggja fram 
tryggingar fyrir hluta lánsins, hluta lánstímans eða annað.

Með hliðsjón af framanrituðu og áður sendar umsagnir Seðlabankans leggst hann gegn því að 
tillaga fjármála- og efnahagsráðuneytisins frá 26. maí sl. nái fram að ganga.


