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Efni:

Umsögn Landssamtaka lífeyrissjóða um 785. mál, íbúðabréf.

Félagsmálanefnd hefur óskað eftir umsögn Landssamtaka lífeyrissjóða varðandi 

frumvarp til laga um breytingar á lögum um húsnæðismál, nr. 44/1998, með síðari 

breytingum.

Landssamtök lífeyrissjóða hafa sent íbúðalánasjóði erindi, dags. 18. mars s.l., 

varðandi túlkun laganna til aukaúrdráttar, sem íylgir hér með. Heimild til 

aukaútaráttar húsbréfa er bundin þelrri takmörkun að hún cr aðeins heimil ti! að 

jafna ljárstreymi hjá stofnuninni vegna aukaafborgana eða uppgreiðslu skuldara 

fasteignaveðbréfa. Heimild til aukaútdráttar umfram það er því ekki fyrir hendi. 

Að baki hverjum húsbréfaflokki standa tiltekin fasteignaveðbréf, en fram kemur i 

hverju fasteignaveðbréfi að það sé skiptanlegt fyrir húsbréf í tilteknum flokki. 

Lagaheimild til aukaútdráttar verður bvi að skyra þannig að aukaafborgun af 

fasteignaveðbréfi eða uppgreiðsla fasteignaveðbréfs veiti heimild til aukútdráttar i 

þeim húsbréfaflokki, er umrætt fasteignaveðbréf tilhevrir, en ekki öðrum.

Svar hefur ekki borist frá íbúðalánsjóð vegna þessa erindis samtakanna.

Virðingarfyllst,

LAND ;a m t ö k x í f e y r i s s j ó ð a
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LANDSSAMTÖK
LÍFEYRISSJÓÐA

íbúðalánasjóður
b.t. Sigurðar Geirssonar, sviðsstjóra,
Borgartúni 21,
105 Reykjavík.

Reykjavík 18. mars 2004

Efni: Heimild til aukaútdráttar húsbréfa.

Vísa til bréfs yðar dags. 4. mars s.l. og afrits bréfs yðar til Bjama Þórðarsonar, 
tryggingastærðfræðings, dags. sama dag, sem er svarbréf við bréfi hans frá 29. janúar s.l.

I bréfi sínu íjallar Bjarni Þórðarson um heimildir Ibúðalánasjóðs til að viðhafa 
aukaútdrætti húsbréfa. Lýsir hann þar þeirri skoðun sinni, að þar sem ekki sé getið 
heimilda til aukaútdrátta bréfanna í húsbréfunum sjálfum, þá geti slík heimild ekki haft 
þýðingu gagnvart handhafa eða eiganda húsbréfs. Lagaákvæðið sé heimildarákvæði, sem 
stjórnvöld hafi ekki nýtt sér, og komi það því ekki til framkvæmda gagnvart handhöfum 
húsbréfa, eins og segir í bréfi hans. Vísar Bjami til þeirra grundvallarkrafna, sem gerðar 
séu til markaðsverðbréfa, um að öll meginatriði um skilmála bréfanna komi fram á 
bréfunum sjálfum.

í bréfi yðar er farið yfir þróun þeirrar lagaheimildir, sem aukútdráttur húsbréfa 
byggir á, sem nú kemur fram í 23. gr. laga nr. 44/1998 um húsnæðismál. I bréfmu er 
hafnað sjónarmiðum Bjarna Þórðarsonar um að heimildin gildi ekki, þar sem hennar sé 
ekki getið í húsbréfunum sjálfum, og vísað til þess að nægilegt sé að vísa til þess að 
húsbréfið sé gefið út með heimild í lögum nr. 44/1998.

Það er óumdeilt að lagaheimild til aukaútdráttar er fyrir hendi. Ekki verður hér tekin 
afstaða til þess hvort nægilegt sé gagnvart eiganda húsbréfs að vísa aðeins til þess í 
húsbréfunum sjálfum að bréfin séu gefin út með heimild í fyrrgeindum lögum, eins og 
haldið er fram af hálfu íbúðalánasjóðs, enda þótt í bréfunum sé vísað til þeirrar 
reglugerðar, sem gildir um viðkomandi flokk, um endurgreiðslu við útdrátt og innlausn 
bréfanna og þar sé ekki minnst á aukaútdrátt.

Umrædd heimild til aukaútdráttar er hins vegar bundin þeirri takmörkun að hún er 
aðeins heimil til að jafna fjárstreymi hjá stofnuninni vegna aukaafborgana eða
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uppgreiðslu skuldara fasteignaveðbréfa. Heimild til aukaútdráttar umfram það er því ekki 
fyrir hendi. Þetta kemur skýrt fram í lagaheimildinni sjálfri, sem tekin er upp í bréfi yðar, 
og einnig í skýringum með upphaflegu frumvarpi að lögunum, þegar heimildin er fyrst 
lögfest, sem einnig er vísað til í bréfi yðar.

Að baki hverjum húsbréfaflokki standa tiltekin fasteignaveðbréf, en fram kemur í 
hverju fasteignaveðbréfi að það sé skiptanlegt fyrir húsbréf í tilteknum flokki. 
Framangreinda lagaheimild til aukaútdráttar verður því að skýra þannig að aukaafborgun 
af fasteignaveðbréfí eða uppgreiðsla fasteignaveðbréfs veiti heimild til aukútdráttar í 
þeim húsbréfaflokki, er umrætt fasteignaveðbréf tilheyrir, en ekki öðrum.

Þar sem ekki er ijallað um þessa takmörkun á heimildinni til aukaútdráttar í 
tilvitnuðu bréfi yðar vilja Landssamtök lífeyrissjóða koma þessum athugasemdum á

Afrit send:
Félagsmálaráðuneytinu, 
Fjármálaráðuneytinu, 
Fjármálaeftirlitinu, 
Bjarna Þórðarsyni.

framfæri.


