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Efni: Umsögn um 704. mál á þskj. 1137, Neytendalán

Með vísan til fyrri athugasemda okkar við frumvarp til laga um neytendalán og fund okkar 
með hæstvirtri efnahags- og viðskiptanefnd þann 14. maí sl. óskum við eftir að gera 
eftirfarandi viðbótarathugasemdir og tillögur að breytingum á frumvarpinu. Á 
framangreindum fundi lýstum við áhyggjum af því að frumvarp þetta væri óskýrt og 
óaðgengilegt neytendum en sambærilegar áhyggjur má einnig finna í athugasemdum 
Seðlabanka Íslands. Teljum við því rétt að ítreka þá skoðun okkar að best færi á því að 
frumvarp þetta yrði dregið til baka og sumarið notað til þess að reyna að einfalda það svo sem 
nokkur kostur er auk þess sem við teljum að ákaflega mikið væri hægt að læra af lögum um 
neytendalán í Danmörku sem veita mun betri vernd en gert er ráð fyrir í lögum þessum. Í 
frumvarpinu kemur fram að meðal þess sem stefnt er að sé að fella starfsemi svonefndra 
smálánafyrirtækja undir löggjöf um neytendalán. Mætti ná því markmiði með því einungis að 
fella niður a. lið 2. gr. núgildandi laga um neytendalán nr. 121/1994. Þar með væri starfsemi 
smálánafyrirtækja felld undir núgildandi löggjöf og tími ynnist til þess að lagfæra það 
frumvarp sem hér er til umfjöllunar og gera það eins skýrt fyrir neytendur og kostur er.

Með lögum um neytendalán nr. 30/1993, síðar nr. 121/1994 var lögð sú skylda á lánveitendur 
neytendalána að þeir birtu bæði í auglýsingum og samningum hlutfallstölu kostnaðar, sem 
reiknuð skyldi eftir formúlu sem fylgdi tilskipunu evrópuráðsins nr. 87/102/EB. Í dag, tæpum 
19 árum eftir lagasetninguna heyrir það til undantekninga ef hlutfallstala kostnaðar er gefin 
upp í auglýsingum, hvort sem er um að ræða auglýsingar banka, verslana eða annarra sem 
auglýsa neytendalán. Í raun eru tvær ástæður fyrir því að fyrirtæki komast upp með það að 
sniðganga þessa löggjöf. Önnur ástæðan er sú að Neytendastofa, sem á skv. lögunum að hafa 
eftirlit með framkvæmd þeirra hefur lítið sinnt þessum málaflokk. Hin ástæðan, sem í raun er 
aðalástæðan, er að þetta fyrirbæri, hlutfallstala kostnaðar, hefur aldrei verið kynnt fyrir 
almenningi. Afleiðingin er sú að hinn almenni neytandi veit ekki að skylt er að birta þessar 
upplýsingar og ef hann sér hlutfallstölu kostnaðar birta, veit hann ekki fyrir hvað hún stendur. 
Þessu þarf að okkar mati að breyta og mætti m.a. gera það með því að Neytendastofa eða 
Talsmaður neytenda útbyggi kynningarefni um neytendalán og svo með því að hafa 
raunveruleg viðurlög, svo sem stjórnvaldssektir.



3. gr.

Samtök smálánafyrirtækja hafa lýst yfir þungum áhyggjum af því að verði af því að starfsemi 
þeirra falli undir lög um neytendalán muni það verða þeim verulegur fjötur um fót og auka 
kostnað þeirra verulega. Er að okkar mati rétt að taka að einhverju leyti tillit til þessara 
athugasemda fyrirtækjanna en þó er rétt að skylda þau til birtingar á ákveðnum upplýsingum. 
Mikilvægt er að okkar mati að smálánafyrirtæki starfi eftir sömu reglum og aðrir á 
markaðnum sem bjóða sambærilega þjónustu undir öðrum nöfnum, svo sem yfirdráttarlán og 
styttri kortalán. Það sem skiptir neytendur mestu máli þegar kemur að því að velja 
fjármögnunarkost að geta borið saman ólíka kosti án mikils vanda. Með því að skylda 
smálánafyrirtæki, banka, kreditkortafyrirtæki og verslanir til að birta sömu upplýsingar, þá 
sérstaklega hlutfallstölu kostnaðar, má tryggja það að neytandinn geti tekið upplýsta ákvörðun 
um hvaða fjármögnunarkostur hentar honum best. Leggjum við því til að a. liður 3. gr. hljómi 
svo:

Lánssamningar sem kveða á um endurgreiðslu innan þriggja mánaða. Þó skulu um slíka 
samninga gilda ákvæði 6., 7. og 12. gr. eftir því sem við á.

4. gr.

Við tökum undir þær athugasemdir sem Seðlabanki Íslands gerir við þessa grein og leggjum 
til að greininni verði breytt á þann hátt sem bankinn leggur til.

21. gr.

Árleg hlutfallstala kostnaðar er mjög mikilvæg sökum þess að hún gerir neytendum kleyft að 
bera saman ólík lánstilboð en til þess að hún sýni rétt af mynd af lántökukostnaði þeim er 
fylgir lántökunni er nauðsynlegt að tekið sé tillit til verðbótaþáttarins við útreikning hennar. 
Leggjum við því til eftirfarandi breytingu á 21. gr. frumvarpsins.

3. mgr. hljóði svo:

E f lánssamningur heimilar verðtryggingu eða breytingu á vöxtum eða öðrum gjöldum sem 
teljast hluti árlegrar hlutfallstölu kostnaðar, en ekki er unnt að meta hverju nemi á þeim tíma 
sem útreikningur er gerður, skal reikna út árlega hlutfallstölu kostnaðar miðað við þá 
forsendu að vextir og önnur gjöld, að undanskildum verðbótum, verði óbreytt að hlutfalli til 
loka lánstímans. Við útreikning verðbótaþáttar skal notast við meðaltalsbreytingu vísitölu 
næstliðinna 20 ára fyrir þann mánuð sem útreikningur fer fram.

23. gr.

Við tökum undir áhyggjur þær er Seðlabanki Íslands lýsir varðandi dómkvaðningu matsmanns 
við þær aðstæður að ágreiningur kemur upp vegna verðmats hlutar sem endurheimtur er á



grundvelli eignarréttarfyrirvara í samningi. Í Danmörku hefur jafnframt verið farin sú leið að 
auka við ábyrgð lánveitanda með því að kveða á um að við uppgjör samkvæmt 
eignarréttarfyrirvara sé lánveitanda ekki heimilt að innheimta eftirstöðvar sem kunna að vera 
til staðar eftir að uppgjöri líkur nema við þær aðstæður að lántaki hafi rýrt verðmæti hlutarins 
á óforsvaranlegan hátt eða staðið í vegi fyrir endurheimt hlutarins svo andstætt væri ákvæðum 
samningsins. Leggjum við því til að 23. gr. hljómi svo:

E f söluhlutur er seldur með eignarréttarfyrirvara getur lánveitandi endurheimt hlutinn á 
grundvelli skriflegs kaupsamnings þar sem skýrt er kveðið á um eignarréttarfyrirvarann. 
Skilyrði endurheimtar er að neytandi sé í vanskilum með afborganir eða lánskostnað.

Þegar söluhlutur er endurheimtur skal við uppgjör á milli aðila lánssamnings reyna að 
komast sem næstþví að þeir verði jafnsettir og e f viðskiptin hefðu ekki átt sér stað.

E f andvirði söluhlutar er meira en nemur eftirstöðvum lánssamnings skal lánveitandi 
endurgreiða neytanda mismuninn. E f andvirði söluhlutar er minna skal lánveitanda ekki vera 
heimilt að innheimta þann hluta kröfunnar sem er umfram verðmæti söluhlutar nema lántaki 
hafi rýrt verðmæti hans umfram það sem eðlilegt getur talist eða lántaki hafi staðið í vegi 
fyrir endurheimt og á þann hátt rýrt hagsmuni lánveitanda.

Við mat á andvirði söluhlutar skal litið til þess hvort rýrnun og slit söluhlutar sé eðlilegt og 
til frádráttar vaxta frá endurheimtudegi til loka lánssamnings.
Komi upp ágreiningur um hvert sé verð söluhlutar á almennum markaði skal meginreglan 
vera sú að verðmat lántaka sé gildandi verð nema það sé augljóslega o f hátt eða lánveitandi 
telur svo vera. Lánveitanda skal vera heimilt að óska dómkvaðningar matsmanns sætti hann 
sig ekki við mat lántaka á markaðsvirði hlutarins og samningar nást ekki milli aðila.

Lánveitandi skal greiða kostnað a f störfum matsmanns nema í ljós komi að verðmat lántaka 
hafi verið að mun yfir því verði sem matsmaður kemst að niðurstöðu um að sé markaðsverð 
hlutarins. Skalþá matsmaður ákveða hvernig háttað skuli greiðslu kostnaðar við matið.

Akvæði þessarar greinar skulu einnig gilda um uppgjör vegna eignarleigusamninga, eftir því 
sem við á.

IX kafli

Við teljum rétt að heiti þessa kafla verði breytt og beri hann heitið „Eftirlit og viðurlög“ 
Jafnframt því bætist við nýr kafli, X kafli með heitinu, „Gildistaka og ákvæði til bráðabirgða.“ 
Undir X kafla falla þá núverandi 29 og 30. gr. auk ákvæðis til bráðabirgða.

Samkvæmt því sem við lögðum fram á fundinum með efnahags- og viðskiptanefnd teljum við 
að viðurlög þau sem 23. gr. tilskipunar 2008/48/EBE kveður á um að skuli vera lögð við 
brotum á lögum aðildarríkja sem leiða af ákvæðum tilskipunarinnar vanti algerlega. Bendum 
við í því sambandi á 13. kafla dönsku neytendalánalaganna (d. Kreditaftaleloven) þar sem 
skýrt er kveðið á um viðurlög við brotum á lögunum.



Ekki er nauðsynlegt að kveða sérstaklega á um það að almennar reglur skaðabótaréttarins 
gildi um tjón sem neytendur verða fyrir vegna brota á lögum þessum. Réttast væri að ákvæði 
þar að lútandi verði felld brott.

Aðalsteinn Sigurðsson 
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