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Óskúm við eftir að gera eftirfarandi athugasemdir við frumvarp þetta til laga um neytendalán:

Í fyrsta lagi teljum við að átelja verði þau vinnubrögð harðlega að frumvarp til laga sem 

varðar svo mikilvægt málefni sem lán til neytenda, skuli koma fram svo seint sem raun ber 

vitni. Sérstaklega verður að nefna að í ódagsettu skjali sem ber heitið „Neytenda- og 

heilsuvemd“ og inniheldur svör íslenskra stjórnvalda við ýmsum spurningum varðandi 

þennan málaflokk kemur skýrt fram að tilskipun 2008/48/EB verði innleidd í íslenskan rétt í 

síðasta lagi hinn 12. maí 2010.1 Réttast væri því að okkar mati að draga frumvarp þetta til 

baka og leggja það fram á nýjan leik á haustþingi en þá gæfist hagsmunaaðilum og 

þingmönnum tækifæri til að kynna sér frumvarpið og hægt væri að fjalla um það á þann hátt 

sem það á skilið.

Vegna hins skamma tíma sem gefinn er gefst því miður ekki tími til að kynna sér frumvarp 

þetta að neinu marki og miðast athugasemdir þessar því einungis við þau atriði sem blasa við 

að gera þurfi bragarbót á.

Í 3. mgr. 21. gr. frumvarpsins sem fjallar um útreikning á árlegri hlutfallstölu kostnaðar við 

þær aðstæður að vextir eða önnur gjöld séu breytileg er kveðið á um að miða skuli við óbreytt 

verðlag þegar samningur inniheldur verðtryggingu. Sambærilegt ákvæði er einnig að finna í 

núgildandi lögum um neytendalán nr. 121/1994. Þegar litið er til tilgangs tilskipunar 

2008/48/EB um að neytendur skuli fá sem gleggstar upplýsingar um heildarkostnað við 

lántökuna og að upplýsa skuli þá um endanlegan kostnað, sbr. t.d. g. lið 7. gr. og g. lið 10.gr. 

frumvarpsins þá verður að teljast æði undarlegt að miða skuli við í útreikningum að verðbólga

1 Skjalið má finna á slóðinni: http://www.vidraedur.is/media/esb svor/28 - 
Consumer and Health Protection/Chapter 28 - final.pdf (Umrætt svar er efst á bls. 23)

http://www.vidraedur.is/media/esb_svor/28_-_Consumer_and_Health_Protection/Chapter_28_-_final.pdf
http://www.vidraedur.is/media/esb_svor/28_-_Consumer_and_Health_Protection/Chapter_28_-_final.pdf


sé engin á lánstímanum. Nægilega hefur komið í ljós á undanförnum árum hvaða 

forsendubrest slíkt hefur haft í för með sér en neytendur hafa um langa hríð greitt af lánum 

sínum kostnað sem er gríðarlega mikið hærri en gefinn er upp við lántöku að sé áætlaður 

kostnaður. Jafnframt verður að líta hér til orðalags 4. mgr. 19. gr. tilskipunarinnar en á henni 

byggir 3. mgr. 21. gr. frumvarps þessa: „In the case of credit agreements containing clauses 

allowing variations in the borrowing rate and, where applicable, charges contained in the 

annual percentage rate of charge but unquantifiable at the time of calculation, the annual 

percentage rate of charge shall be calculated on the assumption that the borrowing rate and 

other charges will remain fixed in relation to the initial level and will remain applicable 

until the end of the credit agreement.“

Skýrt er kveðið á um það í hinum enska texta tilskipunarinnar að allur breytilegur kostnaður 

skuli talinn með í útreikningi á árlegri hlutfallstölu kostnaðar og þá með beinni vísan í það 

hlutfall sem viðkomandi kostnaðarþáttur tekur mið af. Því miður hefur það verið látið 

átölulaust í eldri löggjöf af þessu tagi að neytendur séu blekktir með þessum hætti en ekki 

verður við það unað og er algerlega nauðsynlegt að okkar mati að finna ásættanlega útfærslu á 

því hvernig verðbótaþátturinn verður tekinn með við útreikning á árlegri hlutfallstölu 

kostnaðar. Tíðkast hefur um langt árabil að ræða um verðbætur á þann hátt að þær séu ekki 

kostnaður heldur einvörðungu leiðrétting á verðmæti gjaldmiðilsins, ekki verður fallist á þau 

rök þar sem að verðbætur teljast til tekna í ársreikningum lánveitenda og af þeim er þar að 

auki greiddur fjármagnstekjuskattur. Það sem teljast tekjur hjá einum verður því að teljast til 

gjalda hjá gagnaðila hans og samkvæmt því eru verðbætur ekkert annað en breytilegur 

kostnaður við lántöku sem ber að taka tillit til við útreikning á árlegri hlutfallstölu kostnaðar. 

Benda má á í þessu sambandi að það að miða við að verðbólga verði engin á lánstímanum má 

jafna við þá aðstöðu að ef samið væri um breytilega vexti skyldi við útreikning á árlegri 

hlutfallstölu kostnaðar reikna með að vextir væru 0%. Þessu til viðbótar má nefna að við 

teljum að leggja þurfi í þá vinnu að kynna fyrir almenningi hugtakið „árleg hlutfallstala 

kostnaðar“ en almenningur veit almennt ekki hvað í þessu hugtaki felst.

Jafnframt teljum við að í IX kafla frumvarpsins sem fjallar um eftirlit, bótaskyldu og 

gildistöku sé allt of skammt gengið. Teljum við að stórauka þurfi valdheimildir aðila eins og 

Neytendastofu og Talsmanns neytenda og má þá leita í smiðju frænda vorra á hinum 

Norðurlöndunum með útfærslu á þeim heimildum og að auki þá vanti algerlega að tiltaka 

viðurlög en samkvæmt 23. gr. tilskipunarinnar er slíkt fortakslaus skylda og skulu viðurlögin 

vera skilvirk í hlutfalli við brot og letjandi. (e. proportionate and dissuasive)



Jafnframt leggjum við til að gerð verði breyting á frumvarpinu þess efnis að fortakslaust verði 

bannað að verðtryggja neytendalán og er þá ekki þörf á ákvæði um hvernig verðlagsbreytingar 

skuli hafa áhrif við útreikning árlegrar hlutfallstölu kostnaðar.

Undirritaðir telja að í stað orðsins „lánveitandi“ í 1. ml. 1. mgr. 23. gr. frumvarpsins sé rétt að 

komi orðið „seljandi“ þannig að engum vafa sé undirorpið að einvörðungu í þeim tilfellum 

þar sem seljandi hlutar er jafnframt lánveitandi sé mögulegt að setja eignarréttarfyrirvara. 

Ákaflega óeðlilegt verður að teljast að lánveitandi sem ekki er jafnframt seljandi gæti sett 

eignarréttarfyrirvara. Myndi þessi orðalagsbreyting hindra misbeitingu þessa ákvæðis að 

okkar mati.

Það er jafnframt skoðun okkar að setja verði ákvæði í lögin þess efnis að lánveitendum sé 

ekki heimilt að vörslusvipta lántaka umráðum hlutar sem keyptur er með samningi sem fellur 

undir gildissvið laganna nema með atbeina hins opinbera en það er eini aðilinn sem bær er til 

þess að stjórnlögum að svipta menn vörslum hluta sem þeir hafa umráð yfir skv. samningi.

Augljóst verður að telja að verði frumvarp þetta óbreytt að lögum verði lögð fram kæra hjá 

Eftirlitsstofnun EFTA vegna rangrar innleiðingar á tilskipun, þar sem a.m.k. sum þeirra atriða 

sem bent hefur verið á eru augljóslega ekki í samræmi við markmið og/eða texta 

tilskipunarinnar.

Virðingarfyllst,

Aðalsteinn Sigurðsson 

Arnar Kristinsson


