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Efni: Umsögn um frumvarp til laga um breytingar á lögum um vexti og verðtryggingu nr.
38/2001 (9. mál)

Með lögum nr. 151/2010 um breytingu á lögum nr. 38/2001 um vexti og verðtryggingu var miðað við 
að reikna skyldi vexti skv. 4. gr. laga nr. 38/2001 frá stofndegi peningakröfu og að miða ætti við hvern 
innborgunardag. Var hugmynd löggjafans að setja fram „nákvæma uppgjörsreglu“ og að tryggja 
jafnræði og sanngimi þegar gengið væri til uppgjörs á iánasamningum sem hefðu að geyma ákvæði 
um ölögmæta verðtryggingu og/eða ögilt vaxtaákvæði. Staðreyndin er hinsvegar sú að skv. 
fréttatilkynningu frá Umboðsmanni skuídara, dags. 27.5.2011, þá eru endurútreikningar kröfúhafa æði 
ólíkir. Enginn kröfuhafa miðar í útreikningum sínum við raunverulega höfúðstólsgreiðslu þegar 
lánssamningar eru reiknaður frá stofhdegi og 12. gr. laga nr. 38/2001 er beitt með mismunandi hætti 
þrátt fyrir að ekki verði séð að heimild sé til staðar um beitingu vaxtavöxtunarákvæðis 12. 
greinarinnar. Kröfuhafar virðast því ganga lengra í vaxíaútreikningi sínum en reiknireglur 
vaxtalaganna heimiluðu fyrir setningu íaga nr. 151/2010 sem varla er hægt að ætla að hafí í reynd 
verið tilgangur laganna.

Við skoðun undirritaðs umsagnaraðila á endurútreikningi Qármálastofnana kom jafnframt í Ijös að 
fjármálafyrirtæki beita jaftivel mismunandi reikniaðferðum eftir því hvort þau eru að endurreikna lán 
til bifreiðakaupa eða húsnæðislán. Umtalsverður munur getur verið á eftirstöðvum skulda á 
uppgjörsdegi eftir því hvaða reikniaðferð er beitt.

Lög nr. 151/2010 virðastþví ekki hafa náð framangreindum markmiðum sé horft til þess hvernig 
endurútreikningur er í reynd framkvæmdur af lánastofhunum. Skylda til endurútreiknings liggur hjá 
kröfúhafa og hagsmunir hans eru ekki endilega að gæta hagsmuna skuldara við þá endurútreikninga. 
Að auki virðist skuldari lítið geta haft um það að segja hvernig kröfurhafi hagar sínum 
endurútreikningi og er því nauðbeygður að sætta sig við niðurstöðu kröfuhafa. Því hljöti að verða að 
skýra betur með lagasetningu hvernig haga skuli endurútreikningum en fram kemur í lögum nr. 
151/2010.

í umsögn þessari er ekki tekin nein afstaða til afturvirkni vaxta á áður uppgerð tímabil og gert ráð fyrir 
því að það sé í reynd vilji löggjafans að heimila ótvírætt slíka afturvirkni og miðast umsögnin við það.

Athugasemdir við einstakar greinar fruinvarpsins:

1. gi**

Skilja verður tilgang greinarinnar svo að hann sé sá að bæta stöðu skuldara miðað við þá 
endurútreikninga sem kröfuhafar nú þegar beita við útreikning á stöðu skuldar. Þar sem komið hefur í 
Ijós að allar lánastofhanir beita meðal annars 12. gr. laga nr. 38/2001 í endurútreikningum sínum er 
sérstaklega kveðið á um að ekki sé heimilt að beita þeirri lagagrein. Er það jákvætt og í reynd í 
samræmi við lög um vexti og verðtryggingu eins og þau hljóðuðu fyrir gildistöku laga nr. 151/2010.



Gera verður þó athugasemdir við orðaíag greinarinnar að öðru leyti þar sem svo virðist sem skiíja 
megi orðalagið þannig að draga megi frá upphaflegum höföustól áður greiddar vaxtagreiðslur og er 
siíkt í andstöðu við grundvallar sjónarmið laganna. Því er lagt til að orðalag greinarinnar í heild verði 
með eftirfarandi hætti:

„ 2. og 3. málsl 5. mgr, 18 gr. laganna orðasí svo: Við ákvörðun endurgreiðslu eða útreikning á stöðu 
skuldar á uppgjörsdegi skal upphqflegur höfuðstóll skuldar vaxtareiknaður samkvœmt ákvœðum 1. 
mgr. og við það miðað að við hvern innborgunardag hejjist nýtt vaxtatímabil Frá upphaýlegum 
höfuðstól skal draga frá raunverulegar afborganir sem inntar hafa verið afhendi ogfrá 
endurreiknuðum vöxtum skál draga þœr fjárhœðir sem inntar hafa verið a f hendi í vexti og hvers kyns 
vanskilaálögur miðað við hvern innborgunardag. Hafi skuldari vangreitt er kröfuhafa óheimilt að 
beita frekari vaxtaútreikningiþ.mX beitingu 12. gr. en hafi skuldari ofgreitt skal sú ofgreiðsla 
vaxtareíknuð skv. 4. gr„ eftir þvi sem við getur átt. Aður en til vaxtaútreiknings á ofgreiðslu kemur 
skal þö við það miðað að vangreiðslafyrri tímabila hafi fyrst verið jöfnuð. “

Framangreind uppgjörsregla er í samræmi við reiknireglur laga nr. 38/2001 og skýrt verður nánar hér á 
eftir:

Skylda hlýtur að vera til þess að miða hvern þátt fyrir sig og draga þannig frá höfuðstól raunverulega 
afborgun og svo að sama skapi að draga frá endurreiknuðum vöxtum þá raunverulegu vexti sem 
skuldari greiddi hverju sinni. Dómur Hæstaréttar í máli nr. 471/2010 varðaði einungis það 
ágreiningsefni við hvaða vexti ætti að miða ef ákvæði um gengistryggingu væri ógilt. Hins vegar var í 
dómnum á engan hátt fjallað um þær raunverulegu afborganir sem greiddar höfðu verið á höfuðstól 
lánsins hverju sinni Vert er að hafa í huga að Í18. gr. laga nr. 38/2001 er einungis lagt fyrir kröfuhafa 
að vextir séu endurreiknaðir en ekkert er §allað um endurútreikning á greiðsluflæði eða 
endurútreikning á raunverulegum höfuðstólsgreiðslum, heldur verði að Hta til þeirra raunverulegra 
greiðslna sem skuldari greiddi hverju sinni með afborgun sinni á höfuðstól. Engin heimiíd er fyrir 
kröfuhafa í Iögum nr. 38/2001 að breyta greiðsluflæði skuldar með afiturvirkum hætti. Þá hefur 
kröfuhafí í mörgum tilfeilum gefið út kvittanir þar sem skýrt kemur fram að áritun úr gjaldkeravél sé 
flillnaðarkvittun og hlítur sú fullnaðarkvittun að gilda áfram er varðar afborgunarþáttinn.

Jafnframt verður að hafa í huga að þegar Qallað er annars vegar um afborgun á höfuðstól og svo hins 
vegar greiðslu vaxta, þá er um tvær eðlisólíkar greiðslur að ræða, Þannig hefur löggjafínn m.a. kveðið 
á um það í lögum nr. 150/2007 um fyrningu kröfuréttinda að kröfur um afborganir fyrnist á lengri tíma 
heldur en kröfur um vexti sömu skuldar.

Skv. 12, gr. laga nr. 38/2001 segir að sé vaxtatímabil lengra en tólf mánuðir án þess að vextirnir séu 
greiddir skulu þeir lagðir við höfuðstól og nýir vextir reiknaðir af samaníagðri fjárhæð. Þá er 
sérstaklega tekið fíram að ekki skuli bæta vöxtum við höfuðstól oftar en á tólf mánaða fresti, nema um 
sé að ræða innlánsreikninga lánastofnana. Flestir hefðbundnir lánasamningar miðast við að vextir séu 
greiddir mánaðarlega og þvi er aldrei hætta á að vaxtatímabil verði lengra en tóíf mánuðir. I 5. mgr.
18. gr. laga nr. 38/2001 þar sem hin nákvæma uppgjörsregla kemur fram segir „ Við ákvörðun 
endurgreiðslu eða útreikning á stöðu skuldar skal upphaflegur höfuðstóll skuldar vaxtareiknaður 
samkvœmt ákvœðum 1. mgr. “ Hér hefur löggjafinn sérstaklega tekið fram að það er upphaffegur 
höfuðstóll sem skuli vaxtareiknaður en ekki uppreiknaður höfuðstóll.

Að auki verður ekki séð að 12. gr. laga nr. 38/2001 eigi við um hefðbundna lánasamninga enda eru 
gjalddagar samninganna fyrirfram ákveðnir, oftast með mánaðar millibili. Á hverjum gjalddaga eru 
allir áfallnir vextir því gerðir upp. Vaxtatímabil samninga með gjalddaga í hverjum mánuði er því 
einn mánuður sbr. framangreint og nýtt vaxtatímabil hefst við hvern gjaiddaga. Því er með engu



réttlætanlegt að beita 12 gr. laganna þar sem skýrt er kveðið á um að einungis megi höfuðstólsfæra 
vexti ef vaxtatímabil sé lengra en tólf mánuðir. 3. gr. laga nr. 38/2001 er skýr um það hvaða almenna 
vexti megi reikna en það eru vextir frá stofndegi peningakröfu og fram að gjalddaga. Verði 
greiðsludráttur má kröfuhafi undir venjulegum kringumstæðum krefja skuldara um dráttarvexti af 
ógreiddri peningakröfii frá og með gjalddaga og fram að greiðsludegi. Standi vanskií lengur en í 12 
mánuði má svo bæta dráttarvöxtum við höfuðstól og reikna nýja vexti af samanlagðri fjárhæð. 
Dráttarvaxtaúlreikningur í endurútreikningi samninga sem innihalda ólögmæta gengistryggingu er 
óheimill sbr. bæði 7. gr. og 18. gr. laga nr. 38/2001. Þá standa einungis eftir þeir vextir sem heimilt er 
að reikna samkvæmt 3. gr. laga nr. 38/2001. Vandséð er að tilgangur laga nr. 151/2010 hafí verið sá 
að gera jafn veigamiklar breytingar á reikniaðferðum vaxtalaganna líkt og þeim aðferðum sem 
kröfurhafar beita í endurútreikningi sínum, til óhagræðis fyrir skuldara, þrátt fyrir að vera kunni að 
heimilt sé að endurreikna vexti afturvirkt samkvæmt þeim lögum.

Sjónarmið varðandi það að með hverjum innborgunardegi heQist nýtt vaxtatímabil eru þau að í lögum 
nr. 151/2010 var í reynd gerð breyting á reiknireglu 3. gr, laga nr. 38/2001 þar sem segir í 2. ml. að 
vexti skuli greiða frá og með stofndegi peningakröfu og fram að gjalddaga. Uppgjörsrelga 18. gr. segir 
í þessu sambandi að miða eigi við hvern innborgunardag en ekki hvern gjalddaga. Eðlilegt er í ljósi 
þeirrar breytingar að hver innborgunardagur myndi nýtt vaxtatímabii í stað hvers gjalddaga.

Sjónarmið varðandi það að kröfuhafa sé óheimilt að reikna frekari vexti en frá og með stofndegi 
peningakröfu og fram að innborgunardegi, hafí skuldari vangreitt, byggja á framangreindum 2. ml. 
3.greinar Iaga nr. 38/2001 svo og á 1. m!. 7. gr. sömu laga en þar segir „Efatviksem varða kröfuhafa 
og skuldara verður ekki um kennt valda því að greiðsla fer ekki fram skal ekki reikna dráttarvexti 
þann tima sem greiðsludráttur verður a f þessum sÖkum“ Telja verður að hinn afturvirki 
endurútreikningur falli hér undir enda skuldari algerlega grandlaus í þessu sambandi.

Sjönarmið varðandi vaxtaútreikning, hafí skuidari ofgreitt, byggja á ákvæðum 18. gr. laganna fyrir 
setningu laga nr. 151/2010 enda Ijóst að kröfuhafí hefur ofrukkað skuldara þrátt fyrir hinn breytta 
útreikning og aðra skilmála samningsins. Því hafí kröfuhafí ranglega haft af skuldara fjármuni sem 
vaxtareikna beri.

Fyrir setningu laga nr. 151/2010 voru reiknireglur vaxtalaganna nokkuð skýrar og er í tillögu hér að 
frumvarpstexta miðað við að þær reiknireglur haldi gildi sínu en að ekki verði búnar til nýjar 
reiknireglur sem ekki eiga sér stoð í lögum líkt og kröfuhafar beita í sínum endurútreikningi. I 
endurútreikningi kröfuhafa er gengið lengra í vaxtaútreikningi en séð verður að heimilt hafí verið að 
reikna fyrir setningu laganna og er það gert á kostnað skuldara. Við því þarf að bregðast.

Meðfylgjandi í fylgiskjali er dæmi um útreikning á raunverulegum lánasamningi í samræmi við 
framangreindar tillögur um orðalag 1. gr.

Virðingarfyllst,

J S' V
GK endurskoðun ehf. 
Gunnlaugur Kristinsson 
löggiltur endurskoðandi



Dæml um endurútreikning á raunveruíegum lánasamningi. Fylgiskjal með umösgn um frumvarp v/breytitinga á lögum nr. 38/2001 (9. má!)

inborgunar
dagur

Upphaflegur 
Höfuðstóli 

fyrir greiðslu

Meðalvextir 
tímabils 

Skv. 4. gr.
Vaxta-
dagar

Áfallnir
Vextir
ágr.d

Greiðsla 
hefði átt 

að vera *

Greiðsla inn á 
höfuðstól 

Skv.kvittunum

Greiðsla 
vaxta skv. 
kvittunum

Raunveruleg Mismunur 
Greiðsla samt. vangreitt/ 

(án gr.gjafds) -ofgreitt

Uppsafnaður
greiðslu

mismunur

Upphaflegur 
Höfuðstóll 

eftir greiðslu
11.12.2006 5.509.937 15,50% 25 59.308 152.177 -92.869 -14.607 -107.476 44.701 44.701 5.417.068
10.1.2007 5.417.068 15,66% 29 68.315 153.307 -84.992 -18.942 -103.934 49.373 94.075 5.332.076
12.2.2007 5.332.076 16,00% 32 75.834 158.739 -82.905 -18.209 -101.114 57.625 151.700 5.249.171
12.3.2007 5.249.171 16,00% 30 69.989 149.818 -79.829 -15.791 -95.620 54.198 205.898 5.169.342
10.4.2007 5.169.342 16,00% 28 64.330 146.054 -81.724 -18.218 -99.942 46.112 252.009 5.087.618
10.5.2007 5.087.618 16,00% 30 67.835 147.276 -79.441 -16.639 -96.080 51.196 303.205 5.008.177
11.6.2007 5.008.177 16,00% 31 69.002 144.653 -75.651 -16.179 -91.830 52.823 356.028 4.932.526
10.7.2007 4.932.526 16,00% 29 63.575 139.438 -75.863 -15.888 -91.751 47.687 403.714 4.856.663
10.8.2007 4.856.663 16,00% 30 64.756 139.021 -74.265 -15.823 -90.088 48.933 452.647 4.782.398
10.9.2007 4.782.398 16,00% 30 63.765 146.407 -82.642 -17.681 -100.323 46.084 498.731 4.699.756

10.10.2007 4.699.756 16,00% 30 62.663 143.809 -81.146 -16.388 -97.534 46.275 545.007 4.618.610
12.11.2007 4.618.610 16,00% 32 65.687 144.822 -79.135 -15.546 -94.681 50.141 595.147 4.539.475
10.12.2007 4.539.475 16,16% 28 57.059 143.979 -86.920 -15.744 -102.664 41.315 636.462 4.452.555
10.1.2008 4.452.555 16,50% 30 61.223 145.846 -84.623 -16.952 -101.575 44.271 680.733 4.367.932
11.2.2008 4.367.932 16,50% 31 62.061 153.309 -91.248 -16.706 -107.954 45.355 726.088 4.276.684
10.3.2008 4.276.684 16,50% 29 56.844 151.606 -94.762 -16.240 -111.002 40.604 766.692 4.181.922
14.4.2008 4.181.922 16,50% 34 65.168 182.942 -117.774 -21.825 -139.599 43.343 810.035 4.064.148
13.5.2008 4.064.148 17,33% 29 56.729 165.605 -108.876 -18.323 -127.199 38.406 848.441 3.955.272
20.6.2008 3.955.272 18,50% 37 75.205 183.316 -108.111 -17.886 -125.997 57.319 905.760 3.847.161
15.7.2008 3.847.161 18,50% 25 49.425 170.431 -121.006 -19.772 -140.778 29.653 935.414 3.726.155
11.8.2008 3.726.155 18,50% 26 49.786 169.577 -119.791 -18.746 -138.537 31.040 966.453 3.606.364
10.9.2008 3.606.364 18,50% 29 53.745 171.575 -117.830 -17.674 -135.504 36.071 1.002.524 3.488.534

15.10.2008 3.488.534 18,50% 35 62.745 197.987 -135.242 -20.458 -155.700 42.287 1.044.811 3.353.292
10.11.2008 3.353.292 17,24% 25 40.146 223.933 -183.787 -27.961 -211.748 12.185 1.056.996 3.169.505
10.12.2008 3.169.505 16,80% 30 44.373 44.373 0 -23.867 -23.867 20.506 1.077.503 3.169.505
12.1.2009 3.169.505 21,00% 32 59.164 59.164 0 -22.135 -22.135 37.029 1.114.532 3.169.505
10.2.2009 3.169.505 20,68% 28 50.976 50.976 0 -19.605 -19.605 31.371 1.145.903 3.169.505
10.3.2009 3.169.505 19,70% 30 52.033 52.033 0 -15.459 -15.459 36.574 1.182.477 3.169.505
8.5.2009 3.169.505 18,88% 58 96.406 206.680 -110.274 -21.197 -131.471 75.209 1.257.685 3.059.231

10.5.2009 3.059.231 18,00% 2 3.059 128.144 -125.085 -18.515 -143.600 -15.456 1.242.230 2.934.146
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Dæmi um endurútreikning á raunverulegum lánasamningi. Fylgiskjai með umösgn um frumvarp v/breytitinga á lögum nr. 38/2001 (9. mál)

Upphaflegur Meðalvextir Áfallnir Greiðsla Greiðsla inn á Greiðsia Raunveruleg Mismunur Uppsafnaður Upphaflegur
inborgunar Höfuðstóll tímabils Vaxta- Vextir hefði átt höfuðstól vaxta skv. Greiðsla samt. vangreitt/ greiðslu Höfuðstóll

dagur fyrir greiðslu Skv. 4. gr. dagar ágr.d að vera * Skv.kvittunum kvittunum (án gr.gjalds) -ofgreitt mismunur eftir greiðslu
15.6.2009 2.934.146 15,00% 35 42.790 168.974 -126.184 -19.051 -145.235 23.739 1.265.968 2.807.962
10.7.2009 2.807.962 10,50% 25 20.475 145.747 -125.272 -17.516 -142.788 2.959 1.268.927 2.682.690
10.8.2009 2.682.690 10,50% 30 23.474 149.119 -125.645 -17.687 -143.332 5.787 1.274.713 2.557.045
11.9.2009 2.557.045 10,50% 31 23.120 153.173 -130.053 -17.926 -147.979 5.194 1.279.907 2.426.992

12.10.2009 2.426.992 10,50% 31 21.944 152.226 -130.282 -16.826 -147.108 5.118 1.285.025 2.296.710
10.11.2009 2.296.710 10,50% 28 18.756 146.545 -127.789 -16.659 -144.448 2.097 1.287,123 2.168.921
10.12.2009 2.168.921 10,05% 30 18.165 195.517 -177.352 -16.177 -193.529 1.988 1.289.111 1.991,569
11.1.2010 1.991.569 8,84% 31 15.158 193.499 -178.341 -16.401 -194.742 -1.243 1.287.868 1.813.228
10.2.2010 1.813.228 8,50% 29 12.416 124.541 -112.125 -16.047 -128,172 -3.631 1.284.236 1.701.103
10.3.2010 1.701.103 8,50% 30 12.049 125.169 -113.120 -13.994 -127.114 -1.945 1.282.292 1.587.983
7.5.2010 1.587.983 8,50% 57 21.372 133.505 -112.133 -18.024 -130.157 3.348 1.285.639 1.475.850

19.5.2010 1.475.850 8,50% 12 4.182 117.434 -113.252 -14.769 -128.021 -10.587 1.275.052 1.362.598
10.6.2010 1.362.598 8,39% 21 6.671 120.305 -113.634 -14.406 -128.040 -7.735 1.267.317 1.248.964
30.6.2010 1.248.964 8,25% 20 5.724 5.724 0 0 0 5.724 1.273.041 1.248.964
31.7.2010 1.248.964 8,25% 30 8.587 8.587 0 0 0 8.587 1.281.628 1.248.964
31.8.2010 1.248.964 7,75% 30 8.066 8.066 0 0 0 8.066 1.289.694 1.248.964
30.9.2010 1.248.964 7,75% 30 8.066 8.066 0 0 0 8.066 1.297.760 1.248.964

31.10.2010 1.248.964 6,75% 30 7.025 7.025 0 0 0 7.025 1.304.786 1.248.964
30.11.2010 1.248.964 6,30% 30 6.557 6.557 0 0 0 6.557 1.311.343 1.248.964
31.12.2010 1.248.964 5,75% 30 5.985 5.985 0 0 0 5.985 1.317.328 1.248.964
31.1.2011 1.248.964 5,55% 30 5.776 5.776 0 0 0 5.776 1.323.104 1.248.964

2.087.563 6.348.536 -4.260.973 -764.459 -5.025.432 1.323.104

* "Greiðsla hefðl átt að vera" er samtaia raunveruiegrar Eftirstöðvar UpphaflegS höfuðstóls 1.248.964
afborgunar og endurreiknaðra vaxta. Uppsafnaður greiðslumismunur 1.323.104

Nýr höfuðstóll 31.1.2011 2.572.068

Endurútreikningur kröfuhafa 31.1.2011 3.181.828

Lækkun 609.760
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Dæmi um endurútreikning á raunverulegum lánasamningi. Fylgiskjai með umösgn um frumvarp v/breytitinga á Íögum nr. 38/2001 {9. mál)

Innborgunar
dagur

Upphaflegur Meðalvextir Áfailnir Greiðsla Greiðsla inn á Greiðsla Raunveruleg Mismunur Uppsafnaður Upphaflegur
Höfuðstóll tímabils Vaxta- Vextir hefði átt höfuðstól vaxta skv. Greiðsla samt. vangreitt/ greiðslu Höfuðstóll

fyrir greiðslu Skv. 4. gr. dagar ágr.d aðvera* Skv.kvittunum kvittunum (án gr.gjalds) -ofgreitt mismunur eftir greiðslu

Greining:
Staða samnings fyrir dóma Hæstaréttar 5.630.404

a. Greiðsluuppgjör 1.323.104
b. Höfuðstólsleiðrétting -4.381.440

Nýr höfuðstóll 31.1.2011 2.572.068

Aðferðin gengur því fýiliiega upp líka gagnvart 7. mgr. 18.greinarinnar.
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