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Fjórða minnisblað fjármála- og efnahagsráðuneytisins

A. Í umsögn Seðlabanka Íslands frá 17. apríl 2015 er gerð athugasemd við skilgreiningu á 
„lánssamningi í  erlendum gjaldmiðlum" sem kynnt var í minnisblaði ráðuneytisins frá 15. apríl sl. 
Seðlabankinn telur að skilgreiningin sé ekki nægilega rúm til þess að ná utan um allar tegundir lána 
sem með einum eða öðrum hætti tengjast erlendum gjaldmiðlum.

• Fjármála- og efnahagsráðuneytið bendir á að skilgreiningin á lánssamningi í erlendum 
gjaldmiðli sem lögð var til í umræddu minnisblaði ráðuneytisins eigi sér stoð í 28. mgr. 4. gr. 
tilskipunar ESB um fasteignaveðlán þar sem eftirfarandi kemur fram: „Foreign currency loan' 
means a credit agreement where the credit is: a) denominated in a currency other than that 
in which the consumer receives the income or holds the assets from which the credit is to be 
repaid; or b) denominated in a currency other than that o f the Member State in which the 
consumer is resident."

• Eins og fram kom í minnisblaði ráðuneytisins verður ekki með vissu ráðið hvort skilgreining 
tilskipunarinnar taki til gengistryggðra lána. Það er að mati ráðuneytisins ekki sérstakt 
áhyggjuefni þar sem þýðing hennar er fyrst og fremst fólgin í því að ákvarða við hvaða 
aðstæður gjaldmiðill telst vera „erlendur". Sú nálgun/aðferðarfræði getur átt við hvort sem 
um er að ræða lán í erlendum gjaldmiðlum eða lán í innlendum gjaldmiðli þar sem 
uppgjörsgreiðslur eru bundnar við erlendan gjaldmiðli.

• Sérstök athygli er vakin á því að skv. 1. mgr. 23. tilskipunarinnar ber aðildarríkjunum að 
tryggja að viðunandi lagarammi gildi um lán „tengd" erlendum gjaldmiðlum, sbr. eftirfarandi 
orðalag: „Member States shall ensure that, where a credit agreement relates to a foreign 
currency loan, an appropriate regulatory framework is in place..."Til samræmis við það og til 
að standa vörð um þann tilgang frumvarpsins að samræma heimildir til töku lána í erlendum 
gjaldmiðlum og gengistryggð lán er lagt til að hinar efnislegu takmarkanir sem fram koma í 
frumvarpsdrögunum taki til „lánssamninga sem tengdir eru erlendum gjaldmiðlum". Þannig 
er komið til móts við sjónarmið Seðlabanka Íslands.

B. Í umsögn Seðlabanka Íslands er áréttað mikilvægi þess að skilgreint verði hvað felist í verulegum 
gengisbreytingum og/eða verulegum hækkunum á vöxtum, sbr. þá tillögu sem fram kemur í 8. gr. 
frumvarpsdraganna er fylgdu minnisblaði ráðuneytisins.

• Fjármála- og efnahagsráðuneytisins vísar í þessu sambandi til sjónarmiða sem fram koma í 
þriðja minnisblaði ráðuneytisins sem sent var efnahags- og viðskiptanefnd í tilefni af umsögn 
Neytendastofu frá 22. apríl sl. (sjá umfjöllun í öðrum punkti C-liðar). Í umsögn Neytendastofu 
voru lagðar til ákveðnar viðmiðanir í þessum efnum sem fjármála- og efnahagsráðuneytið 
teldi æskilegt að Seðlabankinn tæki afstöðu til á grundvelli fjármálastöðugleika.


