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Efni: UmsÖgn um frumvarp til laga um breytingar á lögum um vexti og verðtryggingu, 
nr. 38/2001 (9. mál).
Umboðsmaður skuldara hefur móttekið tölvupóst, dags. 24. október sl., þar sem efnahags- og 
viðskiptanefnd óskar eftir umsögn um ofangreint frumvarp.

í greinargerð með frumvarpi sem hér er til umfjöllunar kemur m.a. fram að meginröksemd að 
baki frumvarpinu er sú að lánveitendur beri fremur en skuldarar ábyrgð á ólögmæti 
gengistryggðra lána og þess vegna eigi við endurútreikning að velja þá reikniaðferð sem er 
þeim síðamefndu hagfelldust. Umboðsmaður skuldara(hér eítir UMS) tekur heilshugar undir 
þetta sjónarmið og hefur embættið lagt mikla áherslu á þennan rökstuðning varðandi 
endurútreikninga fjármálafyrirtækja. UMS hefur í fjölmiðlum, skriflega og á fundum beint 
þessu til fjármálafyrirtækja og að skuldarar njóti vafans þegar hann er fyrir hendi.

Það liggur fyrir að fjáiTQálafyrirtækin beita mismunandi reikniaðferðum varðandi 
endurútreikning og hafa starfsmenn UMS orðið varir við mismunandi túlkun laganna og 
beitingu reiknireglu uppgjörslaga. Starfsmenn embættisins hafa ávallt beint því til 
fjármálafyrirtækja að túlka lögin og beita þeirri reikniaðferð sem er skuldara til hagsbóta. í 
nokkrum tilvikum hefur það borið árangur. Einnig skal minna á eftirlitshlutverk UMS skv. 
reglugerð nr. 178/2011 og hafa hundruðir erinda borist embættinu vegna þessa.

Það liggur fyrir að ágreiningur ríkir um túlkun 18. gr. laga um vexti og verðtryggingu, t.d. 
varðandi beitingu 12. gr. vaxtalaga. UMS hefur vitneskju um að a.m.k. 1 dómsmál hefur verið 
þingfest og annað sé á leiðinni varðandi túlkun á 12.gr. vaxtalaga nr. 38/2001. Dómsúrlausn 
varðandi þetta ágreiningsatriði mun því liggja fyrir von bráðar. Einnig hefur verið lögð fram 
kvörtun hjá ESA vegna laganna.

Með lögum nr. 151/2010, sem breyttu lögum nr. 38/2001 um vexti og verðtryggingu, var 
miðað við að reikna skyldi vexti skv. 4. gr. laga nr. 38/2001 og skv. 3. gr. sömu laga frá 
stofndegi samnings miðað við hvem innborgunardag. Var hugmyndin sú að tryggja jafnræði 
og sanngimi.Var það tilgangur löggjafans að skapa sanngjama uppgjörsreglu eins og kemur 
fram í athugasemdum með frumvarpi til laga nr. 151/2010. Ekki þarf að taka fram að ekki eru 
allir á eitt sáttir um að það hafi tekist. Það eru dómstólar einir sem geta skorið úr um það, en 
UMS hefur bent á ýmis atriði sem betur megi fara.
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Athugasemdir við einstakar greinar frumvarpsins.
1. gr.
Með dómi Hæstaréttar í máli nr. 471/2010 frá 16. september 2010 var komist að þeirri 
niðurstöðu að þegar viít væri að ákvæði um gengistryggingu væri ógilt væru bein og 
óijúfanleg tengsl milli gengistryggingarinnar og þeirra vaxta sem samningurinn kvað á um. 
Vegna þessa taldi Hæstiréttur að ógildi ákvæðisins um gengistryggingu leiddi til þess að líta 
yrði með öllu fram hjá ákvæðum samningsins um vaxtahæð. Hins vegar fjallaði rétturinn á 
engan hátt um þær raunverulegu afborganir sem greiddar höfðu verið á höíuðstól lánsins 
hveiju sinni, enda var ekki tÖlulegur ágreiningur í málinu og að auki voru ekki hafðar uppi 
neinar málsástæður er vörðuðu afturvirka vexti, höfuðstólsgreiðslur, vaxtavexti o.s.frv.

í 12. gr. laga nr. 38/2001 kemur fram að sé vaxtatímabil lengra en tólf mánuðir án þess að 
vextimir séu greiddir skulu þeir lagðir við höfuðstól og nýir vextir reiknaðar af samanlagðri 
fjárhæð. Þá er sérstaklega tekið fram eftirfarandi:. „Ekki skal bæta vöxtum við höfuðstól oftar 
en á tó lf mánaða fresti, nema um sé að rœða innlánsreikninga lánastofnana.„

Jafnræði og sanngimi þarf að ríkja milli kröfuhafa og skuldara eins og markmið er með 
lögum nr. 151/2010. Neytendur tóku gengistryggð lán í góðri trú og skuldari hafði enga 
forsendur til að vita að þau væru ólögleg. Greiddir voru sannanlega vextir af þessum lánum 
og skuldari hafði enga möguleika að greiða „löglega vexti” á þeim tíma. Það er því almennt 
gegn hagsmunum skuldara að leyfilegt sé að reikna vaxtavexti ofan á endurreiknað lán.

Við athugun á áhrifum frumvarpsins á endurútreikninga fj ármálafyrirtækj a var stuðst við 71 
lánasamning sem höfðu borist til embættis umboðsmanns skuldara; 41 fasteignalán, 26 
bílalán og 4 annars konar lán. Reynt var með besta móti að hafa fjÖlbreytni í þeim lánum sem 
valin voru, sér i lagi varðandi upphafsdagsetningu, upphaflegan höfuðstól og heildargreiðslur. 
Upphafsdagsetningar lána í úrtaki náðu frá árinu 2004 til og með árínu 2009, meirihlutinn frá 
2006-8. Dreifingu lánanna sem tekin voru má sjá í töflu nr. 1 að neðan.
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Tafla 1: Dreifing lána og fjöldi lána eftir upphæð upphaflegs höfuðstóls



í reiknireglu þeirri sem sett er fram í frumvarpinu skiptir höíuðmáíi hve há heildargreiðsla 
lántaka er sem hlutfall af upphaflegum höfuðstól. Því hærra sem greiðsluhlutfallið er, því 
lægri reynast eftirstöðvar útreiknings, að öðru óbreyttu.

Heiídargreiðslur sem 
hlutfall af upphaflegum 
höfuðstól

Fjöldi
lána

Meðaleftirstöðvar
fjármálafyrirtækja

Meðaleftirstöðv 
ar frumvarps

Lækkun
eftirstöðv

a

0 - 20% 6 18.718.986 17.241.660 7,9%

20 - 40% 30 15.836.071 13.197.421 16,7%

40 - 60% 17 6.766.895 4,983.877 26,3%

60 - 80% 11 2.900.157 1.669.034 42,5%

80 - 100% 4 901.774 59.732 93,4%

100 -120% 1 2.028.640 -140.597 106,9%

120- 140% 2 166.099 ~560.614 437,5%

Samtals 71 10.426,801 8 .470.915 18,8%

Samtals eftirstöðvar 740,302.906 601.434.957 18,8%

Tafla 2: Sambandið milli greiðslna og lækkunar eftírstöðva, Lækícun á eftirstöðum umfram 100% þýðir að 
Iántaki eigi inneign irrni hjá fjármálafyrirtæki, líkt og má sjá á neikvæðu upphæðunum í fjórða dálki.

Þegar litið er neðst í töflu nr. 2 má sjá að eftirstöðvar endurútreikninga fjármálafyrirtækja 
námu 740,5 m.kr., meðan reikniaðferð frumvarpsins gefur eflirstöðvar að upphæð tæpra 
601,5 m.kr. Lækkunin næmi því tæpum 139 m.kr., eða tæplega 19% lækkun.

Eftir því sem upphaflegur höfuðstóll var hærri er hlutfallsleg lækkun lægri. Lán sem voru allt 
að 2 m.kr. lækkuðu að meðaltalí um 46%, lán sem voru á bilinu 2-4 m.kr. um 32%, 4-6 m.kr. 
lán lækkuðu um 29% að meðaltali. Lán sem báru hærri höfuðstól en 6 m.kr. lækkuðu að 
meðaltali á bilinu 12-21%. Þettamá sjá í töflu nr. 3. að neðan:



Upphaflegur
höfuðstóil

(m.kr.)

Meðaleftirstöðvar
fjármálafyrirtækja

Meðaleftirstöðvar
frumvarps

Lækkun
eftirstöðva

Heildargreiðslur 
/  upphaflegur 

höfuðstóii

0-2 981.642 527.265 46% 73%

2-4 2.719.751 1.851.486 32% 56%

4-6 5.274.113 3.760.745 29% 49%

6-8 8.849.143 7.220.374 18% 31%

8-10 13.745.122 10.875.058 21% 33%

10-12 13.282.842 10.835.150 18% 35%

12-14 18.485.490 16.186.948 12% 19%

14-16 17.714.500 14.895.206 16% 30%

16-18 21.020.562 18.508.278 12% 24%

18-20 24.076.772 20.442.197 15% 27%

20-22 24.721.910 21.263.011 14% 29%

22-24 28.547.347 22.757.038 20% 36%

24-26 35.046.159 28.075.578 20% 30%

26-28 39.008.799 33.484.816 14% 21%

36-38 53.707.936 45.908.641 15% 23%

Tafla 3: Sambandið miHÍ upphaflegs höfuðstóls og lækkunar eftirstöðva.

Sjá má að lægstu lánin skiluðu mestu hlutfallslegri lækkun eftirstöðva. Það kemur ekki á 
óvart þegar síðasti dálkur töflunnar er skoðaður, þegar haft er í huga tengsl greiðsina og 
endurreiknaðs höfuðstóls úr töflu nr. 2. Lán upp að 6 m.kr. skera sig úr hvað varðar hlutfall 
greiðslna á móti upphaflegum höfuðstól, sem endurspeglast svo í miklum íækkunum 
eftirstöðva.



Að lokum má sjá mun endurútreikninga á mísmunandi tegundum lána í töflu nr. 4. að neðan:

Tegund lána Meðaieftirstöðvar
fjármálafyrirtækja

Meðaleftirstöðvar
frumvarps Lækkun eftirstöðva

Önnur ián 16.440.773 13.435.688 18,3%

Bílaián 1.722.449 946.586 45,0%

Fasteignalán 15.359.906 12.758.072 16,9%

Samtols 10.426.801 8.470.915 18,8%

Tafla 4: Yfírlit yfír endurútreikninga eftir tegundum lána

í úrtakinu lækkuðu bifreiðaiánin hlutfallslega mest, eða um 45%. Fasteignalán og önnur lán 
lækkuðu um tæplega fimmtung, Meðaleftirstöðvar fasteignalána lækka um rúmar 2,5 m.kr. en 
slík niðurfelling höfuðstóls hefur marktæk áhrif til lækkunar á greiðslubyrði.
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