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Efut: Umsögn um eftirtalin frumvörp:
- Frumvarp til laga um greiðsluaðlögun einstaklinga (heildariög) 560. mál.
- Frumvarp tll iaga um tímabundna grelðsluaðlögun fasteignaveðkrafna á 

íbúðarhúsnæði (ný úrræði fyrir einstaklinga í greiðsluerfiðleikum), 561.
« , m dl.
M -  Frumvarp til laga um umboðsmann skuldara, 562. mál.

Samtök atvinnulífsins (SA) hefur fengið til umsagnar ofangreind frumvörp. Þar sem 
frumvörp þessu eru nátengd senda SA sameiginlega umsögn um þau, en eftir því sem 
við á verður gefín umsögn um hvert írumvarp fyrir sig.

Lög um greiðsluaölögun voru samþykkt af Alþingi í apríl 2009. Samtök atvinnulífsins 
studdu þá setningu laga um greiðsluaðlögun en settu fram ýmsar athugasemdir um 
það sem samtökin töldu betur mætti fara í lagasetningunni. Þá bentu samtökin á að 
gera mætti ráð fyrir mikilli ásókn í úrræðið á næstu miserum og að áætlaður kostnaður 
ríkisins væri verulega vanmetinn. Nú hefur komið á daginn að það mat samtakanna 
var rétt. í ljósi þess að búið er að lögfesta breytingar á tekjuskattslögum sem gera það 
að verkum að eingöngu i formlegri greiðsluaðlögun myndist ekki skattstofn við 
niðurfellingu eða lækkun krafna er viðbúið að enn fleiri en áður muni sækja í úrræði 
þetta í stað þess að semja beint við sinn viðskiptabanka um persónubundna aðlögun.

Ljóst var fljótlega að ráðast þyrfti i endurskoðun á lögunum frá því í apríl 2009 enda 
komu fram ýmsir hnökrar á í framkvæmdinni. Komu Samtök atvinnulífsins í bygun 
að nefnd sem hafði með endurskoðun laganna að gera og komu þar að sjónarmiðum 
samtakanna. Nefndin sem slík var síðan lögð niður og eru frumvörp þessi sem hér er 
fjallað um ekki frá nefndinni komin.

Tveir lagabálkar
Eitt af þvi sem Samtök atvinnulífsins lögðu áherslu á í nefndarvinnunni var að 
nauðsynlegt væri að sameina i einn lagabálk reglur um greiðsluaðlögun einstaklinga 
og um greiðsluaðlögun vegna fasteignaveðlána. Yrði slikt til mikillar einföldunar fyrir 
þá sem vinna þurfa með þessi lög en ekki síst fyrir skuldara sem erfitt geta átt með að 
átta sig á þeim úrræðum sem þeim standa til boða. Var því borið við að slík sameining 
lagabálka væri erfið þar sem hún útheimti í raun ný heildarlög og að ekki ynnist tími 
til slíkrar vinnu við endurskoðun laganna. Nú eru hins vegar lögð fram frumvörp sem 
annars vegar eru ný heildarlög um greiðsluaðlögun einstaklinga og hins vegar 
breytingar á lögum um greiðsluaðlögun fasteignaveðkrafiia. Erfítt er að sjá rök fyrir
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þessu fyrirkomulagi, sérstaklega með tilliti til þess að lögin um greiðsluaðlögun 
einstaklinga virðist einnig eiga að ná til veðkrafna, eins og sjá má t.d. á ákvæði 24. gr. 
frumvarpsins svo og að í 2. gr. frumvarpsins segir að greiðsluaðlögunin taki til „allra 
ffárskuldbindinga einstaklings, nema sérstaklega sé kveðið á um annað í lögum 
þessum.“ í>á er næsta ljóst að langflestir einstaklingar sem þurfa á 
greiðsluaðlögunarúrræðinu að halda eru bæði með almennar skuldir og veðskuldir og 
að greiðsluaðlögunin þarf að ná til hvor tveggja.

Hvað varðar tengslin á milli þessara tveggja lagafrumvarpa vilja SA sérstaklega benda 
á að lánsveðskröfiir eru ekki eins meðhöndlaðar í frumvörpunum og er nauðsynlegt að 
samræma í þeim meðferð krafna með veði í eign þriðja manns.

Þá er í 24. gr. frumvarpsins til greiðsluaðlögunar einstaklinga mælt fyrir um að 
veðkröfur sem eru yfír matsverði þeirra eignar sem stendur til tryggingar, falli niður 
við lok greiðsluaðlögunar. Hins vegar er í núverandi lögum um greiðsluaðlögun 
fasteignaveðkrafha nr. 50/2009 gert ráð fyrir allt annarri og meira íþyngjandi 
málsmeðferð þ.s. segir i 12. gr. að við lok greiðsluaðlögunar geti skuldari sérstaklega 
sótt um að eftirstöðvar veðskulda sem nemi hærri fjárhæð en svari til söluverðs 
fasteignarinnar á almennum markaði að viðbættum 10 hundraðshlutum verði afináð af 
fasteigninni. Munu því skuldarar mun fremur leita almenna greiðsluaðlögun en í 
greiðsluaðlögun einungis fyrir veðkröfur sínar.
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Einslakar athugasemdir við frumvarp til laga um umboðsmann skuldara

Ráðgjafarstofa heimilanna hefur hingað til sinnt því hlutverki með sóma sem ný 
stofhun Umboðsmaður skuldara er ætlað að sinna samkvæmt lögunum. Ekki verður 
séð sérstök þörf á því að breyta Ráðgjafarstofu heimilanna að þessu leiti þótt eðlilegt 
sé að stofnuninni sé fundinn staður og hún fest í sessi með lögum og verklagsferlar 
hennar lögfestir.

Samtökin gera þó athugasemd við fjármögnun þessarar nýju stofnunar, en samkvæmt 
frumvarpinu er einungis flármálafyrirtækjum ætlað að standa straum af kostnaði við 
rekstur stofhunarinnar.

í dag standa ýmsir aðrir aðilar að Ráðgjafastofu heimilanna fyrir utan 
fjármálafyrirtækin, s.s. íbúðalánasjóður, ríki, sveitarfélög og lífeyrissjóðir auk 
stéttarfélaga. Hefur verið sátt um þetta fyrirkomulag og virðast ekki rök fyrir þvi að 
breyta því með frumvarpi þessu. f því sambandi er sérstaklega óeðlilegt að einungis 
^ármálafyrirtæki en ekki aðrir lánveitendur komi að stofiiuninni.

Þá færi betur á því að tekjur sem kveðið er á um í lögum sem þessum rynnu í ríkissjóð 
og að ákvörðun um fjárheimildir væru síðan teknar af hálfu ríkisstjómar með 
fjárlögum eins og á við um aðrar ríkisstofiianir.

Virðingarfyllst,
f.h. Samtaka atvinnulífsins

Guðrún Björk Bjamadóttir hdl.
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