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Reykjavík, 13. maí 2015

Efni: Umsögn Kennarasambands Íslands um frumvarp til laga um breytingu á húsaleigulögum, nr. 
36/1994, með síðari breytingum(réttarstaða leigjanda og leigusala). Þingskjal 1170 — 696. mál.

Kennarasamband Íslands, hér eftir nefnt KÍ, hefur fengið til umsagnar frumvarp um breytingu á 
húsaleigulögum, nr. 36/1994, með síðari breytingum.

KÍ fagnar því að til standi að gera breytingar á húsaleigulögum til hagsbóta fyrir leigjendur. 
Kennarasamband Íslands vill þó ítreka að jafnvel þótt frumvarp þetta verði að lögum þarf mikið meira til 
að koma til að bæta það ástand sem ríkir á íslenskum leigumarkaði um þessar mundir.

Gerðar eru athugasemdir við eftirfarandi greinar frumvarpsins:

B-liður 2. gr.
Skoða þarf athugsemdir Félagsstofnunar stúdenta að því er varðar B-lið 2. gr. frumvarpsins. Vísast því til 
athugasemda Félagsstofnunar stúdenta.

21. gr.
Kveða þarf á um hvernig skuli fara með tryggingafé í þeim tilvikum sem eigendaskipti verða á 
leiguhúsnæði.

B-liður 21. gr.
Samkvæmt frumvarpinu er áætlað að tryggingafé í vörslu leigutaka skuli bera vexti skv. 1. málsl. 4. gr. 
laga nr. 38/2001, um vexti og verðtryggingu til greiðsludags en þar stendur að „Þegar greiða ber vexti skv. 
3. gr., en hundraðshluti þeirra eða vaxtaviðmiðun er að öðru leyti ekki tiltekin, skulu vextir vera á hverjum 
tíma jafnháir vöxtum sem Seðlabanki Íslands ákveður með hliðsjón af lægstu vöxtum á nýjum almennum 
óverðtryggðum útlánum hjá lánastofnunum og birtir skv. 10. gr." Slíkir vextir voru 6% 1. maí 2015. 
Samkvæmt vaxtaákvörðunum, stærstu banka á Íslandi, sem voru í gildi 1. maí 2015 og gilda um innlán í 
bönkum var ekki hægt að ná 6% ávöxtun fjár á innlánsreikningum, sama hvað innlánsreikningur hefði 
verið valinn. Raunar var mjög erfitt að ná 3% ávöxtun nema innistæða væri hærri en kr. 20.000.000 eða 
bundin. Þá er það almennt svo að bankar veita ekki jafn háa eða hærri vexti af innlánum en þeir innheimta 
af útlánum. Er því óraunhæft að miða við útlánsvexti lánastofnana.

KÍ gerir ekki athugsemd við að tryggingaféð skuli bera vexti. KÍ gerir hins vegar athugasemd við að vextir 
eigi að vera það háir að leigusölum sé ekki kleyft að ná slíkri ávöxtun með því að leggja tryggingarféð inn 
á innlendan innlánsreikning almenns banka.
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Þá telur KÍ að skoða þurfi hvernig fara skuli með vaxtatekjur af tryggingafé í skattskilum og hvort það 
kunni að koma til tvískattlagningar af þeim. Dæmi um að slík staða gæti komið upp er að leigutaki 
millifærir tryggingafé inn á bankareikning leigusala sem er einstaklingur. Leigusali fær vaxtatekjur af 
tryggingafénu og er því skattlagður af þeim. Leigusali endurgreiðir leigutaka tryggingaféð að loknum 
leigutíma auk vaxta af tryggingafénu (raunar hærri vöxtum en hann átti sjálfur kostur á að ávaxta 
tryggingaféð með á innlánsreikningi ef frumvarpið verður samþykkt óbreytt). Fær leigutaki þá greiddar 
vaxtatekjur frá leigusala sem ætla má að séu skattskyldar í hendi leigusala. Rétt er að geta þess að 
einstaklingum er almennt ekki heimilt að draga vaxtagjöld frá vaxtatekjum og má því segja sá hluti 
vaxtatekna sem leigusali fær af tryggingafénu sé tvískattlagður.

35. gr.
Ætla má að núgildandi 3. tl. 1. mgr. 74. gr. húsaleigulaga nr. 36/1994 eigi að verða 4. tl. 1. mgr. sömu 
greinar og að núgildandi 4. tl. eigi að verða 5. tl. sömu greinar verði frumvarpið samþykkt.

Í athugasemdum við 35. gr. er fjallað um lögfræðinga. Rétt er að taka það fram að starfsheitið 
lögfræðingur er ekki lögverndað starfsheiti á Íslandi.

C-liður 35. gr.
Rétt er að taka fram að það gera ekki allir háskólar kröfu um að nemendur hafi lokið BA prófi í lögfræði 
við innritun í meistaranám í lögfræði. Því geta nemendur útskrifast með meistarapróf í lögfræði eftir 
aðeins 120 ECTS eininga meistaranám (tveggja ára nám). Þá skítur það skökku við að þeir sem lokið hafa 
180 ECTS eininga grunnámi (BA) í lögfræði (þriggja ára nám) séu þá ekki líka undanþegnir skilyrði þess að 
þurfa að sanna að þeir hafi góða þekkingu á húsaleigulöggjöf og annarri löggjöf er máli skiptir og 
nauðsynlega kunnáttu í bókhaldi samkvæmt ákvæðum í reglugerð sem ráðherra setur. Má ætla að 
þekking þeirra á lögfræði eftir námið ætti að vera meiri en þeirra sem einungis hafa lokið 120 ECTS eininga 
meistaranámi í lögfræði (hafa ekki lokið grunnámi).

Þá útskrifaði Háskóli Íslands nemendur með embættisprófi (cand.juris) í lögfræði sem var 5 ára nám sem 
er fullnaðarnám í lögfræði. Má því ætla af orðalagi að þeir væru ekki undanþegnir framangreindu skilyrði 
nema þeir hafi auk þess bætt við meistaraprófi í lögfræði. Því væri einstaklingum sem lokið hafa 
fullnaðarnámi í lögfræði mismunað eftir því á hvaða tíma og úr hvaða skóla þeir hafa útskrifast.

Hafi verið ætlunin að einungis þeir sem hafa lokið fullnaðarnámi í lögfræði, þ.e. t.d. bæði grunn- og 
meistaraprófi eða cand.juris prófi væru undanþegnir þá gæti C-liður 35. gr. t.d. verið orðaður með öðrum 
hvorum neðangreindum hætti:

„Þeir sem lokið hafa prófi í lögfræði sem metið er fullnægjandi að lögum til að öðlast 
héraðsdómslögmannsréttindi, eru undanþegnir skilyrði 4. tölul. 1. mgr. Sé umsækjandi um 
leyfi til að reka miðlun með leiguhúsnæði starfandi lögmaður, löggiltur fasteignasali eða 
starfsmaður sveitarfélags sem hefur tryggingu sem uppfyllir skilyrði 5. tölul. 1. mgr. skal 
viðkomandi þegar talinn uppfylla skilyrði þess töluliðar. “

„Þeir sem lokið hafa fullnaðarnámi í lögfræði með embættis- eða meistaraprófi við 
lagadeild háskóla sem viðurkenndur er hér á landi samkvæmt lögum um háskóla eru 
undanþegnir skilyrði 4. tölul. 1. mgr. Leggja má að jöfnu við það, sambærilegt p ró f frá  
öðrum háskóla e f  ráðherra telur sýnt að umsækjandi hafi næga þekkingu á íslenskum lögum
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Sé umsækjandi um leyfi til að reka miðlun með leiguhúsnæði starfandi lögmaður, löggiltur 
fasteignasali eða starfsmaður sveitarfélags sem hefur tryggingu sem uppfyllir skilyrði 5. 
tölul. 1. mgr. skal viðkomandi þegar talinn uppfylla skilyrði þess töluliðar. “

Virðingarfyllst, 
f.h. KÍ 

____
Anna Rós Sigmundsdóttir 
Lögfræðingur KÍ
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