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Varðar: Umsögn um þingsályktunartillögu um aðgerðir vegna skuldavanda heimila á Íslandi,
(9. mál á sumarþingi 2013).
Efnislega felur þingsályktunartillagan í sér að að hleypt verði af stokkunum athugunum á 9
atriðum eða áformum sem að mati ríkisstjórnarinnar gætu orðið til að létta skuldavanda
heimila með beinum eða óbeinum hætti. Þá er í lokalið (10.) lið þingsályktunarinnar fjallað
um áform um að auka heimildir Hagstofu Íslands til að safna persónugreindum gögnum um
fjárhagstöðu heimila (og fyrirtækja) til að auðvelda greiningu á skuldabyrði, greiðslubyrði og
hugsanlegum greiðsluvanda heimila og fyrirtækja. Þegar hefur verið lagt fram frumvarp um
breytingu á lögum um Hagstofu Íslands og munu Samtök fjármálafyrirtækja gera grein fyrir
sínum sjónarmiðum um þennan þátt tillögunnar í athugasemdum við það frumvarp.
Mörg af atriðunum 9 í þingsályktuninni snerta hagsmuni fjármálafyrirtækja með beinum eða
óbeinum hætti. Ekkert kemur fram í þingsályktuninni með hvaða hætti samráð verður við þau
haft um athuganir og greiningu á gagnsemi, kostum og göllum þessara hugmynda. Samtök
fjármálafyrirtækja leggja áherslu á að sem best samráð eða samstarf verði haft við
fjármálafyrirtækin við þessar athuganir og lýsa sig reiðubúinn til slíks samstarfs. Mikil reynsla
og þekking hefur myndast hjá fjármálafyrirtækjum á undanförnum árum í glímunni við þann
greiðslu- og skuldavanda sem myndaðist í kjölfar efnahagshrunsins og gæti hún reynst
gagnleg við þær athuganir sem áformaðar eru samkvæmt þingsályktuninni.
Á þessu stigi máls telja Samtök fjármálafyrirtækja almennt ekki tilefni til að gera
athugasemdir við einstaka þætti þingsályktunarinnar. Þó vilja þau lýsa áhyggjum sínum af 8.
lið tillögunnar þar sem lagt er til að á fjármálafyrirtæki verði lagt gjald „vegna umtalsverðra
tafa við á endurútreikningi lána", er þar væntanlega átt við gengislán. Þær „tafir" sem orðið
hafa á endurútreikningi gengislána stafa að mati Samtaka fjármálafyrirtækja af því að lagaleg
óvissa hefur verið um hvaða gengisskuldbindingar eru ólögmæt verðtrygging og hverjar ekki
og hvernig staðið skuli að endurútreikningi. Á undanförnum misserum hafa fallið misvísandi
dómar um þetta efni sem staðfesta að fullt efni var til þess að leita til dómstóla. Hætt er við
að verði slíkt ákvæði sett í lög geti það þrengt að rétti fjármálafyrirtækja að bera ágreining um
gengistryggð lán undir dómstóla.
Samtök fjármálafyrirtækja árétta að úrvinnsla mála hefur jafnan tekið stuttan tíma þegar
óvissu um hvaða lán eru gengistryggð og hvernig eigi að endurreikna þau hefur verið eytt og
í raun hefur starfsfólk fjármálafyrirtækja lagt á sig gríðarlega vinnu við endurútreikninga á
undanförnum misserum.
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Að lokum er rétt að árétta að af lögmætisreglu stjórnsýsluréttar leiðir að refsikennd gjöld eða
sektir verða ekki lögð á nema á grundvelli skýrar lagaheimildar. Að mati Samtaka
fjármálafyrirtækja uppfyllir matskennt atriði, svo sem „umtalsverðar tafir við endurútreikning"
ekki framangreindar skýrleikakröfur og er því ekki raunhæfur grundvöllur til gjaldtöku.
Meðfylgjandi er minnisblað sem Samtök fjármálafyrirtækja hafa tekið saman til yfirlits um þær
margvíslegu aðgerðir sem gripið hefur verið til vegna skulda- og greiðsluvanda heimila, auk
endurútreiknings gengislána. Þá vilja Samtök fjármálafyrirtækja minna á skýrslu um kosti og
galla verðtryggingar sem óháðir sérfræðingar tóku saman á síðasta á ári fyrir SFF.

Virðingarfyllst,

Yngvi Örn Kristinsson SFF
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Reykjavík 20. júní 2013

Minnisblað um skuldavanda heimilanna

Samantekt
Frá stofnun nýju bankanna hafa lán til heimilanna verið færð niður um ríflega 200 milljarða
króna eða sem nemur 12,5% af vergri landsframleiðslu ársins 2011. Í vinnslu eru frekari
niðurfærslur sem munu sklila þessari tölu í rösk 15% af landsframleiðslu. Þessar niðurfærslur
eru tilkomnar vegna endurútreiknings gengislána, aðgerða einstakra fjármálafyrirtækja,
110%-leiðar og sértækrar skuldaaðlögunar. Í minnisblaði þessu er yfirlit yfir helstu þætti.

Greiðslujöfnun lána
Greiðslujöfnun felst í því að þyngist greiðslubyrði miðað við laun umfram það sem hún var við
töku láns er greiðslu umframfjárhæðarinnar frestað og lánstími lengist samsvarandi. Sú
breyting var gerð á lögum í nóvember 2009 að greiðslujöfnun var gerð að reglu á jafnt eldri
lán sem ný en lántakendum heimilt að segja sig frá henni. Þá var einnig gerð sú breyting að
hámarkslenging láns vegna greiðslujöfnunar gæti numið 3 árum og hafi lánið ekki verið greitt
upp á þeim tíma falla eftirstöðvarnar niður.
Sértæk skuldaaðlögun
Heimili í greiðsluerfiðleikum gátu sótt um að greiðslubyrði þeirra yrði lækkuð þannig að
skuldir í endurgreiðsluferli samsvari 70-100% af markaðsvirði fasteignar og 100% af
markaðsvirði bifreiðar. Hversu langt var gengið í hverju tilfelli réðist af greiðslugetu heimilis
en grundvallarskilyrði var að heimili réði við að greiða af lánum sem samsvöruðu 70% af
markaðsvirði fasteignar með reglulegum hætti. Skuldir umfram 100% af veðsetningu eigna
voru afskrifaðar en skuldir fyrir neðan það mark eru settar á biðlán til 3 ára.
110%-leiðin
Íbúðalán voru færð niður að 110% veðsetningu og var áformað að með því tækist að færa
niður íbúðaveðskuldir þeirra sem fjármagnað hefðu íbúðaviðskipti sín með gengistryggðum
og verðtryggðum lánum.
Tölur um niðurfærslu skulda
Viðskiptabankar hafa fæ rt niður tæpa 110 milljarða króna vegna endurútreiknings
gengistryggðra fasteignalána miðað við stöðuna í dag. Búast má við að niðurfærslur vegna
frekari endurútreiknings gengistryggðra lána muni hækka heildarupphæðina verulega.
Samkvæmt mati Fjármálaeftirlitsins frá því í október 2012 gætu heildaráhrif vegna nýlegra
dóma á viðskiptabankana numið 125 milljörðum króna. Alls hafa tæpir 46 milljarðar króna
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verið færðir niður vegna 110%-leiðarinnar. Af þeirri upphæð hafa viðskiptabankarnir fært
niður um 35 milljarða króna, Íbúðalánasjóður sjö milljarða og lífeyrissjóðirnir 200 milljónir.1
Heildarniðurfærsla til heimilanna vegna sértækrar skuldaaðlögunar nemur 7,2 milljörðum
króna. Auk þessa hafa tæplega 40 milljarðar króna af lánum heimilanna verið færðir niður
vegna endurútreiknings bílalána. Þessu til viðbótar hafa Arion banki, Íslandsbanki og
Landsbankinn endurgreitt skilvísum viðskiptavinum eða fært höfuðstól lána þeirra niður um
tæplega tíu milljarða króna á undanförnum árum.
Þessar aðgerðir hafa meðal annars leitt til þess að skuldastaða heimilanna sem hlutfall af
landsframleiðslu hefur lækkað úr 135% árið 2009 í 108% í september 2012, sem er
sambærilegt við skuldastöðuna í september 2006.

Yfirlit um aðgerðir vegna skulda- og greiðsluvanda
Fjöldi

Fjárhæð niðurfærslu

1.341

7,2 ma.kr.

Sértæk skuldaaðlögun
110%-leið

12.590

45,8 ma.kr.

Endurútreikningur íbúðalána

13.706

109,6 ma.kr.

Endurúttreikningur 2013, áætlaður v/Hrd. 600/2012

5.907

31,6 ma.kr.

Sérstakar aðgerðir einstakra fjármálafyrirtækja

10,0 ma.kr.

Samtals íbúðalán

172,6 ma.kr.

Endurútreikningur bílalána

57.280

39,6 ma.kr.

Endurúttreikningur 2013, áætlaður v/Hrd. 600/2012

31.016

3,7 ma.kr.

Samtals:

84.917

247,5 ma.kr.

Ath. Upplýsingar um endurútreikning vegna Hrd. 600/2012 ekki tæmandi. Endurútreikningur
vegnar þeirra er að auki að hluta til kominn til framkvæmda.

Úrræði stjórnvalda
Á sama tíma og sérstæk skuldaaðlögun og 110%-leiðin hafa verið í gangi, hafa stjórnvöld
haldið úti greiðsluaðlögun einstaklinga. Úrræðið hefur gengið hægt og mikill fjöldi
einstaklinga beðið niðurstöðu frá því það fór af stað en umsóknir í heild nema um 4700. Þá
er töluverður fjöldi mála í ferli hjá kærunefnd vegna greiðsluaðlögunar sem hefur afgreitt um
þriðjung af þeim tæplega 400 málum sem nefndinni hafa borist. Þá er ótalin sá fjöldi
umsókna sem ekki hefur verið tekin afstaða til, en sá fjöldi er mun hærri en umsóknir sem
teknar hafa verið í ferli. Þá var fyrning krafna eftir gjaldþrotaskipti einstaklinga færð niður í
1 Tölur um skiptingu milli viðskiptabanka, ÍLS og lífeyrissjóða miðast við stöðuna við upphaf árs 2012.
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tvö ár með lagabreytingu í árslok 2010, til að koma til móts við þau heimili þar sem skuldir
voru það miklar að önnur úrræði nægðu ekki .
Ljóst er að um verulegar fjárhæðir verður að
greiðsluaðlögun einstaklinga þegar þeirri vinnu lýkur.

ræða

í niðurfærslu

lána

gegnum

Greiðslujöfnun lána
Fyrstu viðbrögð við þeim greiðsluerfiðleikum sem mynduðust seint á árinu 2008 á lánum
heimila var að bjóða lántakendum að frysta lán eða festa greiðslur við lægri fjárhæ ðir en
umsamdar greiðslur. Að hluta til gerðist þetta að frumkvæði fjármálafyrirtækjanna sjálfra en
stjórnvöld hvöttu einnig til þessa úrræðis. Frysting lánanna var mikið nýtt fyrstu mánuðina
eftir hrunið.
Þá var eldra fyrirkomulag endurvakið strax í nóvember 2008, svokölluð greiðslujöfnun.
Greiðslujöfnun fasteignaveðlána var upphaflega komið á fót með lögum árið 1985 í kjölfar
misgengis launa og verðlags sem leiddi af afnámi verðtryggingar launa á árinu 1983.
Afleiðingin var sú að greiðslubyrði verðtryggðra lána þyngdist veruleg miðað við laun. Vanskil
og greiðsluerfiðleikar fylgdu í kjölfarið og órói myndaðist í samfélaginu. Greiðslujöfnuninni var
ætlað að taka á þessum vanda en jafnframt vera varanlegur öryggisventill til að mæta
aðstæðum af þessu tagi. Í stuttu máli felst greiðslujöfnun í því að þyngist greiðslubyrði miðað
við laun umfram það sem hún var við töku láns er greiðslu umframfjárhæðar frestað og
lánstími
lengist samsvarandi.
Lögin
frá
1985
voru
bindandi
fyrir
opinberu
húsnæðislánasjóðina en valkvæð fyrir aðra lánveitendur fram til 2004, þegar ákveðið var
með lögum að þau næðu ekki til lána frá Íbúðalánasjóði. Í hruninu náðu ákvæði þessara laga
því eingöngu til lána sem Íbúðalánasjóður eða fyrirrennarar hans höfðu veitt á tímabilinu
1985 - 2004.
Með lögum í nóvember 2008 voru ákvæði þessara laga endurvirkjuð með þeim hætti að
lánveitendum fasteignaveðlána einstaklinga var skylt að verða við ósk lántaka um
greiðslujöfnun. Skilgreint var nýtt viðmið fyrir laun sem var samsett úr launavísitölu og
atvinnustigi, svokölluð greiðslujöfnunarvísitala. Með lögunum var viðmiðunartími við
samanburð greiðslujöfnunarvísitölu og verðlags eldri lána almennt fastsettur við janúar 2008
en viðmiðunardagur nýrri lána miðast við lántökudag. Með samkomulagi við lánveitendur
vorið 2009 var sama fyrirkomulag einnig látið ná til gengistryggðra íbúðalána og
fjármögnunar á einkabifreiðum. Þar varð samkomulag um að miða við stöðu gengis í maí
2008 við samanburð á gengi og launum. Þá var sú breyting gerð á lögunum í nóvember 2009
að greiðslujöfnun var gerð að reglu á eldri lán og ný en lántakendum heimilt að segja sig frá
henni og einnig sú breyting að hámarkslenging láns vegna greiðslujöfnunar gæti numið 3
árum og hafi lánið ekki verið greitt upp á þeim tíma falla eftirstöðvarnar niður.
Mikill meirihluti lánataka verðtryggðra lána nýtti sér greiðslujöfnun lána sinna, en
endurútreikningur gengislána eins og fjallað er um hér síðar hefur gert það að verkum að
nýting hennar gagnvart gengslánum hefur þegar upp er staðið verið lítil.
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Sértæk skuldaaðlögun
Sértæk skuldaaðlögun er úrræði sem fjármálafyrirtæki, sem veitt höfðu heimilum
(einstaklingum) lán til íbúðakaupa/-bygginga eða bifreiðafjármögnunar, sameinuðust um að
bjóða heimilum og einstaklingum í greiðsluerfiðleikum. Stjórnvöld beittu sér fyrir að
samkomulagið yrði gert seint á árinu 2009 í tengslum við setningu laga um aðgerðir í þágu
einstaklinga, heimila og fyrirtækja vegna banka- og gjaldeyrishrunsins. Samkomulagið var
endurskoðað í desember 2010 í tengslum við aðrar aðgerðir stjórnvalda á þeim tíma. Í
grófum dráttum felur sértæk skuldaaðlögun í sér að heimili í greiðsluerfiðleikum gátu sótt um
að greiðslubyrði þeirra yrði lækkuð þannig að skuldir í endurgreiðsluferli samsvöruðu 70100% af markaðsvirði fasteignar og 100% af markaðsvirði bifreiðar. Hversu langt var gengið í
hverju tilfelli réðist af greiðslugetu heimilisins en grundvallarskilyrði var að heimili myndi ráða
við a.m.k. að greiða af lánum sem samsvari 70% af markaðsvirði fasteignar með reglulegum
(umsömdum) hætti. Skuldir umfram 100% af veðsetningu eigna (íbúð/bíll) voru (eða yrðu í
lok tímabils) afskrifaðar en skuldir fyrir neðan það mark og niður að þeirri skuldsetningu sem
heimilið ræður við væru settar á biðlán til 3 ára. Biðlánið var vaxtalaust og óverðtryggt. Að
þremur árum liðnum frá undirritun skuldaaðlögunar skyldi endurmeta hver staða heimilisins
væri.

110%-leiðin
Um er að ræða úrræði sem beindist að heimilum þar sem skuldsetning er umfram
veðtryggingar. Þegar í lok árs 2009 hóf tiltekið fjármálafyrirtæki að bjóða lausn í þessa veru,
en í desember 2010 náðu stjórnvöld samkomulagi við alla lánveitendur á sviði íbúðalána um
að þeir biðu viðskiptavinum sínum þetta úrræði. Efnislega fólst úrræðið í að íbúðalán væru
færð niður að 110% veðsetningu og var áformað að með því tækist að færa niður
íbúðaveðskuldir þeirra sem fjármagnað hefðu íbúðaviðskipti sín með gengistryggðum og
verðtryggðum lánum. Upphaflega var úrræðið ekki síst sniðið að þörfum þeirra sem tekið
höfðu gengistryggð lán þar sem veðsetning hafði í mörgum tilvikum meira en tvöfaldast og
gat verið á bilinu 150 - 170% af virði eignar. Eins og mál þróuðust á árunum 2010 og 2011
með dómum Hæstaréttar varðandi lögmæti gengisbindingar lána, og með breyttum
vaxtalögum í kjölfar þeirra, hafði úrræðið fyrst og fremst áhrif á verðtryggð íbúðalán þar sem
niðurfærsla stórs hluta gengistryggðra lána fór fram á grundvelli breyttra Vaxtalaga.
Niðurfærsla lána niður í 110% af virði eignar var háð nokkrum skilyrðum. Þannig settu
lífeyrissjóðir skilyrði um að greiðslubyrði skuldara væri umfram 20% af tekjum, og þeir og
fleiri tóku tillit til annarra eigna umsækjanda væru þær verulegar. Sum fjármálafyrirtæki litu
fram hjá báðum þessum skilyrðum í framkvæmd sinni á úrræðinu og einhver litu einungis til
fasteignamats við mat á virði eignar sem í flestum tilvikum var ívilnandi fyrir skuldara.
Samkvæmt samkomulaginu skyldi niðurfærslan eiga sér stað miðað við stöðu skulda og virði
eigna um áramót 2010/2011 og var henni að mestu lokið fyrir mitt ár 2011 nema hjá
Íbúðalánasjóði þar sem úrvinnsla dróst fram á haustið.
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Endurútreikningur gengistryggðra lána
Með tveimur dómum Hæstaréttar í júní 2010 var ljóst að gengistryggðir kaupleigusamningar
sem algengstastir voru við fjármögnunar bifreiðakaupa til heimila væru ólögmætir en
réttaróvissa var uppi um lögmæti húsnæðislána. Óvissa ríkti fram til haustsins um hvaða
vexti skyldi nota við endurútreikning bílasamninga. Þann 30. júní sama ár sendu
Fjármálaeftirlitið og Seðlabanki Íslands fjármálafyrirtækjum tilmæli m.a. um að lán sem að
mati viðkomandi fjármálafyrirtækis innihéldu óskuldbindandi gengistryggingarákvæði
samkvæmt dómunum ætti að endurreikna. Í stað gengistryggingar og erlends vaxtaviðmiðs
skyldi miða við vexti sem Seðlabanki Íslands ákveður með hliðsjón af lægstu vöxtum á nýjum
almennum óverðtryggðum útlánum eða lægstu vöxtum á nýjum almennum verðtryggðum
útlánum, sbr. 18. og 4. gr. laga um vexti og verðtryggingu, nema aðilar semdu um annað.
Þessi tilmæli voru sett fram til að tryggja fjármálastöðugleika í landinu. Um haustið 2010 kvað
svo Hæstiréttur upp dóm um að það skyldi miðað við óverðtryggða vexti sem Seðlabanki
birtir skv. 4. gr. laga um vexti og verðtryggingu (vaxtalög) og byggja á lægstu almennu
útlánsvöxtum banka og sparisjóða. Þrátt fyrir þennan dóm var áfram réttaróvissa um lögmæti
tiltekinna tegunda lánasamninga, aðferðir við endurútreikning lána o.fl. Hvað varðar þá
óvissu sem skapaðist um íbúðalán brugðu aðildarfélög SFF á það ráð sumarið 2010 að
bjóða lántakendum tímabundna fastgreiðslu á hverja milljón upphaflegs höfuðstóls.
Í framhaldi af dómi Hæstaréttar haustið 2010
var gerð breyting á Vaxtalögum
(bráðabirgðaákvæði) til að tryggja að endurútreikningur næði til allra gengisbundinna lána
einstaklinga sem tekin höfðu verið til íbúðakaupa og bifreiðaviðskipta óháð nákvæmum
skilmálum lánanna. Þá var í bráðabirgðaákvæðum kveðið á um hvernig fara ætti með
endurútreikning þegar aðilaskipti höfðu orðið á láni; rétt skuldara til að breyta láninu í
verðtryggt lán; rétt skuldara til að breyta láninu í lögmætt gengisbundið lán; rétt skuldara til
endurupptöku dómsmála sem grundvallast höfðu á röngum forsendum og um tímafrest
fjármálafyrirtækja til endurútreiknings o.fl. Í kjölfar laganna á árinu 2011 voru langflest lán
heimila til íbúðakaupa og fjármögnun vegna einkabifreiða endurreiknuð. Eftir stóðu lán þar
sem ágreiningur var um hvort þau hefðu verið tekin til íbúðakaupa eða fjármögnunar
einkabifreiða. Í kjölfarið féllu dómar í Hæstarétti sem kváðu á um að ákveðin form íbúðalána í
erlendum myntum væru lögleg. Lagasetningin leiddi þannig til þess að öll íbúðalán í
erlendum myntum voru endurreiknuð á grundvelli laganna óháð ólögmæti.
Lagasetningin náði ekki að lægja þær öldur í samfélaginu sem vonast var til og áfram var
tekist á um ýmis atriði fyrir dómstólum sem réttaróvissa var talin vera um, svo sem um
endurútreikningsaðferðir. Í febrúar 2012 kvað Hæstiréttur upp dóm þar sem tekist var á um
rétt skuldara gengistryggðs lán til þess að greiddir vextir á láni væri fullnustugreiðsla á
vöxtum fyrir liðinn tíma fram að endurútreikningi lánsins. Dómurinn var á þá leið að
lánveitandi gæti ekki krafist frekari vaxta en skuldari hefði innt af hendi fyrir liðinn tíma. Þessi
niðurstaða kallar á frekari endurútreikninga þar sem vextir samkvæmt ákvæðum
gengistryggðra skilmála voru í flestum tilvikum lægri en vextir Seðlabanka skv. 4. gr.
vaxtalaga. Óvissa skapaðist í kjölfar dómsins um gildissvið hans og með hvaða hætti
endurútreikningur lána skv. dómnum ætti að fara fram. Sú óvissa hefur skýrst eftir því sem
fleiri ágreiningsmál af sama toga hafa verið leidd til lykta fyrir dómstólum á árinu 2012 og
þessu ári.
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Aðgerðir einstakra fjármálafyrirtækja
Auk hinna sameiginlegu aðgerða fjármálafyrirtækja hafa einstök fjármálafyrirtæki gripið til
margvíslegra aðgerða í þágu viðskiptavina sinna. Þannig hafa nokkur fjármálafyrirtæki
endurgreitt hluta af vöxtum íbúðalána til skuldara. Samtals nema þessar endurgreiðslur um
10 milljörðum króna. Þá hafa einhver fyrirtæki boðið íbúðaskuldurum með verðtryggð lán
höfuðstólslækkanir á lánum sínum ef þeir kjósa að færa lán sín yfir á óverðtryggð kjör. Auk
þessa var framkvæmd margra stærstu lánveitandanna á 110%-leiðinni með mun vægari
skilyrðum en heildarsamkomulagið gerði ráð fyrir, til að liðka enn frekar fyrir stöðu
viðskiptamanna sinna.

Aðgerðir hins opinbera
Með lögum um aðgerðir í þágu einstaklinga, heimila og fyrirtækja vegna banka- og
gjaldeyrishrunsins sem voru undir árslok 2009 var mörkuð stefna stjórnvalda varðandi
viðbrögð fjármálafyrirtækja við greiðslu- og skuldavanda heimila og fyrirtækja. Lögin lögðu
grundvöllinn að sérstakri skuldaaðlögun heimila sem fjármálafyrirtækin, Íbúðalánasjóður og
lífeyrissjóðir sammæltust um að bjóða, eins og áður segir. Sama gildir í raun um „Beinu
brautina" sem minni og meðalstórum fyrirtækjum var boðið á árinu 2010. Þá var með
lögunum stofnuð sérstök eftirlitsnefnd með skuldaaðlögun heimila og fyrirtækja til að stuðla
að jafnræði í framkvæmd hennar.
Greiðsluaðlögun einstaklinga var komið á fót með lögum nr. 101/2010. Markmið laganna er
að gera einstaklingum í verulegum greiðsluerfiðleikum fært að endurskipuleggja fjármál sín
og koma á jafnvægi milli eigna og skulda. Embætti Umboðsmanns skuldara senm stofnað
var á árinu 2010 var falið að halda utanum greiðsluaðlögunarferlið, auk þess sem því var
ætlað að veita einstaklingum í greiðslu- eða skuldaerfiðleikum ráðgjöf.
Einstaklingar geta farið í greiðsluaðlögun ef þeir eru ófærir um að standa í skilum með
fjárskuldbindingar sínar eða verða það um fyrirsjáanlega framtíð. Greiðsluerfiðleikar verða að
hafa staðið eða vera líklegir til að standa um nokkurn tíma og lausn þeirra ekki í sjónmáli.
Tímabil greiðsluaðlögunar getur mest orðið fimm ár. Ef skuldari í greiðsluaðlögun heldur eftir
eignum sem tryggðar eru með veði greiðir hann fastar mánaðargreiðslur af veðkröfum á
tímabili greiðsluaðlögunar. Þær mega ekki nema lægri fjárhæð en sem svarar til hæfilegrar
húsaleigu á almennum markaði fyrir eignina sem greiðsluaðlögun varðar nema sérstakar og
tímabundnar ástæður séu fyrir hendi. Við slíkar aðstæður er umsjónarmanni heimilt að
ákveða tímabundið lægri mánaðargreiðslu til greiðslu veðkrafna en þó ekki lægri en 60% af
hæfilegri húsaleigu. Þessar kröfur falla ekki niður þegar greiðsluaðlögun lýkur. Sá hluti
veðtryggðra krafna sem er yfir matsverði þeirrar eignar sem stendur til tryggingar skal
greiddur samkvæmt greiðsluaðlöguninni á sama hátt og óveðtryggðar kröfur. Falla þær niður
að öðru leyti þegar skuldari hefur fullnægt skyldum sínum og greiðsluaðlögun lýkur nema um
annað sé samið í samningi um greiðsluaðlögun.
Fyrst eftir hrun hafði dómstólum verið falið að halda utanum slíka greiðsluaðlögun
fasteignaveðkrafna og samningskrafna, en það kerfi reyndist ekki nógu vel. Með lögunum frá
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2010 fengu allir þeir sem sóttu um greiðsluaðlögun sjálfkrafa svokallað greiðsluskjól á grunni
bráðabirgðaákvæðis laganna um leið og umsókn var lögð fram, sem gerði það að verkum að
ekki var hægt að sækja að skuldara á meðan. Mikill fjöldi einstaklinga fór þannig inn í
greiðsluskjólið strax í upphafi. Þetta hefur valdið töluverðum töfum í úrvinnslu erfiðra
skuldamála þar sem margir einstaklingar sem ljóst mátti vera að fengju ekki samþykkta
umsókn um greiðsluaðlögun fóru í greiðsluskjól og ekki var hægt að vinna úr málum þeirra á
meðan. Tímabundna ákvæðið um greiðsluskjól rann út 1. júlí 2011 og eftir þann tíma hefur
reglan verið sú að þeir sem fá umsókn um greiðsluaðlögun samþykkta fara í greiðsluskjól.
Afgreiðsla mála hjá umboðsmanni skuldara hefur gengið hægt frá því greiðsluaðlögun var
sett á fót.
Þá var lögum um gjaldþrot breytt í lok árs 2010 með þeim hætti að hvað varðar gjaldþrot
einstaklinga var fyrning færð niður í 2 ár, þ.e. einstaklingur er laus allra mála tveimur árum
eftir að skiptum lýkur. Samhliða voru skilyrði kröfuhafa til að slíta fyrningu þrengd. Kveðið
var á um að þessi breyting skyldi endurskoðuð innan fjögurra ára eða fyrir árslok 2014.
Gjaldþrot einstaklinga hafa ekki aukist verulega frá breytingu laganna. Væntanlega eru á því
nokkrar skýringar, m.a. hefur verið rætt um þann kostnað sem felst í að óska eftir
gjaldþrotaskiptum. Þá má gera ráð fyrir að töluverður fjöldi einstaklinga sem verið hafa í
greiðsluskjóli hjá umboðsmanni skuldara væri betur settur með að ljúka sínu máli með
gjaldþrotaskiptum. Greiðsluskjólið kann í þeim tilvikum að hafa tafið endanlega úrlausn fyrir
viðkomandi einstaklinga.
Leiða má að því líkum að töluvert samspil hafi verið milli annars vegar samningsbundinna
aðgerða um skuldaúrvinnslu og hins vegar stjórnvaldsákveðinna aðgerða enda voru lög um
greiðsluaðlögun og breyting á lögum um gjaldþrotaskipti afgreidd á sama tíma og úrvinnsla
samkomulags um aðgerðir vegna skuldavanda var að fara af stað. Þannig er líklegt að
ástæða þess að töluvert færri fóru í sértæka skuldaaðlögun en ráðgert hafði verið þegar verið
var að semja um úrræðið hafi stafað af því að viðskiptamönnum hafi þótt greiðsluaðlögun
hins opinbera betra úrræði, ekki síst greiðsluskjólið sem þar var mælt fyrir um.
Samkvæmt upplýsingum sem SFF hafa fengið hjá umboðsmanni skuldara hafa embættinu
borist rúmlega 4700 umsóknir um greiðsluaðlögun. Þar af eru rúmlega 1700 samningar um
greiðsluaðlögun í gangi. Viðskiptablaðið reiknaði út í grein þann 23. maí sl. afskriftir gagnvart
þeim hópi sem er í samningi um greiðsluaðlögun nú þegar muni væntanlega nema um 10
milljörðum kr.
Á árunum 2010 og 2011 voru vaxtabætur vegna vaxta af íbúðaskuldum auknar. Þá var með
samkomulagi stjórnvalda og aðila fjármagsmarkaaðarins í desember desember 2010 tekin
ákvörðun um sérstaka vaxaniðurgreiðslu á árunum 2011 og 2012, samtals að fjárhæð 6
ma.kr. hvort árið. Samkomulag varð um fjármagna kostnað af vaxtaniðurgreiðslunni með
tímabundinni hækkun á sérstökum skatti á fjármálafyrirtæki og tímabundinni skattalagningu
líferyissjóða.

Niðurlag
Hér hefur verið leitast við að setja fram á greinargóðan hátt almennt yfirlit yfir löggjöf, dóma,
samkomulög og aðra þætti sem leitt hafa til niðurfærslu á skuldum heimila eða annarra þátta
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sem hafa komið til móts við heimilisbudduna svo sem sértækar greiðslur frá
fjármálafyrirtækjum eða hinu opinbera. Rétt er þó að taka fram að ekki er endilega um
tæmandi talningu slíkra aðgerða að ræða. SFF lýsa sig hér eftir sem hingað til reiðubúin að
eiga samstarf við stjórnvöld um frekari vinnu á þessu sviði ef eftir því verður leitað.
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