
Mál nr. 561 (erlend lán, varúðarreglur) 22. apríl 2015

Annað minnisblað fjármála- og efnahagsráðuneytisins -  um hugtakanotkun í 2., 4., 7. og 8. gr. 
frumvarpsins (eins og til greina kemur að þeim verði breytt).

• 2. gr. frumvarpsins (varðar lög um vexti og verðtryggingu): „...Lánsfé í  erlendum pialdmiðlum 
og lánsfé þar sem greiðslur breytast í  samræmi við gengi erlendra aialdmiðla og 
gengisvísitölur..."

o Með gildandi lögum um vexti og verðtryggingu, nr. 38/2001, voru heimildir til 
gengistryggingar, sem áður voru veittar skv. vaxtalögum nr. 25/1987, felldar úr gildi. 
Tilvitnað orðalag á sér að hluta fyrirmynd í 20. gr. síðarnefndu laganna, sbr. einnig 
lög nr. 13/1995. Bannið við gengistryggingu er nú leitt af ákvæðum VI. kafla gildandi 
laga en þau eru bundin við sparifé og lánsfé í íslenskum krónum. Íslenska krónan er 
lögeyrir hér á landi en um lögeyri annarra ríkja er notað orðið erlendur gjaldmiðill.

o ESA telur að íslenska ríkið sé skuldbundið á grundvelli EES-samningsins til að aflétta 
banni við gengistryggingu. Í dómum Hæstaréttar hefur verið staðfest að gildssvið VI. 
kafla laga um vexti og verðtryggingu taki ekki til lána í erlendum gjaldmiðlum. 
Ákvæði 2. gr. frumvarpsins felur í sér að banni við gengistryggingu lána yrði aflétt 
með því að undanskilja slík lán gildissviði VI. kafla laga um vexti og verðtryggingu. 
Tilvitnað orðalag er til að undirstrika þá efnislegu samstöðu sem lán þessi eiga með 
lánum í erlendum gjaldmiðlum. Þetta er í samræmi við tilgang frumvarpsins.

• 4. gr. frumvarpsins (varðar lög um Seðlabanka Íslands): „lán tengd erlendum gjaldmiðlum".
o Tilvitnað orðalag vísar til lána þar sem greiðslur lántaka eru með einum eða öðrum 

hætti „tengdar" við gengi erlends gjaldmiðils eða gengisvísitölur óháð því hvort slík 
lán flokkist sem lán í erlendum gjaldmiðlum eða gengistryggð lán. Meginsjónarmiðið 
að baki frumvarpinu er að sambærilegar takmarkanir eigi við um síkar lánveitingar. 
Orðalagið á sér fyrirmynd í 13. gr. laga um Seðlabanka Íslands þar sem talað er um 
skuldbindingar og kröfur sem tengdar eru erlendum gjaldmiðlum.

• 7. gr. frumvarpsins (varðar lög um neytendalán): „lánssamningur íerlendum  gjaldmiðlum".
o Lagt er til að tilvitnað orðalag verði skilgreint í lögum um neytendalán til samræmis 

við tilskipun ESB um fasteignaveðlán, sem unnið er að því að innleiða. Samkvæmt 
þeirri skilgreiningu ræður staða íslensku krónunnar ekki úrslitum við mat á því hvort 
lán telst veitt í erlendum gjaldmiðlum, sbr. lög um vexti og verðtryggingu, heldur 
ræðst matið af því hvort lántaki fær tekjur í eða á eignir sem lánið ber að 
endurgreiða í eða hvort verið sé að veita lán í öðrum gjaldmiðli en lögeyri þess 
aðildarríkis sem lántaki er búsettur í.

• 8. gr. frumvarpsins (varðar lög um neytendalán): „lán tengd erlendum gjaldmiðlum".
o Tilvitnuðu orðalagi er ætlað að tryggja að hin efnislega takmörkun sem lögð er til í 

frumvarpsgreininni eigi við um lán þar sem greiðslur lántaka eru með einum eða 
öðrum hætti „tengdar" við gengi erlends gjaldmiðils eða gengisvísitölur hvort sem 
litið er á slík lán sem lán í erlendum gjaldmiðlum eða gengistryggð lán.


