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Efni: Umsögn um frum varp til laga um  séreignasparnað og ráðstöfun hans til greiðshi
húsnæðislána og húsnæðissparnaðar, 484. mál.

Umboðsmaður skuldara (UMS) hefur móttekið beiðni efnahags- og viðskiptanefndar Alþingis þar 
sem óslcað var umsagnar um ofangreint þingmál.

UMS fagnar frumvarpinu og einnig því að ríkisstjómin fylgi eftir aðgerðaráætlun til þess að taka 
með markvissum hætti á skuldavanda islenskra heimila. í frumvarpinu er hvatt til spamaðar sem er 
mjög mikilvægur þáttur í endurreisninni eftir lmin fjármálakerfisins.

UMS lítur jákvæðum augum á frumvarpið eins og það liggur fyrir. Mikilvægt er að það markmið sé 
haft að leiðarljósi við meðferð framvarpsins hjá efnahags- og viðskiptanefnd að jafnræðis sé gætt og 
að sem flestir hafi aðgang að þessu tímabundna úrræði.

Með frumvarpinu er lagt til að heimilt verði að nýta iðgjöld í séreignarlífeyrisspamaði skattfrjálst í 
þrjú ár frá og með 1. júlí 2014 til 30. júní 2017 til þess að greiða inn á húsnæðislán en þó að hámarki 
500 þús. kr. á ári á fasteign. Þá heimilar frumvarpið ráðstöfun séreignarsparnaðar á sama tíma inn á 
veðlán vegna öflunar íbúðarhúsnæðis til eigin nota.

Ef margir húsnæðiseigendur nýta sér þetta úrræði mun það leiða til lækkunar höfuðstóls 
húsnæðislána og þ.a.l. lægri greiðslubyrði lántaka. Mun þetta vonandi leiða til þess að færri 
lántakendur lendi i greiðsluerfiðleikum vegna húsnæðislána sinna og jafiaframt að þeir hafi auknar 
ráðstöfunartekjur til framfærslu. Vegna þess skattaafsláttar sem frumvarpið hefur upp á að bjóða ætti 
að vera sterkur hvati fyrir einstaklinga og íjölskyldur að leitast eftir þvi að lækka áhvílandi 
veðskuldir sínar sem gæti e.t.v ásamt almennri skuldaniðurfellingu forðað ýmsum frá 
greiðsluerfiðleikum.

Að mati UMS em viðskiptavinir þess þó eklci sá hópur sem er best til þess fallinn að nýta sér þau 
úrræði sem frumvarpið ber með sér. í frumvarpinu er tekið dæmi um fjölskyldu með 800.000 kr. í 
laun á mánuði og með 4% iðgjaldi fjölskyldunnar í séreignarsjóð og 2% mótframlagi launagreiðanda 
geti fjölskyldan nýtt skattaafslátt frumvarpsins að fullu. Að jafnaði em launatekjur viðskiptavina 
UMS lægri en framangreindar 800.000 kr. á mánuði.
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Jákvætt er að í frumvarpinu sé að finna útfærslu á því hvernig skuli fara með iðgjaldagreiðslur þegar 
lán em í vanskilum og tekið sé á því að skuldheimtumönnum sé óheimilt að krefjast þess að 
skuldarar ráðstafi iðgjaldagreiðslum.

I frumvarpinu kemur einnig fram að umsóknarferlið verði rafrænt og það skuli vera eins einfalt og 
aðgengilegt og unnt er. Kostir þess eru óumdeildir en UMS vill þó vekja athygli á þvi að 
nauðsynlegt er að ákveðinn hópur einstaklinga fái aðstoð og upplýsingar sé leitast eftir þvi með það 
að leiðarljósi að geta tekið upplýsta ákvörðun um það hvort þeir nýti sér úrræðið.

Inneignir eða réttindi samkvæmt samningi um lífeyrisréttindi i séreign eru undanþegin aðför, sbr. 2. 
mgr. 8. gr. laga nr. 129/1997. Mikilvægt er að þeir sem nýta sér heimild frumvarpsins til ráðstöfunar 
á séreignarspamaði geri sér gi'ein fyrir áhrifum þess að ráðstafa séreign siimi sem slculdheimtumenn 
geta ekki skert. Ibúðarverð kemur til með að hælcka á næstu áram að mati greiningaraðila og getur 
veðrými því aukist umtalsvert í náinni framtíð sé litið er til þess og aukinnar eignamyndunar sem 
skapast með gi'eiðslu séreignaspamaðar og eftir atvikum almennri skuldaniðurfærslu húsnæðislána.

Það er því mikilvægt að mati UMS að einstaklingar séu upplýstir um þetta og leggi heildarmat á 
greiðslugetu sína og mögulegt aflahæfi með hliðsjón af þeim skuldbindingum sem á þeim hvíla og 
stofnast mun til á komandi árum og taki í kjölfarið ákvörðun að yfirlögðu ráði um það hvort úrræðið 
henti þeim. Með aukinni eignarmyndun í fasteign gætu skuldheimtumenn í rikara mæli séð hag sinn 
í því að leita fullnustu krafna sinna, t.d. með aðför eða nauðungarsölu, sem hefði það í för með sér 
að tryggar greiðslur í séreignarsjóð kæmu til með að glatast.

a  Yirðingar^yllst,

Ásta S. Helgadót ir
umboðsmaður skuldara
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