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Efnahags- og viðskiptanefnd Alþingis 
Austurstræti 8 -  10 
150 Reykjavík

Sendandi: Seðlabanki Íslands.

Efni: Minnisblað vegna draga að nefndaráliti um þskj. 975, 561. mál - 
frumvarp til laga um breytingu á lögum um vexti og verðtryggingu o.fl.

Með tölvupósti dagsettum 21. maí 2015 óskaði efnahags- og viðskiptanefnd 
Alþingis eftir athugasemdum við drög að nefndaráliti um breytingu á lögum 
um vexti og verðtryggingu, lögum um Seðlabanka Íslands og lögum um 
neytendalán (lán tengd erlendum gjaldmiðli, varúðarreglur). Álitsdrögin eru 
þannig framsett að í fyrri hluta álitsins er greint frá helstu athugasemdum við 
frumvarpið og sjónarmiðum efnahags- og viðskiptanefndar. Í seinni hluta 
frumvarpsins eru settar fram tillögur að breytingum á frumvarpstextanum og 
skýringar með þeim tillögum, og lúta athugasemdir Seðlabankans að þeim.

Seðlabankinn telur að flestar af þeim breytingartillögum sem settar eru fram í 
álitinu séu jákvæðar og til bóta. Verða hér á eftir nefnd sjónarmið 
Seðlabankans vegna einstakra breytinga.

3. gr. frumvarpsins
Samkvæmt tillögðum breytingum nefndarinnar á 3. gr. frumvarpsins er gert 
ráð fyrir því að Seðlabanki Íslands skuli setja lánastofnunum reglur um lán 
tengd erlendum gjaldmiðlum í stað þess að honum sé það heimilt að fengnum 
tilmælum fjármálastöðugleikaráðs. Það er mat Seðlabankans að reglusetning 
sem þessi sé þjóðhagsvarúðartæki, sem ekki sé nauðsynlegt að grípa til nema 
við tilteknar aðstæður, þ.e. komi fram vísbendingar þess efnis að lánveitingar 
tengdar erlendum gjaldmiðlum skapi eða geti fyrirsjáanlega leitt til 
óstöðugleika á fjármálamarkaði verði ekki gripið til takmarkana. Nái 
takmarkanir á veitingu lána tengdum erlendum gjaldmiðlum til neytenda, skv. 
frumvarpinu með síðari breytingum, fram að ganga telur Seðlabankinn að 
síður sé þörf á setningu reglna um efnið, sér í lagi ef settar verða að sama 
skapi takmarkanir á sveitarfélög skv. lögum um sveitarstjórnarmál.

Með hliðjón af framansögðu telur Seðlabankinn að upphaflega útfærslan sé 
heppilegri, þ.e. að bankinn hafi heimild til að setja reglur að fengnum 
tilmælum fjármálastöðugleikaráðs. Að öðrum kosti kæmi til greina að veita 
Seðlabankanum heimild til setningu slíkra reglna án þess að til þurfi að koma 
tilmæli frá fjármálastöðugleikaráði. Sú leið er farin í 12. og 13. gr. laga nr. 
36/2001 um reglur um laust fé lánastofnana og reglur um gjaldeyrisjöfnuð.

Lán tengd erlendum gjaldmiðlum
Seðlabankinn fagnar þeirri skilgreiningu sem nefndin leggur til í tengslum við 
lán í erlendum gjaldmiðlum og lán sem tengjast erlendum gjaldmiðlum
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(gengistryggð). Seðlabankinn telur það til mikilla bóta að nota sömu 
hugtakanotkun þegar um þessi lán er að ræða og telur að sú skilgreining sem 
lögð er til sé skilmerkileg og nægilega víðtæk til að ná utan um allar þær 
tegundir lána sem um hefur verið deilt undanfarin ár.

5. gr. frumvarpsins
Í umsögn Seðlabankans við upphaflegan frumvarpstexta kom skýrt fram að 
bankinn teldi óráðlegt að opna á lánveitingar til neytenda sem fælu í sér 
gjaldeyrisáhættu og lagði því áherslu á að við framkvæmd greiðslumats á láni 
tengdu erlendum gjaldmiðlum yrði farið fram á að lántaki stæðist greiðslumat 
í þeim gjaldmiðlum sem lánið tengdist. Breytingar sem gerðar eru á 5. gr. 
frumvarpsins lúta að þessu og verður aðeins heimilt að veita lán tengt 
erlendum gjaldmiðlum ef:

i) lántaki stenst greiðslumat í viðkomandi gjaldmiðlum, eða
ii) lántaki stenst greiðslumat miðað við verulegar gengisbreytingar 

og/eða verulega hækkunum á vöxtum og leggi fram erlendar eignir 
í þeim gjaldmiðli sem lánið tengist til tryggingar láninu, eða

iii) lántaki stenst greiðslumat og leggi fram viðeigandi fjárhagslegar 
tryggingar sem eyða gjaldeyrisáhættu hans vegna lánsins á 
lánstímanum.

Seðlabankinn telur að hér sé um mikilvæga breytingu á frumvarpstextanum 
að ræða sem samræmast sjónarmiðum Seðlabankans og mikilvægt að hún nái 
fram að ganga. Varðandi tölulið ii) segir nefndin m.a. að með verulegum 
gengisbreytingum sé átt við hækkun frá gengi á útgáfudegi láns sem nemur 
20%. Seðlabankinn telur að framsetningin ætti að vera þannig að miðað sé við 
20% rýrnun íslensku krónunnar sem þýðir 25% hækkun á gengi 
viðmiðunarmynta gagnvart íslensku krónunni.

2


