
15. apríl 2015.

Minnisblað fjármála- og efnahagsráðuneytisins í tilefni af umsögnum sem efnahags- og 
viðskiptanefnd hafa borist í tengslum við mál nr. 561 (erlend lán, varúðarreglur)

A. Við kynningu málsins í efnahags- og viðskiptanefnd 4. mars sl. lögðu fulltrúar fjármála- og 
efnahagsráðuneytisins fram tillögur að breytingum á 5. gr. frumvarpsins. Þær breytingar munu nú 
gera ráð fyrir að hugtakið „lán í erlendum gjaldmiðlum" verði skilgreint í lögum um neytendalán til 
samræmis við ákvæði fasteignaveðlánatilskipunar ESB sem unnið er að því að innleiða hér á landi. 
Verði á breytingarnar fallist telur ráðuneytið að tilefni gæti verið til að endurskoða önnur ákvæði 
frumvarpsins þar sem þau byggjast á umræddri skilgreiningu. Í eftirfarandi umfjöllun er fjallað um 
helstu þætti sem ráðuneytið telur koma til greina að endurskoða og einkum varða lagatæknileg atriði. 
Jafnframt fylgja minnisblaðinu þrjú vinnuskjöl sem hafa að geyma drög að útfærslu breytingartillagna 
ásamt skýringum. Við gerð þeirra hefur verið litið til sjónarmiða í umsögnum.

1. Skilgreining á „láni í  erlendum gjaldmiðlum" tekin upp í  lög um neytendalán -  hér vísast til 
þess sem að ofan greinir en í skilgreiningunni felst að með láni í erlendum gjaldmiðli verði átt 
við lánssamning þar sem: 1) lán er í  öðrum gjaldmiðli en þeim sem lántaki fæ r tekjur í  eða á 
eignir sem lánið ber að endurgreiða í  eða; 2) lán er í  öðrum gjaldmiðli en í  aðildarríki sem 
lántaki er búsettur í. Verði þessi breyting samþykkt mætti halda því fram að það þjóni ekki 
sérstökum tilgangi að skilgreina hugtakið „erlent lán" í lögum um vexti og verðtryggingu. 
Gæti það orðið til þess að valda ruglingi auk þess sem merking hugtaksins erlent lán er ekki 
einhlít í íslensku lagamáli.

2. Fallið frá skilgreiningu á „erlendu láni" í  lögum um vexti og verðtryggingu -  í stað þess að 
nýjum kafla um „erlend lán" verði bætt við lög um vexti og verðtryggingu eins og lagt er til í
2. gr. frumvarpsins kæmi til greina að bæta nýrri málsgrein við 13. gr. laganna sem fæli 
efnislega í sér að takmarkanir á notkun verðtryggingar ættu ekki við um skuldbindingar sem 
varða lánsfé í erlendum gjaldmiðlum og lánsfé þar sem greiðslur eru með einum eða öðrum 
hætti bundnar við gengi erlends gjaldmiðils eða gengisvísitölur. Með þessu móti væri 
brugðist við athugasemdum SFF, HH og Neytendastofu sem hvert á sínum forsendum hafa 
lýst efasemdum um skilgreiningu hugtaksins erlend lán í frumvarpinu.

3. Skorður reistar við lánum sem tengjast erlendum gjaldmiðlum -  ekki verður með vissu ráðið 
hvort skilgreining á láni í erlendum gjaldmiðlum samkvæmt tilskipun ESB um fasteignaveðlán 
taki til gengistryggingar. Samkvæmt 23. tilskipunarinnar ber aðildarríkjunum aftur á móti að 
tryggja að viðunandi lagarammi gildi um lán „tengd" erlendum gjaldmiðlum. Til samræmis við 
það og til að standa vörð um tilgang frumvarpsins má nota tilvitnað orðalag til að ná utan um 
lán í erlendum gjaldmiðlum og lán þar sem greiðslur lántaka eru með einum eða öðrum hætti 
bundnar við gengi erlends gjaldmiðils eða gengisvísitölur.

4. Skilyrði til þess að veita neytendum lán tengd erlendum gjaldmiðlum nánar afmörkuð -
einstakir umsagnaraðilar hafa talið þau viðmið sem fram koma í 5. gr. frumvarpsins vera of 
matskennd, sbr. orðasamböndin „augljóslega fjárhagslega burði" og „verulegar breytingar á 
gengi. Fjármála- og efnahagsráðuneytið telur að tillaga um breytingu á ákvæðinu eins og hún 
var kynnt á fundi efnahags- og viðskiptanefndar 4. mars sl. sé skýrari. Þar var gert ráð fyrir að



heimilt yrði að veita lán tengd erlendum gjaldmiðlum í eftirtöldum tilvikum: 1) að lántaki hafi 
nægilegar tekjur í  þeim gjaldmiðli sem lánið tengist til að standast greiðslumat, eða; 2) að 
lántaki standist greiðslumat þar sem gert er ráð fyrir verulegum gengisbreytingum og/eða 
verulegum hækkunum á vöxtum og leggi fram erlendar eignir til tryggingar láninu.

5. Tillaga um að nýju skilyrði verði bætt við upptalninguna -  skiptar skoðanir eru um hversu 
langt eigi að ganga við takmarkanirnar á heimildum til að veita neytendum lán tengd 
erlendum gjaldmiðlum. Auk þess getur verið erfitt að sjá fyrir öll tilvik þar sem framangreind 
skilyrði eru ekki uppfyllt en þar sem gjaldeyrisáhætta lántaka er eigi að síður ekki fyrir hendi. 
Með hliðsjón af því er lagt til að lán tengd erlendum gjaldmiðlum verði heimil í þeim tilvikum 
þegar neytandi stenst greiðslumat og leggur fram viðeigandi fjárhagslegar tryggingar sem 
eyða gjaldeyrisáhættu hans vegna lánsins á lánstímanum.

6. Ráðherra neytendamála heimilt að setja nánari ákvæði í  reglugerð -  gert er ráð fyrir að 
ráðherra verði heimilt að útfæra skilyrði heimildar til að veita neytendum lán tengd erlendum 
gjaldmiðlum nánar með ákvæðum í reglugerð, s.s. hvað teljist veruleg gengisbreyting og 
veruleg vaxtahækkun og hvað telist viðeigandi fjárhagslegar tryggingar. Eðlilegt væri að 
ráðherra hefði um það samráð við helstu eftirlitsaðila á fjármálamarkaði.

B. Eru fyrirhugaðar valdheimildir Seðlabanka Íslands skv. 3. gr. frumvarpsins of víðtækar með tilliti til 
ákvæða stjórnarskrár? Ráðuneytið telur svo ekki vera með vísan til eftirfarandi:

1. Ein birtingarmynd þeirrar útlánaþenslu sem varð á Íslandi á árunum fyrir bankahrunið var 
fólgin í verulegri aukningu erlendra lána til innlendra aðila sem margir hverjir voru ekki varðir 
fyrir gengissveiflum, þ.e. höfðu hvorki til reiðu nægar tekjur né tryggingar í viðkomandi 
gjaldmiðlum. Skyndileg lækkun íslensku krónunnar á árinu 2008 varð því til þess að lántakar 
sem báru slíka gjaldeyrisáhættu áttu erfitt með að standa í skilum og þar sem lánin voru 
fjármögnuð í erlendum gjaldmiðlum olli það ásamt öðru lausafjárþurrð lánastofnana og 
óstöðugleika á gjaldeyrismarkaði. Áhættan sem þessari lánastarfsemi fylgdi laut því ekki 
einvörðungu að hlutaðeigandi lántökum og lánveitendum heldur þjóðfélaginu í heild.

2. Evrópska kerfisáhætturáðið (ESRB) telur æskilegt að eftirlitsaðilar á fjármálamarkaði búi yfir 
valdheimildum sem unnt er að beita eftir eðli kerfisáhættu og þegar aðstæður kalla á. Má 
nefna reglur um eiginfjárkröfur, reglur um gjaldeyrisjöfnuð, kröfur til innri áhættustýringar 
lánastofnana, kröfur um greiðslumat, o.s.frv. Áhrif slíkra varúðartækja geta verið mismunandi 
og þau geta verið misvel fallin til þess að ná því markmiði sem að er stefnt.

3. Viðmiðunarreglur EBA frá 20. desember 2013 um eiginfjárráðstafanir í könnunar- og matsferli 
eftirlitsstofnana aðildarríkjanna (e. Supervisory Review and Evaluation Process, SREP) vegna 
lánveitinga í erlendum gjaldmiðlum til aðila sem óvarðir eru fyrir gjaldeyrisáhættu, sem SFF 
vísar til í umsögn sinni, einskorðast við slíkt mat á sérhverri lánastofnun. Fjármálaeftirlitið 
getur þegar tekið mið af viðmiðunarreglunum við könnunar- og matsferli hjá íslenskum 
lánastofnunum á grundvelli heimildar í 1. mgr. 84. gr. laga nr. 161/2002 um fjármálafyrirtæki 
og mælt fyrir um viðbótareiginfjárbindingu hjá lánastofnunum sem veitt hafa lán í erlendum 
gjaldmiðlum til aðila sem ekki eru varðir fyrir gjaldeyrisáhættu. Þannig er könnunar- og 
matsferlinu ekki beinlínis ætlað að takast á og bregðast við kerfisáhættu heldur meta 
eiginfjárþörf hverrar og einnar lánastofnunar með hliðsjón af áhættu í starfsemi þeirra. 
Heimild Seðlabanka Íslands til setningar reglna að fengnum tilmælum



fjármálastöðugleikaráðs, sem lögð er til samkvæmt 3. gr. frumvarpsins, er hugsuð til að grípa 
með almennum hætti inn í óæskilega lánastarfsemi sem skapar kerfisáhættu, t.d. aukinni 
veitingu lána tengdum erlendum gjaldmiðlum með veði í hlutbréfum eða slíkra lána til 
eignarhaldsfélaga með engar erlendar tekjur, og setja beinar takmarkanir er dragi úr slíkri 
áhættu á fjármálamarkaði. Þessi tvö tæki, þ.e. könnunar- og matsferli Fjármálaeftirlitsins og 
fyrrnefnd heimild Seðlabanka Íslands, útiloka ekki hvort annað heldur vinna saman og eru til 
þess fallin að stuðla að fjármálalegum stöðugleika.

4. Af 1. mgr. 5. gr. laga um fjármálastöðugleikaráð, nr. 66/2014, leiðir að heimild Seðlabankans 
yrði ekki beitt nema uppi væru aðstæður sem líklegar væru til að ógna fjármálastöðugleika 
eða hafa óæskileg áhrif á fjármálakerfi. Samkvæmt 2. mgr. 4. gr. skal fjármálastöðugleikaráð 
einkum byggja á tillögum eða greiningu kerfisáhættunefndar við rækslu starfa sinna. 
Kerfisáhættunefnd leggur mat á ástand og horfur í fjármálakerfinu, kerfisáhættu og 
fjármálastöðugleika, sbr. 1. mgr. 8. gr. Til að draga enn frekar úr hættu á að þær aðstæður 
skapist sem vísað er til í 1. mgr. 5. gr. laga um fjármálastöðugleikaráð gera forsendur 
frumvarpsins ráð fyrir að heimildir neytenda annars vegar og sveitarfélaga hins vegar til töku 
umræddra lána verði takmarkaðar í lögum um neytendalán og sveitarstjórnarlögum.

C. Skortir ákvæði 4. gr. frumvarpsins sem varðar heimild Seðlabanka Íslands til álagningar dagsekta 
vegna brota á reglum um lán tengd erlendum gjaldmiðlum lagastoð? Ráðuneytið telur svo ekki vera 
og vísar til þess sem framan greinir um að heimild til setningar slíkra reglna eigi sér viðhlítandi 
lagastoð auk þess sem hér er um að ræða hliðstætt þvingunarúrræði og við á þegar reglum um 
bindiskyldu, laust fé og gjaldeyrisjöfnuð er ekki fylgt af hálfu lánastofnana.

D. Hvort og að hvaða marki falla lán tengd erlendum gjaldmiðlum sem veitt eru af erlendum aðilum 
til íslenskra aðila eða sem veitt eru af íslenskum aðilum til erlendra aðila undir ákvæði frumvarpsins? 
Ráðuneytið bendir á að takmarkanir á heimildum til að veita umrædd lán styðjast við mikilvæga 
almannahagsmuni sem standa í tengslum við fjármálastöðugleika og neytendavernd. Til að standa 
vörð um þá hagsmuni verður að gæta þess að reglurnar verði ekki sniðgengnar og er takmörkununum 
því ætlað að hafa gildi gagnvart erlendum lánveitendum. Er sú tilhögun í samræmi við tilmæli ESRB. 
Íslenskum lánveitendum sem veita lán sín yfir landamæri bæri með sama hætti að virða hliðstætt 
regluverk í þeim ríkjum þar sem þeir veita þjónustu.

E. Er ástæða til að fela sérstöku stjórnvaldi að hafa eftirlit með lögum um vexti og verðtryggingu? 
Ráðuneytið bendir á að í a-lið 5. gr. frumvarps til laga um breytingar á lagaákvæðum um viðurlög við 
brotum á fjármálamarkaði o.fl. er lagt til að Fjármálaeftirlitinu verði falið eftirlit með því að 
eftirlitsskyldir aðilar skv. 1. mgr. 2. gr. laga um opinbert eftirlit með fjármálastarfsemi fari að 
ákvæðum laga um laga um vexti og verðtryggingu og reglugerða og reglna settra samkvæmt þeim.

F. Er ástæða til að kveða á um rétt neytanda til þess að umbreyta erlendu láni yfir í annan gjaldmiðil 
til að draga úr gjaldeyrisáhættu ef breytingar verða á högum neytanda á lánstíma? Ráðuneytið bendir 
á að þetta atriði sé til skoðunar á vettvangi nefndar sem vinnur að innleiðingar á ákvæðum 
fasteignaveðlánatilskipunar ESB og að sama eigi við um þörf á hertri upplýsingagjöf.


