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Efni: Umsögn BSRB um frumvarp til laga um séreignasparnað og ráðstöfun hans til 
greiðslu húsnæðislána og húsnæðissparnaðar (höfuðstólslækkun húsnæðislána), þskj. 836 
-  484. mál.

BSRB hefur fengið til umsagnar frumvarp til laga um höfuðstólslækkun húsnæðislána með 
ráðstöfun séreignasparnaðar. Bandalagið gerir efnislega athugasem dir við eftirfarandi gr. 
frumvarpsins.

Um a lið 1. pr. frumvarpsins: Samkvæmt ákvæðinu er gert ráð fyrir að hægt sé að nýta 
séreignarsparnað að hámarki samtals 500.000 kr. á ári.
Bandalagið leggur til að ákvæðinu verði breytt á þann veg að e f  fyrrnefnt þak greiðslna verði 
ekki nýtt verði heimilt að færa það sem eftir stendur yflr á næsta ár. Þannig geti t.d. 
einstaklingur sem eingöngu greiðir 400.000 kr. inn á lánið á einu ári haft heimild til að greiða 
600.000 kr. á því næsta. Með þeim hætti myndi gæta samræmis með frumvarpi til laga um 
leiðréttingu verðtryggra fasteignaveðlána (höfuðstólslækkun húsnæðislána), 485. mál en þar er 
heimilaður slíkur flutningur milli ára.

Enn fremur veltir BSRB því fyrir sér hvort nægilega sé tryggt í frumvarpsdrögunum að þeir sem 
hyggjast nýta sér úrræðið velji sjálfir alfarið hvaða lán þeir kjósa að greiða inn á, að því marki 
sem lánið er með veð í húsnæði sem er til eigin nota. Svo að rétturinn sé enn skýrari er lagt til að 
orðin „valinna lána“ í ákvæðinu sé skýrt frekar og þannig tryggt að rétthafar geti valið að greiða 
a f  dýrustu lánunum sínum en ekki eftir veðröð.

Um b lið 1. gr. frumvarpsins: Samkvæmt 1. mgr. ákvæðisins er gert ráð fyrir að rétthafa 
séreignasparnaðar verði heimilt að taka út viðbótariðgjald til öflunar íbúðarhúsnæðis allt að 30. 
jún í 2019.
BSRB telur að gera megi ráð fyrir því að þeir sem nýta ofangreint úrræði muni fyrst og fremst 
fela í sér eftirspum eftir smærri íbúðum eða svonefndum fyrstu kaups íbúðum frá miðju ári 2017 
til miðs árs 2019. Það mun væntanlega bjaga fasteignamarkaðinn að eftirspurn eftir ákveðinni 
tegund ibúða aukist töluvert meira en eftir annars konar íbúðum. Bandalagið leggur því til að 
tímabilið sem um ræðir sé lengt svo eftirspum in dreifist á lengri tíma.

Fyrir hönd BSRB

framkvæmdastjóri BSRB

B A N D A L A G  S T A R F S M A N N A  R l K I S  O G  B Æ J A

Grettisgötu 89 105 Reykjavlk Sfmi 525 8300 Fax 525 8309 bsrb@bsrb.is www.bsrb.is

mailto:bsrb@bsrb.is
http://www.bsrb.is

