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Varðar: Frumvarp til laga um neytendalán, 704. mál.

SFF hafa fengið til umsagnar framangreint frumvarp um neytendalán sem ætlað er að innleiða í íslenskan rétt 
tilskipun 2008/48/EB. Frumvarpið leggur auknar kröfur á lánveitendur. Það gengur einnig þó nokkuð lengra en 
tilskipunin þar sem fasteignalán og lán að fjárhæð undir 200 evrum og yfir 75.000 evrum eru ekki undanskilin 
gildissviði frumvarpsins líkt og tilskipunin gerir ráð fyrir. M.ö.o. nær gildissvið frumvarpsins yfir fasteignalán og 
einnig yfir smálánastarfsemi sem er ný tegund lánveitinga hér á landi, sem ekki fellur undir leyfisskylda 
starfsemi líkt og starfsemi fjármálafyrirtækja. Mikilvægt er að tryggja neytendavernd á þessu sviði.

Að mati SFF hefur vel tekist til við smíði frumvarpsins og eru samtökin fylgjandi lögfestingu þess. Þó vilja 
samtökin benda á nokkur atriði sem vert er að taka til athugunar.

Athugasemd við a-lið 3. gr. frumvarpsins

Í frumvarpinu er að finna skilgreiningu á hugtakinu óverulegur kostnaður ("insignificant charges") sem finna má 
í tilskipuninni. Samkvæmt tilskipuninni skal hún ekki gilda um lánssamninga sem eru án vaxta og gjalda og 
lánssamninga sem skal greiða innan 3ja mánaða og bera einungis óverulegan kostnað. Í tilskipuninni 2. mgr. 2.
gr. segir "This directive shall not apply to credit agreements....and credit agreements under the terms which the
credit has to be repaid within three months and only insignificant charges are payable." Í frumvarpinu er er búið 
að fastsetja óverulegan kostnað (insignificant charges) „sem "árlega hlutfallstölu kostnaðar sem er lægri en 
meðaltal innlánsvaxta sparisjóðsbóka skv. vaxtatöflu Seðlabanka Íslands." Þannig segir í 1. mgr. 3. gr. laganna: 
Undanþegnir lögum þessum eru:

a. Lánssamningar sem kveða á um endurgreiðslu innan þriggja mánaða og bera lægri árlega hlutfallstölu 
kostnaðar en meðaltal innlánsvaxta almennra sparisjóðsbóka samkvæmt vaxtatöflu Seðlabankans.

SFF telja óheppilegt og jafnvel andstætt efni og markmiði tilskipunar þegar ekkert svigrúm er til mats á 
undanþágu. Hvað telst óverulegur kostnaður hlýtur að vera matskennt og taka mið að aðstæðum hverju sinni. Ef 
vaxtatafla Seðlabankans breytist þá breytist sjálfkrafa hvað telst óverulegt. Ennfremur telja SFF að það hljóti að 
vera hlutverk Neytendastofu sem eftirlitsaðila að meta skilmála sem þessa með hliðsjón af heildarhagsmunum 
sem að baki liggja. Sem stjórnvald verði Neytendastofa í þessu tilviki að hafa svigrúm til mats til að lögin og 
tilskipunin nái markmiði sínu. Bent er á ágæta umfjöllun um kosti og ókosti reglna og reglufestu í skýrslu um 
starfsskilyrði stjórnvalda bls. 60-62. Sjá http://www.forsaetisraduneyti.is/media/Skyrslur/F0033 Oll skor.pdf

Athugasemd við d-lið 3. gr. frumvarpsins
Í ljósi þess að eignaleigusamningar á lausafé og fasteignum eru felldir undir lögin þykir rétt að koma því á 
framfæri að óheppilegt er að litlar sem engar lagareglur er að finna í íslenskum rétti um slíka samninga, sem þó 
eru algengir í íslensku viðskiptalífi. Í 3. gr. laga um fjármálafyrirtæki eru eignaleigusamningar nefndir en að öðru 
leyti er í íslenskum lögum lítið kveðið á um reglur sem um þá skulu gilda. Réttaróvissa ríkir um sum 
samningsform á þessu sviði sem kemur sér afar illa fyrir alla viðkomandi aðila þ. á m. viðskiptavini 
fjármálafyrirtækja. Á sínum tíma þegar samningar af þessu tagi voru felldir undir lög um neytendalán nr. 
121/1994 voru í gildi lög um lánastofnanir aðrar en viðskiptabanka og sparisjóði nr. 123/1993, þar sem voru
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ákvæði um slíka samninga. Nú er engri slíkri löggjöf til að dreifa hér á landi. SFF telja mikilvægt að hafist verði 
handa við undirbúning lagasetningar um eignaleigu til að eyða réttaróvissu.

Athugasemd við 5. gr. frumvarpsins
Í i. lið 5. gr. kemur fram skilgreining á lánshæfismati sem framkvæmt er vegna lægri lánsfjárhæða og ætlað er að 
ganga skemur en greiðslumat vegna hærri lánsfjárhæða. Í tilskipuninni er ekki sett fram skilgreining á 
lánshæfismati heldur kemur þar fram að byggja skuli á viðeigandi upplýsingum eða „sufficient information“. Að 
mati SFF er óheppilegt að setja ákvæðið fram eins og um tæmandi talningu atriða sé að ræða sem lánshæfismat 
skuli byggt á heldur þarf að gefa svigrúm til mats á aðstæðum við mótun framkvæmdar með reglugerð sbr. 
reglugerðarheimild í 2. mgr. 10. gr. frumvarpsins. Því er lagt til að i. liður 5. gr. orðist orðist svo (viðbót er 
undirstrikuð): Lánshæfismat: Mat lánveitanda á lánshæfi lántaka byggt á upplýsingum sem við eiga hverju sinni 
um fjárhagslega stöðu lántaka svo sem um viðskiptasögu aðila á milli, upplýsingum um eignir, skuldir, gjöld, 
tekjur og upplýsingum úr gagnagrunnum um fjárhagsmálefni og lánstraust. Lánshæfismat felur ekki í sér 
greiðslumat nema slíkt sé áskilið sérstaklega.

Athugasemd við 10. gr. frumvarpsins
Í ákvæðinu er mælt fyrir um gerð lánshæfismats og greiðslumats og fjárhæðarmörk tiltekin. Sérstaklega er tekið 
fram að fjárhæðarmörk séu hærri þegar um er að ræða hjón en ekki einstakling. Bent er á að ástæða kann að vera 
til þess að sama regla gildi um sambúðarfólk.

Ákvæðið mælir fyrir um heimild ráðherra til að setja reglugerð um nánari framkvæmd lánshæfis- og 
greiðslumats. Miklu skiptir að sú reglugerð verði gefin út samhliða gildistöku laganna og lánveitendur geti kynnt 
sér hvernig reglugerðin verður útfærð með góðum fyrirvara til þess að geta sinnt þeim skyldum sem ný lög og 
reglugerð leggja á herðar þeirra.
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