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Inngangur

Vísað er til bréfs yðar, dags. 10. febrúar sl., um ofangreint þingmál sem barst 
embættinu 15. febrúar sl. en að ósk vegna anna undirritaðs var gefinn viku 
frestur til umsagnar.

Almennt um frumvarpið
Meðal hlutverka embættis talsmanns neytenda er skv. d-lið 2. mgr. 6. gr. laga 
nr. 62/2005 að setja fram úrbótatillögur um reglur „er varða neytendur 
sérstaklega“. Með hliðsjón af þeim lagaramma og þeim sjónarmiðum sem ég 
miða við til forgangsröðunar takmarka ég umsögn mína við hagsmuni og 
réttindi neytenda.

Fagna ég frumvarpinu og bendi á að innlenndir vextir -  bæði dráttarvextir og 
almennir vextir -  hafa hækkað um 1%-stig síðan það var samið.

Akvörðun dráttarvaxta
Að því er varðar dráttarvexti vil ég árétta að dráttarvextir fela í sér skaðabætur 
fyrir drátt á greiðslu peningaskuldar. Eins og um skaðabætur almennt tel ég 
eðlilegt að dráttarvextir séu ákveðnir með lögum enda almennt viðurkennt að 
líta beri svo á að tjón kröfuhafa af greiðsludrætti verði að ákveða með 
ahnennum hætti en yfirleitt ekki með hliðsjón af einstaklingsbundnu og 
aðstæðuháðu tjóni hvers og eins vegna greiðsludráttarins. Á það ekki síður við 
hvað varðar greiðsludrátt í kjölfar viðskipta neytenda sem standa að jafnaði 
lakar að vígi við samningsgerð en aðrir sem kunna að hafa samningsstöðu að 
því er varðar upphæð þeirra skaðabóta sem felast í dráttarvöxtum.
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talsmaður neytenda

Eðli málsins samkvæmt eru skaðabætur yfirleitt ekki umsemjanlegar að lögum 
enda sjaldan að viðsemjendur beini sjónum að afleiðingum vanefnda fremur en 
efei samnings rétt efndum -  að undanskildum staðalbótum í verktakageiranum, 
sbr. svonefnt févíti eða dagsektir. Þá er staða neytenda sem kunnugt er sú að í 
raun er alveg óraunhæft að þeir semji almennt um viðskiptaskilmála við 
sterkari viðsemjanda, einkum um atriði sem lúta að vanefndum. Slíkar 
aðstæður -  þar sem neytendur hafa ekki að lögum eða í raun aðstöðu til þess að 
taka upplýsta ákvörðun um viðskipti eða viðskiptakjör -  eru meðal 
forgangsathugunarefna hjá embætti talsmanns neytenda (,,3.ja manns staða“). 
Tel ég því rétt að gagnvart neytendum séu dráttarvextir ákveðnir fortakslaust í 
lögum en ekki byggt á óraunhæfu samningsfrelsi neytenda innan lögákveðins 
ramma eins og nú er. Fram kemur í greinargerð með frumvarpinu að sú sé 
réttarstaðan í Danmörku og Svíþjóð.

Þá vil ég benda á að tilskipun Evrópusambandsins 2000/35/EB sem vitnað er 
til í greinargerð með frumvarpinu á ekki við um neytendur. Tilskipunin er eins 
og í greinargerð segir sett til þess að gera „átak gegn greiðsludrætti í verslunar 
viðskiptum.“ Sú áhætta smærri og meðalstórra verslunarfyrirtækja, sbr. 7. tl. 
fororða tilskipunarinnar, sem tilskipuninni er ætlað að vemda er af viðskiptum 
við önnur fyrirtæki. í samræmi við þetta er beinlínis tekið fram í 13. tl. fororða 
tilskipunarinnar að hún gildi einungis í verslunarviðskiptum, sbr. ákvæði 1. gr. 
hennar um gildissvið. Skilgreining í 2. gr. tilskipunarinnar á 
verslunarviðskiptum er í samræmi við íslenskan kröfurétt, þ.e. milli fyrirtækja 
eða milli fyrirtækja og opinberra aðila. í 13. tl. fororða er berum orðum áréttað 
að tilskipunin eigi ekki við um viðskipti við neytendur. Það lágmark -  7%-stig 
-  sem bundið er í tilskipuninni og vakin er athygli á í greinargerð á því ekki við 
um greiðsludrátt neytenda; þar er því ekkert til fyrirstöðu að frumvarpið gangi 
lengra í þessu efni.

í þessu sambandi tel ég að horfa verði til þess að stýrivextir hér á landi eru mun 
hærri en í nágrannalöndum og öðrum viðmiðunarlöndum og dráttarvextir 
hérlendis um tvöfalt hærri eins og rakið er í greinargerð með frumvarpinu. 
Hérlendis eru dráttarvextir nú 21,5% í íslenskum krónum en 5,0-7,5% í 
erlendum meginmyntum samkvæmt ákvörðvin Seðlabanka Islands. Þessu til 
stuðnings má einnig nefna þá þróun undanfarinna 10-15 ára -  sem hvað lengst 
hefur gengið hérlendis -  að neytendur greiða afar stóran hluta sinnar neyslu 
með öruggri greiðslu, þ.e. greiðslukorti (kredit), eða staðgreiða (debet) þaiuiig 
að áhætta smærri og meðalstórra verslunarfyrirtækja er einnig lítil í viðskiptum 
við íslenska neytendur og eiga því heldur ekki við efnisrök á borð við 7. tl. 
fororða umræddrar tilskipunar. Þá má ráða af niðurlagi 13. tl. fororða 
tilskipunarinnar að hún eigi ekki við um greiðslukortaviðskipti. í tilviki banka 
er staða þeirra í lánaviðskiptum við lánveitingu eða í upphafí lánsheimildar sú 
að bankar hafa bæði tæki, tíma og tækifæri til þess að meta stöðu neytanda 
áður og áhættu sína af vanefndum. Loks tel ég að sú staðreynd að hér á landi 
eru ekki í gildi sett lög um innheimtustarfsemi styðji það að dregið sé úr



dráttarvaxtabyrði neytenda enda er sérstaklega litið til innheimtukostnaðar 
kröfuhafa í 17. tl. fororða tilvitnaðrar tilskipunar, sbr. og e-lið 1. mgr. 3. gr. 
tilskipunarinnar. Miðað við algengustu greiðslumáta hérlendis og útbreiðslu 
tryggingarráðstafana á borð við ábyrgðir og veð til handa kröfiihöfum eiga 
grunnrök tilskipunarinnar heldur ekki við hér, sbr. 5. gr. hennar um 
innheimtuhætti óumdeildra krafna sem er vel fyrir komið hérlendis, sbr. 113. 
gr. laga nr. 91/1991 um meðferð einkamála.

Þá má benda á að þar sem dráttarvextir eru, sem sagt, skaðabætur í eðli sínu 
eiga samkeppnissjónarmið ekki við til þess að halda þeim í hófi.

Loks má benda á að dráttarvextir eru ólíkt öðrum vöxtum ákveðnir aðeins 
tvisvar á ári miðað við 1. janúar og 1. júlí og því fremur ástæða til hófs í 
ákvörðun þeirra gagnvart neytendum.

í samræmi við framangreint tel ég ástæðu til þess að taka undir tillöguna sem 
felst í frumvarpinu hvað dráttarvexti varðar, sbr. að öðru leyti ítarlegar 
röksemdir í greinargerð með frumvarpinu. Ég tel þó æskilegt að gengið verði 
lengra og lægri dráttarvextir ákveðnir neytendum til handa. Vísa ég í því efni til 
þess að umrædd tilskipun 2000/3 5/EB á samkvæmt framansögðu ekki við um 
neytendaviðskipti en liggur þó til grundvallar hérumræddu þingmáli og til 
grundvallar lögum nr. 38/2001 um vexti og verðtryggingu, sbr. III kafla 
almennra athugasemda í greinargerð með frumvarpi til þeirra laga (þó að í 
athugasemdum með 6. gr. frumvarpsins sé áréttað að tilskipunin gildi ekki um 
neytendaviðskipti). Vísa ég einnig til þess að vanefndaálag er samkvæmt 
greinargerð með frumvarpinu 7-8% í Skandinavíu en slíkt ætti að duga fullvel 
hérlendis miðað við þann mikla mun sem er á stýrivöxtum (grunni 
dráttarvaxta) hérlendis og í viðmiðunarlöndum.

Hvað varðar dráttarvexti vegna neytendaviðskipta legg ég til að kveðið verði á 
um lægra vanefndaálag en níu í 2. gr. frumvarpsins til breytingar á 6. gr. laga 
nr. 38/2001 um vexti og verðtryggingu.

Hvað sem þeirri tillögu líður tel ég ekki standast það framsal löggjafarvalds til 
Seðlabanka íslands sem felst í 2. málslið 1. mgr. 6. gr. laga nr. 38/2001 um 
vexti og verðtryggingu með því að honum sé heimilt að ákveða vanefndaálag 
allt frá bilinu 7% til 15% og legg eins og áður segir til að gagnvart neytendum 
séu dráttarvextir ákveðnir fortakslaust í lögum.



Hámark yfirdráttarvaxta

Ég tel varhugavert að hrófla við þeirri meginreglu að samningsfrelsi -  og þar 
með samkeppni við eðlilegar aðstæður -  gildi um vaxtakjör í landinu enda þótt 
tillagan varði aðeins neytendalán. Vísa ég þar til þeirrar hættu sem víða er talin 
fyrir hendi að hámark að lögum verði í raun að lágmarki eða staðli (,,norm“) 
ég tel þá hættu fyrir hendi miðað við ríkjandi aðstæður. Tel ég mikilvægara að 
eflirlitsstjómvöld líti til þess að gagnsæi ríki í vaxtaákvörðunum og 
vaxtabreytingarheimildum svo og regla í vaxtabreytingartilkynningum og 
vaxtaupplýsingum banka til handa neytendum.

í þessu sambandi lít ég einnig til framangreindrar umfjöllunar að því er varðar 
tillögu um breytingu á ákvörðun dráttarvaxta, hvað neytendur varðar.

Lokaorð
Loks tel ég mikilvægt í þessu sambandi að raunveruleg samkeppni ríki um alla 
þætti vaxta og vil í því sambandi árétta að því er varðar skylt mál að embætti 
talsmanns neytenda hefur ákveðið sem forgangsmál að taka til athugunar hvort 
ríkjandi fyrirkomulag á sjálfkrafa tengingu margra neytendalána við vísitölu 
neysluverðs fari í bága við hagsmuni og réttindi neytenda. Málsmeðferð í því 
athugunarefhi er aðeins nýhafin.

Virðingarfyllst, 
talsmaðtiÐneytenda,


