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Umsögn Íbúðalánasjóðs um frumvarp til laga um 
séreignarsparnað og ráðstöfun hans til greiðslu 

húsnæðislána og séreignarsparnaðar
(lagt fyrir Alþongi á 143. löggjafarþingi 2013 -2014)

Almennt um frumvarpið:
Skv. Þingsályktun sam samþykkt var þann 28. jún í 2013,var settur á fót sérfæ rðingahópur sem fékk það verkefni að 

útfæra mismunandi leiðir til að ná fram höfuðstólslækkun verðtryggðra húsnæðislána. Tillögur sérfræ ðingahópsins 

voru tvíþæ ttar þ.e. annarsvegar leiðrétting verðtryggðra húsnæðislána og hinsvegar skattleysi 

séreignarlífeyrissparnaðar upp að ákveðnu marki. Frumvarp þetta felur í sér útfærslu tillagna starfshóps sem falið 

var að gera heildstæða tillögu að kerfi sem heimilar einstaklingum annarsvegar að nýta skattfrjálst allt að 6% af 

iðgjalddsstofni séreignarsparnaðar samtals sem innborgun inn á höfuðstól húsnæðislána og hinsvegar að taka út 

skattfrjálst allt að 6% af iðgjalssstofni til öflunar íbúðarhúsnæðis.

Í athugasemdum kemur fram að skilyrði fyrir ráðstöfun séreignarsparnaðar inn á veðlán sé að þau hafi verið tekin 

til öflunar íbúðarhúsnæ ðis til eigin nota og að þau geti verið grundvöllur til útreiknings vaxtabóta. Öll lán 

Íbúðalánasjóðs til einstaklinga falla hér undir, en skilyrði fyrir veitingu lána sjóðsins er að þau séu tekin til öflunar 

Íbúðarhúsnæ ðis til eigin nota eða til endurbóta á slíku húsnæði.

Í mati á umfangi aðferðanna kemur fram að gert er ráð fyrir því að allt að 56 þúsund fjölskyldur nýti sér úrræðið til 

að greiða niður húsnæ ðisskuldir um samtals 20.5 milljarða á ári. Lauslega áætlað miðað við markaðshlutdeild 

Íbúðalánasjóðs í verðtryggðum húsnæðislánum, má því ætla að uppgreiðslur hjá Íbúðalánasjóðisins vegna þessa 

úrræðis nemi a.m.k 10 milljörðum króna á ári. Ljóst er að sjóðurinn verður fyrir umtalsverðu vaxtatapi vegna þessa. 

Ekki hefur verið leitað til sjóðsins um mat á þeim áhrifum sem þetta muni hafa á fjárhag sjóðsins.

Athugasemdir um einstakar greinar frumvarpsins

Um I kafla

1. gr. a fjallar um umsóknarferli, framkvæmd og greiðslu viðbótarlífeyris inn á húsnæðislán.

Gert er ráð fyrir því að vörsluaðilar ráðstafi viðbótarlífeyrissparnaði skv. til lánveitanda skv. tilvísun umsækjenda 

áður en greiðsluseðlar vegna lánanna eru gefnir út, fjórum sinnum á ári.

Íbúðalánasjóður telur rétt að benda á að þegar greitt er inn á lán sem komið er að gjalddaga, eins og hér er 

lagt til, þá fara aukageiðslur, skv. hefðbundinnigreiðsluröð fyrst til greiðslu áfallinna vaxta og verðbóta frá 

síðasta gjalddaga. Þetta myndi þannig leiða til þess að séreignarsparnaði yrði í hvert sinn ráðstafað til þess 

að greiða niður vexti og verðbæ tur í stað þess að greiðast að fullu inn á höfuðstól lánsins. Heppilegra væri 

því að ráðstöfun séreignarsparnaðar til læ kkunar lána færi fram strax eftir eindaga eða á gjalddaga, hafi 

gjalddagi þá verið greiddur. Þá er ekki um að ræða áfallna vexti og verðbæ tur frá síðasta 

gjalddagaráðstafast greiðslan inn á höfuðstól lánsins.og kemur fram í lægri greiðslu á næsta gjalddaga. Í 

flestum tilvikum er eindagi 2-3 dögum eftir gjalddaga, en tímabilið er þó nokkuð lengra hjá mörgum 

lífeyrissjóðum.

Gert er ráð fyrir að greitt sé inn á lán skv. hefðbundinni greiðsluröð. Engar athugasemdir eru gerðar við þetta 

enda nauðsynlegt að gæta að hefðbundinni greiðsluröð við innágreiðslur. Gert er ráð fyrir því að séu lán í 

greiðslujöfnun sé ráðstafað inn á greiðslujöfnunarreikning áður en kemur til greiðslu ógreiðslujafnaðs höfuðstóls.



íbúðalánasjóður

Rétt er að benda á í þessu sambandi að greiðslujöfnunarreikningur inniheldur í raun þann hluta höfuðstóls 

lánsins sem frestað hefur verið greiðslu á samkvæmt ákvæðum greiðslujöfnunarinnar. Benda má á að staða 

á greiðslujöfnunarreikningi er greidd með því að afborganir láns verða hærri en skv. upphaflegum skilmálum 

þess við þær aðstæ ður þegar launa og atvinnustigsvísitala hefur hækkað meira en vísitala neysluverðs.

Um II Kafla -  Engar athugasemdir 

Um III Kafla:

Í þessum kafla er lögð til breyting á lögum um húsnæðismál þannig að þrátt fyrir ákvæði 2. og 3. mgr. 23. gr. laga 

um húsnæðismál sem kveður á um að uppgreiðsluþóknun vegna aukagreiðslna og uppgreiðslna tiltekinna lána 

þar sem lántakendur hafa notið lægra vaxtaálags og þannig 0.5% lægri vaxta á lánum sínum en ella, með því 

að afsala sér með þvó að afsala sér heimild til uppgreiðslna eða aukagreiðslna nema gegn gjald.

Tilgangurinn er eins og fram kemur í greininni að tryggja það að unnt verði að nýta þetta úrræði án þess að komi 

til innheimtu uppgreiðslugjalds af hálfu sjóðsins. Gert er ráð fyrir því að ákvæðið verði tímabundið á meðan á 

úrræðinu stendur eða í 3 ár.

Í 1. gr. frumvarpsins kemur fram að gert er ráð fyrir því að lántakendur geti að uppfylltum skilyrðum sjálfirvalið 
hvaða lán á að greiða inná. Niðurfelling uppgreiðslugjalds er aukahvati til uppgreiðslna á einmitt þeim lánum sem 
ella eru að hluta til varin gegn uppgreiðsluáhæ ttu með uppgreiðslugjaldinu. Ætla má að þeir sem hafa valið lán 
án heimildar til uppgreiðslu nema gegn gjaldi muni í flestum tilfellum verja viðbótarlífeyrissparnaði til læ kkunar á 
þeim lánum. Niðurfelling uppgreiðslugjalds verður þannig verulaga aukinn hvati til uppgreiðslu þessara lána.

Rétt er að vekja athygli á því að þetta ákvæði mun leiða til umtalsverðs vaxtataps fyrir Íbúðalánasjóð, þar sem 
hann hefur, sem kunnugt er, ekki heimildir til að greiða upp fjármögnun sína á móti uppgreiðslum.

Óvíst er um umfang uppgreiðslna Íbúðalánasjóðs skv. ákvæðinu. Eins og greinir í umsögn um frumvarpið er gert 
ráð fyrir að uppgreiðslur verðtryggðra lána geti orðið allt að 63 milljarðar á 3 árum. Miðað við markaðshlutdeild 
Íbúðalánasjóðs í verðtryggðum lánum má ætla að þetta leiði til uppgreiðslna sem svarar til yfir 30 milljarða á þeim 
3 árum sem úrræðið varir. Ljóst er að Íbúðalánasjóður hefur ekki svigrúm til að bæta það vaxtatap sem af þessu 
leiðir.

Íbúðalánasjóður áskilur sér rétt til að leggja fram frekari athugasemdir við meðferð málsins fyrir þingnefnd.
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