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Efni: Umsögn Hagsmunasamtaka heimilanna um 14. mál á 142. löggjafarþingi

Hagstofa Íslands (upplýsingar um fjárhagsmálefni)

Frumvarp til laga um breytingu á lögum nr. 163/2007, um Hagstofu Íslands og opinbera 

hagskýrslugerð, m. síðari br. (tölfræðilegar upplýsingar um skuldir heimila og fyrirtækja).

Með því frumvarpi sem hér er til umsagnar er lagt til að Hagstofu Íslands verði gert kleift að safna 

upplýsingum um fjárhagsstöðu heimila. Hagsmunasamtök heimilanna eru almennt hlynnt því og 

telja einmitt mjög mikilvægt að greinargóðar upplýsingar liggi fyrir um fjárhagsstöðu heimila og 

fyrirtækja. Samtökin vilja þó sérstaklega vekja athygli á mikilvægi þess að um slíkar upplýsingar 

ríki algjör trúnaður, en með réttri forvinnslu má gera þær ópersónugreinanlegar sem er æskilegt 

að sé ávallt gert fyrst áður en úrvinnsla hefst, og frumgögnum eytt strax að því loknu. Mikilvægt er 

að gætt sé að tölvuöryggi í hvívetna við meðferð slíkra gagna og flutning þeirra.

Þrátt fyrir að vera hlynnt frumvarpinu geta HH ekki séð að með söfnun upplýsinga um heimilin frá 

fjármálafyrirtækjum verði varpað ljósi á mikið meira en meinta skuldastöðu þeirra eins og hún er 

tilgreind af lánveitendunum. Hinsvegar þarf ekki síður, og er í raun enn mikilvægara, að aflað 

verði áreiðanlegra og marktækra upplýsinga um það hver sé raunveruleg skuldastaða heimila, 

lögum samkvæmt. Slíkar upplýsingar er að mati HH í ljósi fenginnar reynslu, ekki að búast við að 

sé að finna hjá fjármálafyrirtækjum eða á neinum öðrum stað sem samtökunum er kunnugt um að 

svo stöddu. Vandséð er að þeirra verði aflað nema með viðamiklum rannsóknum á því hver sé í 

raun og veru lögmæt staða þeirra lána sem um er að ræða. Hugsanlega væri þó hægt að fela 

óháðum aðilum með sérþekkingu á þessu sviði að fara með framkvæmd slíkrar rannsóknar, og er 

alls ekki útilokað að Hagsmunasamtök heimilanna gætu haft sitthvað fram að færa í slíku verkefni.

Hagsmunasamtök heimilanna vekja athygli á að í frumvarpinu sem hér er til umsagnar í því formi 

sem það er lagt fram eru ekki tilgreindar með tæmandi hætti þær upplýsingar sem nauðsynlegar 

gætu verið til að leggja heilsteypt mat á raunverulega og lögmæta stöðu þeirra neytendalána sem 

fyrirhuguð upplýsingasöfnun myndi ná til samkvæmt athugasemdum með frumvarpinu. HH vilja
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því leggja mikla áherslu á að úr þessu verði bætt, einkum og sér í lagi með hliðsjón af þeirri 

fyrirliggjandi staðreynd að umtalsverður hluti lánanna hefur að geyma ólögmæta skilmála um 

lánskostnað og sem hafa sum hver verið endurreiknuð með ýmsum aðferðum sem enn eru 

umdeildar. Mikilvægt er að upplýsingum sem varpað gætu betra ljósi á fjölda og afdrif slíkra lána 

verði safnað, enda væri það til þess fallið að auðvelda fyrir og knýja á um skjótari úrlausnir ýmissa 

álitamála sem þarf að útkljá um rétta stöðu lána. Auk þess er það grundvallarforsenda fyrir 

vönduðu mati á þeim forsendubresti sem vísað er til í þingsályktunartillögu í 9. máli1 þessa 142. 

löggjafarþings og sem stendur til að leiðrétta, en frumvarp þetta er einmitt 10. liður tillögunnar.

Meðal þeirra upplýsinga sem HH leggja áherslu á að verði safnað eru:

• Upplýsingar um aðilaskipti og yfirfærslur til nýrra kröfuhafa eftir því sem við á

• Yfirfærsluverð lána þar sem kröfuhafi er annar en upprunalegur lánveitandi

• Upplýsingar sem skylt er að veita við samningsgerð skv. lögum um neytendalán

• Árleg hlutfallstala kostnaðar sem koma á fram í lánssamningi um neytendalán

• Samsetning gjaldmiðlakörfu í þeim tilvikum sem um gengisviðmið er að ræða

• Áreiðanlegar upplýsingar um raunverulega gjaldmiðla útborgana og afborgana

• Tæmandi upplýsingar um endurútreikninga og hverskonar niðurfærslur lána

• Svigrúm lánveitenda eða tryggingar fyrir endurgreiðslu ólögmæts lánskostnaðar

• Upplýsingar um innheimtuaðgerðir og fullnustur krafna á hendur neytendum

• Raunverulegir eigendur lánveitenda og kröfuhafar að lánasöfnum þeirra

Til þess að tryggja betur að framangreindum markmiðum verði náð er lagt til að í stað orðalags 

frumvarpsins eins og það er lagt fram, verði 3. gr. þess orðuð svo:

3. gr.

Á eftir 1. málsl. 7. gr. laganna koma þrír nýir máMiðir sem orðast svo: Þá ber þeim að veita 
upplýsingar af fjárhagslegum toga um viðskipti sín við þriðja aðila enda meti Hagstofan það svo að 
þeirra sé þörf til hagskýrslugerðar. Undir slíka upplýsingagjöf falla m.a. upplýsingar um lánveitingar, 
hver sé lántaki, upphaflegur lánveitandi og núverandi kröfuhafi, bókfærða stöðu láns og breytingar á 
henni, skilmála, tegund, greiddar afborganir og vexti, greiddar sem og áfallnar en ógreiddar verðbætur, 
greiðslusögu og breytingar á greiðsluframkvæmd, aðilaskipti frá lánveitanda til síðari og núverandi 
kröfuhafa, eftir atvikum yfirfærsluvirði og greidd þinglýsingargjöld vegna veðkrafna, löginnheimtu og 
fullnustugerðir að frumkvæði kröfuhafa, upplýsingar samkvæmt lögum um neytendalán sem voru 
veittar við gerð lánssamningsins, heildarlántökukostnað í krónum og árlega hlutfallstölu kostnaðar, 
ásamt því hvaða tryggingar núverandi kröfuhafi hefur tekið vegna hugsanlegrar vanefndakröfu 
lántakanda eða hvaða ráðstafanir hafi verið gerðar til að tryggja endurgreiðslu lánskostnaðar í þeim 
tilvikum þar sem eftir atvikum kann að hafa verið óheimilt að innheimta hann. Ákvæði annarra laga 
um trúnaðar- og þagnarskyldu víkja fyrir ákvæðum þessarar greinar.

1 http://www.althingi.is/dba-bin/ferill.pl?ltg=142&mnr=9
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Að gefnu tilefni er eindregið mælst til þess að auk öflunar, úrvinnslu og birtingar upplýsinga um 

fjárhagsstöðu heimila, verði sambærilegum upplýsingum safnað um stöðu fjármálafyrirtækja sem 

beina meintum kröfum að neytendum, og þær birtar opinberlega með sambærilegum hætti. Það 

er ekki síður mikilvægt að áreiðanlegar upplýsingar liggi fyrir um raunverulega greiðslugetu þeirra 

lánveitenda sem kunna að eiga yfir höfði sér stórfelldar kröfur um endurgreiðslur og skaðabætur 

vegna fjárhæða sem þeir hafa oftekið af viðskiptavinum á grundvelli ólögmætra lána. Að öðrum 

kosti er vandséð að forsendur geti skapast fyrir trausti á stöðugleika fjármálakerfisins.

Meðal þess sem kemur fram í athugasemdum með fyrrnefndri þingsályktunartillögu um aðgerðir 

vegna skuldavanda heimila á Ísland á 9. þskj.2 þessa 142. löggjafarþings, og hefur jafnframt komið 

fram af hálfu fulltrúa stjórnvalda í opinberum yfirlýsingum, er að framgangur áætlunarinnar kunni 

að vera að nokkru leyti háður niðurstöðum samninga við kröfuhafa, án þess þó að fyllilega sé ljóst 

að mati HH hvað nákvæmlega felst í slíkum fyrirvara. Án þess að tekin sé sérstök afstaða til þessa 

atriðis að svo stöddu, vilja samtökin þó benda á að það hljóti þá jafnframt að vera nauðsynleg 

forsenda samninga við kröfuhafa, að það liggi fyrst ljóst fyrir hverjir þeir eru. Það virðist því ekki 

síður vera þörf á því, auk þess að kanna stöðu lána heimilanna, að kanna stöðu kröfuhafa þeirra, 

þar á meðal eignarhald þeirra og raunverulega kröfuhafa sem standa að baki þeim. Er því einnig 

mælst til þess að upplýsingum verði safnað um raunverulega eigendur kröfuhafa í hverju tilviki, 

og má vísa til þess að skv. c-lið 3. mgr. 87. gr. laga nr. 161/20023 um fjármálafyrirtæki skulu nöfn og 

ríkisfang allra þeirra sem eiga umfram 1% hlutafjár eða stofnfjár koma fram í ársreikningi, og 

jafnframt hverjir séu raunverulegir eigendur þeirra, en hugtakið á rætur að rekja til laga nr. 

64/2006 um aðgerðir gegn peningaþvætti og fjármögnun hryðjuverka þar sem það er skilgreint í 4. 

tl. 3. gr.4 sem bein og óbein eignaraðild eða hlutdeild, og nær það einnig til þeirra sem eru 

framtíðarviðtakendur eigna fjárvörslusjóða sem með lögjöfnun virðist eins geta átt við um 

framtíðarviðtakendur eigna fjármálafyrirtækja í slitameðferð, þ.e. kröfuhafa. Hagstofunni ætti því 

að vera í lófa lagið að safna þessum upplýsingum í samræmi við gildandi lög, en þó er mælst til 

þess að upplýsingasöfnunin takmarkist ekki við 1% eignarhlut heldur verði tæmandi.

Með fyrirvara um framangreindar athugasemdir og tillögur, eru Hagsmunasamtök heimilanna 

almennt hlynnt því að frumvarpið á 14. þskj. þessa 142. löggjafarþings, hljóti brautargengi.

Virðingarfyllst, 

f.h. Hagsmunasamtaka heimilanna, heimilin@heimilin.is

Vilhjálmur Bjarnason, formaður@heimilin.is Guðmundur Ásgeirsson, erindreki@heimilin.is
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