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ÞAÁ

Efni: Umsögn Neytendastofu um frumvarp til laga um breytingu á lögum um vexti og 
verðtryggingu, lögum um Seðlabanka Islands og lögum um neytendalán, 561. mál.

Vísað er til tölvubréfs nefndarsviðs Alþingis, dags. 10. mars 2015, þar sem Neytendastofu var 
sent til umsagnar frumvarp til laga um breytingu á lögum um vexti og verðtryggingu, lögum 
um Seðlabanka Islands og lögum um neytendalán.

Neytendastofa gerði athugasemdir við frumvarpið þegar það var á vinnslustigi í íjármála- og 
efnahagsráðuneytinu. Þær breytingar sem gerðar hafa verið á frumvarpinu frá þeim tima eru 
að mati stofnunarinnar til góða en þó vill Neytendastofa koma að eftirfarandi athugasemdum 
og þakkar stofnunin fyrir tækifærið til að tjá sig um frumvarpið í þeirri mynd sem það er nú.

Neytendastofu er falið eftirlit með lögum um neytendalán og snúa athugasemdir 
stofnunarinnar við frumvarpið fyrst og fremst að III. kafla þess, sem snýr að þeim lögum.

í frumvarpinu, eins og það var sent til umsagnar hinn 10. mars s.l., er gert ráð íyrir að 
skilgreining erlends láns samkvæmt lögum um neytendalán verði í 4. mgr. 10. gr. laganna, 
sbr. a. liður 5. gr. frumvarpsins. Neytendastofa telur mun skýrara að skilgreiningu hugtaksins 
yrði bætt við 5. gr. laga um neytendalán samhliða öðrum skilgreiningum. Stofnunin telur þá 
framsetningu sem fram kemur í 5. gr. frumvarpsins flækja ákvæðið að óþörfu og skýrara yrði 
að halda skilgreiningu aðgreindri frá greiðslumatsskyldu.

Þá vill Neytendastofa jafnframt benda á stofnunin teldi til bóta að í lögskýringargögnum 
kæmi fram einhver umijöllun eða skýring á því hvers vegna notast þurfi við ólíkar 
skilgreiningar erlends láns í lögum um vexti og verðtryggingu annars vegar og lögum um 
neytendalán hins vegar. Stofnuninni er ljóst að efnahags- og viðskiptanefnd er ekki unnt að 
breyta greinargerð með frumvarpinu en hún leggur til að nefndin fjalli stuttlega um þetta 
atriði í nefndaráliti sínu.

Þrátt fyrir að gert sé ráð fyrir þeim varúðarráðstöfunum að neytandi þurfi, auk þess að 
standast greiðslumat, að hafa augljóslega fjárhagslega burði til að standast verulegar 
breytingar á gengi telur Neytendastofa að kveða verði á um það að neytandi hafi rétt til að 
breyta yfir í annan gjaldmiðil eða afnema tengingu endurgreiðslu lánsins við gengi annars 
gjaldmiðils ef breytingar verða á högum neytandans eða verulegar gengisbreytingar verða. 
Með breytingum á högum neytandans á stofnunin t.d. við ef neytandi hættir að hafa tekjur í
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viðkomandi gjaldmiðli þegar liðið er á lánstímann verði slíkt skilyrði sett á sem forsenda þess 
að hann standist greiðslumat, sbr. b. liður 5. gr. frumvarpsins. Neytendastofa telur ekki rétt að 
kveðið sé á um skyldu til að umbreyta láninu við þær aðstæður en tryggja ætti að neytandi 
eigi þess kost.

Verði ekki gerðar ráðstafanir til þess að neytandi geti umbreytt erlendu láni ef til koma 
verulegar gengisbreytingar telur stofnunin að taka þurfi til skoðunar breytingu á ákvæði 18. 
gr. laga um neytendalán þannig að lánveitanda verði óheimilt að krefja neytanda um greiðslu 
uppgreiðslugjalds vilji neytandi greiða lánið upp við þær aðstæður. Telja verður líklegt að í 
mörgum eða flestum tilvikum muni bann við töku uppgreiðslugjalds skv. c. lið 5. mgr. 18. gr. 
laganna eiga við um erlend lán, þar sem lagt er bann við töku uppgreiðslugjalds ef lán ber 
breytilega vexti, en eins og áður segir telur Neytendastofa nauðsynlegt að tryggt verði að 
neytendur hafi í öllum tilvikum, óháð vaxtaformi, rétt til uppgreiðslu samningsins án 
uppgreiðsluþóknunar ef til verulegra gengisbreytinga kemur.
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