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Umsögn Hagsmunasamtaka heimilanna um 9. mál, lagafrumvarp á 140.
löggjafarþingi.

Vextir og verðtrygging (endurútreikningur verðtryggðra lána)

Frumvarpið felur í sér tvo málsliði, annars vegar um aðferð við endurákvörðun höfuðstóls og hinsvegar er 
bann við höfuðstólsfærsíu vaxta, ígretnargerð erfjallað um núgildandi lög nr, 38/2001 og lýst reikniaðferð sem 
vissulega líkist því hvernig endurútreikningar eru framkvæmdir hjá fjármálastofnunum í fjölmörgum dæmum 
sem samtökin hafa séð. Á grundvelli þess segir svo um breytinguna sem lögð er til með frumvarpi þessu að hún 
sé til hagsbóta fyrir skuldara. Samtökin telja að þrátt fyrir góðan vilja séu rök þessi fyrir frumvarpinu hinsvegar 
á misskilningi byggð. Vandamálið við útreikninga fjármálafyrirtækja sé ekki vegna laganna sjáífra, heidur vegna 
þess að í raun er ekki farið rétt eftir lögum við framkvæmdina (þ.e, 38/2001). Ólíklegt er að það eitt breytist þó 
lögunum yrði breytt, heídur þarf að herða á því að þeim sé framfylgt eins og má reyndar segja um margt sem 
snýr að neytendalánum. Til þess að lögunum sé rétt framfylgt og samræmis gætt væri nær að Fjármálaeftirlitið 
sendi frá sér leiðbeinandi tilmæli um útreikninga.

í frumvarpinu er lagt til að reikniaðferð við endurútreikning verði breytt þannig að allar greiðslur sem inntar 
hafa verið af hendi fram að uppgjörsdegi komi þegar tii frádráttar upphafiegum höfuðstól en að sú fjárhæð 
sem þá stendur eftir verði vaxtareiknuð í samræmi við almennt vaxtaviðmlð laga um vexti og verðtryggingu 
frá upphafi samningstímans. Einnig er lagt til að ekki skuli ieggja vexti við þá fjárhæð sem eftir stendur á 
hverju tólf mánaða tímabili eins og heimilað er f 12. gr, iaganna. Mál nr. 9 snýst i raun um það sem ætti að vera 
augljóst mál, þ.e. að allar greiðslur sem inntar hafa verið af hendi komi til frádráttar upphaflegum höfuðstól og 
síðan bann við þeirri aðferð að safna upp vöxtum og reikna svo vexti af þeim, það er að segja vaxtavexti. Að áliti 
samtakanna er það hinsvegar nú þegar óheimilt samkvæmt þeim lögum sem í gildi eru. Skv. 12. gr er einungis 
heimilt að leggja vexti við höfuðstól "Sé vaxtatimabil lengra en tólfmánuðir án þess að vextirnirséu greiddir 
En þar sem vaxtatímabi! neytendalána er almennt skemmra og í iangflestum tilvikum hafa vextir verið greiddir 
að mestu leyti mánaðariega á sú heimild einfaldlega ekki við. Lengra vaxtatimabil en 12 mánuð’t er varla að 
finna nema á svokölluðum kúlulánum, sem almenningi standa yfirleitt ekki til boða. Samtökin telja engin rök 
hafa komið fram fyrir slíkri grundvallarbreytingu á gildandi löggjöf, sé gengið út frá því að vaxtavextir séu hvort 
sem er almennt óheimilir.

Að auki skal ítrekuð afstaða samtakanna til afturvirkra íþyngjandi ákvæða sem ekki standast hvorki lög um 
neytendalán né heldur Evróputilskipun um neytendavernd og þar liggur mjög stór galli í þessu frumvarpi 
sem er breiðletrað hér að ofan, Samtökin telja að álit ESA á málinu verði til að skýra þetta frekar fyrir 
íslenskum stjórnvöldum. Það er alveg skýrt að lagasetning og breyting á samningi getur aldrei verið afturvirk 
með fþyngjandi hætti. Samningurínn var ígildi fram að dómsuppkvaðningu 16. júní 2010 og er það að 
matt samtakanna f fyrsta iagi frá dómsuppkvaðningu 16. september 2010 sem mögulegt er að reikna lánið 
miðað við annað vaxtaviðmið. Þannig er það algeriega skýr afstaða samtakanna að öll gengistryggð lán báru 
samningsvexti fram að dómsuppkvaðningu. Fram að þeim tíma telja samtökin að endurreikna skuli lánin með 
þeim hætti að frá upphaflegum höfuðstól (á lántökudegi) í íslenskum krónum skulu frádregnar aílar afborganir 
í fslenskum krónum. Sé dómur Hæstaréttar túlkaður með þeim hætti að á tímabiiinu frá íántökudegi ogfram 
að dómsuppkvaðningu giidi samningsvextir ekki, þá er Ijóst að lánin bera enga vexti á því tímabili og skulu þær
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vaxtagreiðslur sem inntar hafa verið af hendi koma til frekari frádráttar af höfuðstól.

Til þess að koma í vegfyrir vaxtavexti þarf einungis að endurreikna lán á grundvelii raungreiðslufíæðis, eins 
og samtökin telja einmitt rétta aðferð samkvæmt núgildandi lögum en þar segir: "Frá höfuðstól og áfötlnum 
vöxtum skal draga þærfjárhæðir sem inntar hafa verið af hendi fram að uppgjörsdegi i vexti, hvers kyns 
vanskilaálögur og afborganir miðað við hvern innborgunardag." Á grundvelli þess er vandséð að sú breytta 
aðferð sem lögð er til með frumvarpi þessu bæti raunverulega hag skuldara, heldur virðist frekar hætta á að 
hún festi í sessi það flækjustig sem innleitt var með lögum nr. 151/2010 og valdið hefur misskilningi.

Að auki skal áréttað að það er skilningur samtakanna að iögum samkvæmt eigi eígandi skuldabréfs eingöngu 
kröfurétt á eftirstandandi höfuðstól og vexti frá þeim degi sem hann eignast kröfuna, sbr. tiiskipun 9. februar 
1798. Fram að þeim degi á fyrrum eigandi skuldabréfsins kröfuna á bæði höfuðstólinn og vexti. í tilfellum nýju 
bankanna giidir því að nýr lánadrottinn á ekkert tilkall til vaxtagreiðslna fyrir þann tíma, áður en hann varð 
löglegur eigandi skuldabréfsins.

Jafnframt er það skilningur samtakanna að hafi verið gefin ut fullnaðarkvittun fyrir greiðslu, sem inniheldur 
afborgun af höfuðstól og vexti, sé þeirri kröfu lokið og ekki hægt að endurvekja og innheimta hærri vexti á það 
tímabil, sbr. tilskipun 9. febrúar 1798. Telja samtökin að við fullnaðarkvittun greiðslu hafi iántaki eignast eign 
(skuid hefur lækkað) sem varin er af stjórnarskrá, eignarréttarákvæði 72. gr. hennar, sem ekki verði tekin af 
honum bótalaust. Lagaákvæði sem stangast á við þetta stjórnarskrárákvæði séu þvi ógild. íþyngjandi afturvirk 
lagaákvæði sem stangast á við 72. gr. stjórnarskrárinnar skal vikið til hliðar, sbr. Hrd. 274/2010. SamtÖkin teija 
að 5. mgr. 18. gr. laga 38/2001, sbr. 5. mgr. 1. gr. laga nr. 151/2010, sem heimiii að tvíreikna vaxtatímabil þó að 
vextir séu greiddir sé að þessu leyti ógild og 3. mgr. sama ákvæðis um að vexti skuli reikna frá og með stofndegi 
peningakröfu, verði að skýra þannig að stofndagur kröfu miðist við ógreidda peningakröfu.

í stað þeirra breytinga sem lagðar eru til með frumvarpi þessu, leggja samtökin því til að þær breytingar sem 
gerðar voru með lögum nr. 151/2010 verði afturkaiíaðar, til hagsbóta fyrir skuldara, og lög nr. 38/2001 haldi 
gildi eins og þau voru fyrir þann 18. desember 2010 svo þau stangist ekki á við stjómarskrá og grundvallar 
mannréttindi. Endurútreikningar taki mið af þágildandi ákvæðum sem voru einfaldari og þar af leiðandi mun 
auðveldari í framkvæmd og auðskiljanlegri á allan máta fyrir neytendur. Jafnframt leggja samtökin til að VI. kafli 
laga nr. 38/2001 verði felldur brott.
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