
Alþingi 
Erindi nr. Þ 143/700

Umsögn íbúðalánasjóðs um frumvarp til laga um 
fjárhagsaðstoð til greiðslu tryggingar fyrir kostnaði 
vegna gjaldþrotaskipta 
Þingskjal 339- 233. mál.

kom

íbúðalánasjóður

Umsögn Íbúðalánasjóðs um frumvarp til laga um fjárhagsaðstoð til greiðslu tryggingar fyrir 
kostnaði vegna gjaldþrotaskipta

Fjárhagsaðstoð við gjaldþrotaskipti:
Íbúðalánasjóður er almennt hlynntur því að kveðið verði á um í lögum að heimilt sé að veita
fjárhagslega aðstoð til einstaklinga til að gera þeim kleift að krefjast gjaldþrotaskipta á búi sínu. Enda 
eigi viðkomandi einstaklingar í verulegum greiðsluerfiðleikum, eignastaða þeirra neikvæð og þeir hafa 
reynt önnur greiðsluerfiðleikaúrræði án árangurs, án þess að þeim sjálfum sé um að kenna.
Lengi hefur verið ljóst að þau greiðsluerfiðleikaúrræði sem nú eru í boði hjá Íbúðalánasjóði eru ekki 
nægjanleg í öllum tilvikum til að leysa úr greiðsluerfiðleikum einstaklinga. Er hér átt við úrræði 
samkvæmt reglugerð 584/2001 um úrræði til að bregðast við greiðsluvanda vegna lána 
Íbúðalánasjóðs og úrræði skv. lögum um greiðsluaðlögun einstaklinga nr. 101/2010 og tímabundna 
greiðsluaðlögun fasteignaveðkrafna nr. 50/2009. Svo virðist sem kostnaður við gjaldþrotaskipti hafi í 
mörgum tilvikum komið í veg fyrir að skuldarar sem hefðu fremur átt heima í gjaldrotaskiptum færu 
þá leið. Er hér einkum vísað til þeirra sem skulduðu opinber gjöld eða höfðu neikvæða greiðslugetu 
og gátu ekki að neinu leyti staðið skil á skuldbindingum sínum.

Skilyrði fyrir fjárhagsaðstoð:
Í 3. gr. frumvarpsins er fjallað um skilyrði fyrir veitingu fjárhagsaðstoðar. Fyrir utan tilvísun í 15. gr. 
laga um greiðsluaðlögun einstaklinga nr. 101/2010 eru þau skilyrði sem þar eru tilgreind afar almenn 
afar litlar takmarkanir á því hverjir eiga rétt á fjárhagsaðstoð. Þá ber þess að geta að fyrrnefnd 15. gr. 
tekur eingöngu til þeirra sem eru með samþykkta umsókn um greiðsluaðlögun. Er því ekki gætt 
jafnræðis milli þeirra sem hafa fengið slíka umsókn samþykkta og þeirra sem synjað hefur verið um 
greiðsluaðlögun. Enda verður ekki ráðið af orðanna hljóðan að 3. gr. taki fyrir að þeim sem synjað 
hefur verið um greiðsluaðlögun fái þá fjárhagsaðstoð sem frumvarpið fjallar um, þeir hafa vissulega 
reynt önnur greiðsluerfiðleikaúrræði.
Nauðsynlegt er að mati Íbúðalánasjóðs að skilgreina betur skilyrði fyrir því að fjárhagsaðstoð verði 
veitt og þá einkum þau skilyrði sem snúa að háttsemi umsækjanda og mati á því hvort réttlætanlegt 
sé að hann fái aðstoðina. Hægt er að horfa á ákvæði 6. gr. laga um greiðsluaðlögun einstaklinga í því 
miði. Þar er fjallað um aðstæður sem komið geta í veg fyrir að greiðsluaðlögun verði heimiluð. Er ljóst 
að mörg þeirra skilyrða sem þar koma fram geta átt við í þessu samhengi. Ber þar helst að nefna c. lið
1. mgr. um að umsækjandi hafi hegðað sér á óheiðarlegan hátt til þess að geta leitað úrræðisins, d. 
lið 1. mgr. um ranga eða villandi upplýsingagjöf veitt af ráðnum hug eða með grófri vanrækslu, d. lið
2. mgr. um háttsemi sem varðar refsingu eða skaðabótaskyldu, sem og f. og g. lið 2. mgr. Tekið skal 
fram að einungis er hér bent á þau ákvæði sem telja verður að ættu alltaf að koma til skoðunar. Þau 
ákvæði 6. gr. sem ekki eru tilgreind eru að hluta til þegar inni í matinu skv. 3. gr. frumvarpsins og að 
hluta til er álitamál hvort þau eigi að vera synjunarástæða, eins og e. liður 2. mgr. um riftanlegar 
ráðstafanir sem og b. liður 2. mgr. Þá verður að gæta að því að matið verði ekki of flókið eða 
matskennt.

Fjármögnun fjárhagsaðstoðar:
Í 7. gr. frumvarpsins er gert ráð fyrir því að fjárhagsaðstoðin sé fjármögnuð með gjaldi samkvæmt 
lögum um greiðslu kostnaðar við rekstur umboðsmanns skuldara sbr. núgildandi lög nr. 166/2011.
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Þar segir í 1. mgr. 1. gr. að þeir sem standa skulu straum af kostnaði við rekstur umboðsmanns 
skuldara með greiðslu sérstaks gjalds séu aðilar sem hafa leyfi til að stunda starfsemi skv. 2. og 3. 
tölulið 1. mgr. 3. gr. laga um fjármálafyrirtæki, Íbúðalánasjóður, lífeyrissjóðir og vátryggingafélög. 
Lögin byggja á 5. gr. laga nr. 100/2010 um umboðsmann skuldara. Í almennum athugasemdum með 
frumvarpi því sem varð að lögum um umboðsmann skuldara er að finna rökstuðning fyrir þessari leið 
við fjármögnun á rekstri embættisins. Var þar bent á hlutverk umboðsmanns skuldara við að leysa úr 
vanda sem einstaklingar hafa komist í vegna lánveitinga, t.a.m. með því að hafa milligöngu um 
samskipti og samninga við lánardrottna, og að veita einstaklingum ráðgjöf þar um. Var á þessum 
grunni talið eðlilegt að þeir sem stunda lánveitingar til einstaklinga greiði kostnað af starfsemi 
umboðsmanns skuldara.

Það er óeðlilegt að mati Íbúðalánasjóðs að þeir aðilar sem eru gjaldskyldir skv. lögum nr. 166/2011 
standi undir fjármögnun á þeirri fjárhagsaðstoð sem felst í því að greiða tryggingu fyrir kostnaði 
vegna gjaldþrotaskipta einstaklinga. Er einkum horft til þess að framkvæmd gjaldþrotaskipta á ekki 
undir embætti umboðsmanns skuldara heldur undir dómstóla.

Mun fleiri þættir, þ.e. eignir og skuldir falla undir gjaldþrotaskipti heldur en þau úrræði sem 
umboðsmaður skuldara hefur umsjón með og þá ráðgjöf sem embættið veitir. Hér á því engan veginn 
við sá rökstuðningur sem var fyrir því að gjaldskyldir aðilar greiði kostnað af rekstri umboðsmanns 
skuldara. Í raun má auk þess halda því fram að í mörgum tilvikum myndu einstaklingar fara þessa leið 
þar sem þeir uppfylla ekki skilyrði til þess að fara í þau úrræði sem embætti umboðsmanns hefur upp 
á að bjóða, og þá jafnvel vegna annarra kröfuhafa, eins og t.d. skuldar við ríkið vegna 
virðisaukaskatts. Því telur sjóðurinn nærtækara að fella úrræðið undir gjafsókn, skv. XX. kafla laga 
um meðferð einkamála nr. 91/1991 og greiða tryggingu beint úr ríkissjóði.

Einnig er rétt að benda á að framlag til reksturs umboðsmanns skuldara er þungur baggi á rekstri 
Íbúðalánasjóðs, þar sem núverandi vaxtamun er ekki ætlað að mæta slíkum kostnaði. Þegar 
Íbúðalánasjóður veitir útlán er verðlagning vaxtamunar byggð á þeirri áhættu sem felst í útlánum 
sem og þeim kostnaði sem almennt fylgir rekstri sjóðsins. Auknum kostnaðarálögum á Íbúðalánasjóð 
verður annað hvort mætt með beinum framlögum eiganda sjóðsins eða með hærri verðlagningu

auðvelda einstaklingum að greiða kostnað vegna gjaldþrotaskipta. Almennt má telja að það sé 
aðgerð sem flýti fyrir að ljúka þeim málum sem rekja má til efnahagshrunsins árið 2008, enda sé 
engin önnur lausn á fjárhagsvanda umræddra einstaklinga.

nýrra útlána.

Því skal að endingu haldið til haga að Íbúðalánasjóður fagnar því að gripið verði til aðgerða til að

Reykjavík, 16. desember 2013 
Lögfræðisvið Íbúðalánasjóðs


