
Mál nr. 561 (erlend lán, varúðarreglur) 26. maí 2015

Sjötta minnisblað fjármála- og efnahagsráðuneytisins

Hinn 20. maí 2015 barst fjármála- og efnahagsráðuneytinu tölvupóstur frá ritara efnahags- og 
viðskiptanefndar ásamt vinnuskjali með drögum að nefndaráliti og breytingartillögum sem nefndin 
hefur haft til skoðunar. Ráðuneytinu var boðið að koma á framfæri athugasemdum við vinnuskjalið 
og fékk til þess frest fram yfir lok hvítasunnuhelgi.

Hér að neðan er gerð grein fyrir megináherslum ráðuneytisins sem standa í tengslum við umrætt 
vinnuskjal. Ráðuneytið er sem fyrr reiðubúið að veita frekari aðstoð ef þess er óskað.

Lánssamningur tengdur erlendum gjaldmiðlum -  skilgreining.

Í ljósi þeirra umsagna sem efnahags- og viðskiptanefnd höfðu borist við meðferð frumvarpsins lagði 
fjármála- og efnahagsráðuneytið til við nefndina að hugtakið „lán tengd erlendum gjaldmiðlum" yrði 
notað í stað hugtaksins „erlend lán" sem liggur eins og rauður þráður í gegnum ákvæði frumvarpsins. 
Ástæða þessa er sú að merking hugtaksins erlend lán er ekki einhlít í íslensku lagamáli auk þess sem 
bent hefur verið á að hún falli ekki vel að þeirri merkingu sem stuðst er við í lögum um gjaldeyrismál. 
Ráðuneytið telur þessa breytingu til þess fallna að ná utan um allar tegundir lánssamninga sem kveða 
á um greiðslu sem tengist með einum eða öðrum hætti erlendum gjaldmiðlum.

Í vinnuskjalinu er lagt til að skilgreining hugtaksins „lán tengd erlendum gjaldmiðlum" verði tekin upp 
í lög um neytendalán til samræmis við ákvæði tilskipunar ESB um fasteignaveðlán, nr. 2014/17/ESB. 
Er þá átt við lánssamning þar sem: 1) lán er tilgreint í eða bundið öðrum gjaldmiðli en þeim sem 
lántaki fær tekjur í eða á eignir sem lánið ber að endurgreiða í eða; 2) lán er tilgreint í eða bundið 
öðrum gjaldmiðli en í aðildarríki sem lántaki er búsettur í. Flestir eru í meginatriðum sammála þessari 
breytingu enda eiga íslensku neytendalánalögin uppruna sinn að rekja til tilskipana ESB. 
Framangreind skilgreining er afstæð í þeim skilningi að mat á því hvort lán telst vera tengt erlendum 
gjaldmiðlum ræðst fyrst og fremst af högum neytandans en ekki stöðu íslensku krónunnar.

Tilgangur 2. gr. frumvarpsins er að aflétta fortakslausu banni við gengistryggingu lána í íslenskum 
krónum og undirstrika um leið þá samstöðu sem lán þessi eiga með lánum í erlendum gjaldmiðlum. 
Með hliðsjón af framangreindum breytingum lagði ráðuneytið til við nefndina að í stað þess að þessi 
lán yrðu lýst heimil í sérstökum kafla í lögum um vexti og verðtryggingu yrði sá fyrirvari hafður í VI. 
kafla laganna að takmarkanir á notkun verðtryggingar, sem fram koma í kaflanum, eigi 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. Tilgangurinn yrði hinn 
sami og áður, þ.e. að heimilt verði að veita slík lán nema lög mæli á annan veg.

Skilyrði heimildar til að veita lán tengd erlendum gjaldmiðlum til neytenda.

Ráðuneytið telur óhjákvæmilegt að leggja til breytingar á 5. gr. frumvarpsins ef nefndin fellst á að 
hugtakið „lánssamningur tengdur erlendum gjaldmiðlum" verði skilgreint í lögum um neytendalán. 
Flestum umsagnaraðilum bar einnig saman um að ástæða væri til að breyta framsetningu ákvæðisins



í því skyni afmarka betur þau tilvik sem heimilt yrði að veita slík lán. Sitt sýnist þó hverjum um hvernig 
takmarkanirnar eigi að vera úr garði gerðar.

Í flutningsræðu fjármála- og efnahagsráðherra við 1. umræðu kom fram sú grunnhugsun að ekki ætti 
að skerða heimildir neytenda til töku lána tengdum erlendum gjaldmiðlum meira en nauðsyn bæri til. 
Að baki frumvarpinu býr sjónarmið um að slíkir lántakar ættu að hafa getu til að standast verulegar 
breytingar á gengi og verulegar breytingar á erlendum vöxtum á lánstímanum. Ráðherra telur í því 
ljósi og með hliðsjón af þeim áformum nefndarinnar að kveða á um breytirétt neytanda á 
lánstímanum að ekki sé tilefni til að skilyrða heimildina með jafn ströngum hætti og ráðuneytið lagði 
til við nefndina á fundi 4. mars sl. Vilhjálmur Bjarnason, fulltrúi í efnahags- og viðskiptanefnd, hefur 
að höfðu samráði við ráðherra lagt til að tillagan yrði svohljóðandi:

Lánveitandi skal þrátt fyrir fjárhæðarmörk 2. mgr. ávallt framkvæma 
greiðslumat á lántaka ef um er að ræða lán tengd erlendum gjaldmiðlum. Heimilt er 
að veita slík lán í  eftirfarandi tilvikum:

i. að lántaki standist greiðslumat þar sem gert er ráð fyrir verulegum 
gengisbreytingum og/eða verulegum hækkunum á vöxtum, eða

ii. að lántaki standist greiðslumat og leggi fram  viðeigandi fjárhagslegar 
tryggingar sem takmarka gjaldeyrisáhættu hans á lánstímanum.

Neytanda skal standa til boða að færa lánsfjárhæð yfir í  annan gjaldmiðil e f forsendur 
matsins breytast verulega eða ef fjárhæð höfuðstóls eða greiðslur breytast sem 
nemur 20% miðað við skiptigengi við gerð lánssamnings að því tilskyldu að það sé 
gert til að draga úr gjaldeyrisáhættu hans vegna lánsins. Breytingin skal fara fram  
miðað við skiptigengi þann dag sem um hana er sótt nema á annan veg sé samið í  
lánssamningi.

Þau skilyrði sem fram koma í i) og ii) lið tillögunnar eru mildari en þau sem fram koma í i), ii) og iii) lið 
þeirrar tillögu sem fram kemur í vinnuskjali nefndarinnar. Meginbreytingin felst í því að ekki er gerð 
krafa um að neytandi, sem stenst greiðslumat þar sem gert er ráð fyrir verulegum gengisbreytingum 
og/eða verulegum hækkunum á vöxtum, leggi jafnframt fram erlendar eignir til tryggingar láninu. 
Verði fallist á það er heldur ekki ástæða til að kveða sérstaklega á um að lántaki skuli hafa nægilegar 
tekjur í þeim gjaldmiðli sem lánið tengist til að standast greiðslumat þar sem óhjákvæmilega yrði 
tekið tillit til þessa við mat á því hvort neytandi getur staðist verulegar sveiflur í gengi og/eða vöxtum. 
Loks er lagt til að heimilt verði að veita lán tengt erlendum gjaldmiðlum ef neytandi stenst 
greiðslumat og leggur fram viðeigandi fjárhagslegar tryggingar sem „takmarka" gjaldeyrisáhættu hans 
vegna lánsins á lánstímanum. Tilvitnað orð er ætlað að koma í stað orðsins eyða, sbr. iii) lið þeirrar 
tillögu sem fram kemur í vinnuskjalin nefndarinnar.

Framangreind tillaga Vilhjálms er reist á þeirri forsendu að lánveitendur ástundi ábyrga lánastarfsemi 
og beiti forsvaranlegum aðferðum við framkvæmd greiðslumats og við mat á gæðum og virði eigna. 
Ráðherra neytendamála yrði heimilt að útfæra matskennda þætti tillögunnar eins og það hvað telst 
veruleg gengisbreyting/vaxtahækkun og hvað teljist viðeigandi fjárhagslegar tryggingar. Í því efni væri 
eðlilegt að ráðherra tæki mið af sjónarmiðum eftirlitsaðila á fjármálamarkaði en í tillögu



nefndarinnar, sem byggði á því að lántaki legði fram erlendar eignir, var lagt til að miðað yrði við allt 
að 20% gengisbreytingu og allt að 7% hækkun á LIBOR vöxtum.1

Í ljósi áherslu Seðlabanka Íslands á að heimildir til að taka lán tengd erlendum gjaldmiðlum verði 
einskorðaðar við þá neytendur sem hafa nægilegar tekjur í viðkomandi gjaldmiðli telur fjármála- og 
efnahagsráðuneytið ekki útilokað að bankinn gerði viðlíka kröfur til lánastofnana á grundvelli þess 
reglusetningarvalds sem honum er fengið í 3. gr. frumvarpsins. Í ákvæðinu er gert ráð fyrir að til slíkra 
ráðstafana sé ekki gripið nema að fengnum tilmælum fjármálastöðugleikaráðs, sbr. lög nr. 66/2014. 
Teldi ráðið að tilefni væri til að binda heimildir lánastofnana til að veita slík lán umræddum skilyrðum 
yrði að meta gildi þeirra ráðastafana með hliðsjón af þeim kröfum sem löggjafinn hefur sjálfur talið 
að gera eigi í þessum efnum.

Heimild neytanda til þess að færa lánsfjárhæð yfir í annan gjaldmiðil á lánstímanum.

Samkvæmt 23. gr. tilskipunar ESB um fasteignaveðlán til neytenda er aðildarríkjunum ætlað að sjá til 
þess að viðunandi lagarammi sé til staðar þegar lán tengist erlendum gjaldmiðlum. Er þar gerð sú 
lágmarkskrafa að neytanda sé annað hvort tryggður réttur til að fá  láni breytt í annan gjaldmiðil, við 
greindar aðstæður sem aðildarríkjunum er falið að skilgreina, eða að aðrar ráðstafanir séu gerðar 
sem takmarki gjaldeyrisáhættu hans vegna lánsins. Neytendastofa hefur lagt til að í frumvarpinu 
verði kveðið á um rétt neytanda til að fá láni breytt yfir í annan gjaldmiðil ef breytingar verða á 
högum hans á lánstímanum hvað snertir stöðu og gjaldfærni en slík breyting þarf að fara fram á 
skiptigengi dagsins er um hana er sótt nema annað komi fram í lánssamningi.

Eins og áður hefur komið fram tekur skilgreiningin á hugtakinu „lán tengt erlendum gjaldmiðlum" mið 
af högum neytanda. Í því felst að þegar íslenskur lánveitandi veitir lán í íslenskum krónum kann lánið 
eigi að síður að falla undir hugtakið, s.s. ef tekjur lántaka eru í öðrum gjaldmiðli en íslenskum krónum 
eða ef lántaki er búsettur í öðru aðildarríki EES. Eðli málsins samkvæmt ræðst mat á því hvort lán 
flokkast sem slíkt á þeim tímapunkti þegar samið er um lánveitinguna því að öðrum kosti væri erfitt 
að reikna með að lántaki nyti þeirrar réttarverndar sem tilskipuninni er ætlað að standa vörð. 
Lánstími getur líkt og í tilviki húsnæðislána verið til margra ára og því má búast við að aðstæður 
lántaka geti breyst, s.s. vegna þess að hann skiptir um atvinnu sem hefur í för með sér að hann fær 
laun í öðrum gjaldmiðli eða hann flyst búferlum. Ekki er sjálfgefið að slíkar breytingar á högum leiði til 
þess að gengisáhætta lántaka raungerist heldur geta þær þvert á móti haft í för með sér að eðli 
lánsins breytist úr því að vera tengt erlendum gjaldmiðlum í að vera venjulegt lán. Undir þeim 
kringumstæðum bæri að líta svo á að heimild neytanda til þess að breyta láni væri fallin úr gildi.

Ráðuneytið getur fallist á að tilefni kunni að vera til að heimila neytanda að breyta láni sem tengist 
erlendum gjaldmiðli yfir í annan gjaldmiðil að greindum skilyrðum (sjá tillögu Vilhjálms Bjarnasonar). 
Með tilliti til ábendinga Neytendastofu, sem er eftirlitsaðili með lögum um neytendalán, er lagt til að 
neytanda skuli standa til boða að færa lánsfjárhæð yfir í annan gjaldmiðil ef forsendur greiðslumats 
breytast verulega eða ef fjárhæð höfuðstóls eða greiðslur breytast sem nemur 20% miðað við 
skiptigengi við gerð lánssamnings „enda sé það gert til að draga úr gjaldeyrisáhættu lántaka". 
Tilvitnað orðalag felur í sér að val neytandans yrði almennt að vera bundið við þann gjaldmiðil sem

1 Seðlabanki Íslands telur að skýrt þurfi að koma fram hvort miðað sé við 20% gengisfall eða hvort miðað sé við 
20% hækkun láns í kjölfar gengisbreytingar.



meginhluti tekna hans væri í en hægt væri að kveða nánar á um þetta atriði í reglugerð sem ráðherra 
neytendamála setur á grundvelli laga um neytendalán.

Í athugasemdum Neytendastofu frá 30. apríl 2015 er athygli nefndarinnar vakin á þeirri leið sem 
sænsk stjórnvöld hyggjast fara við innleiðingu tilskipunarinnar en því haldið til haga að þar séu 
aðstæður aðrar. Í þeim frumvarpsdrögum sem stjórnvöldin hafa kynnt er ekki kveðið á um breytirétt 
neytanda þar sem slíkt er m.a. talið geta leitt til aukins kostnaðar í lánaframkvæmd.

Valdheimild Seðlabanka Íslands.

Í vinnuskjali nefndarinnar eru lagðar til breytingar á 3. gr. frumvarpsins sem heimilar Seðlabanka 
Íslands að fengnum tilmælum fjármálastöðugleikaráðs að setja reglur um lán lánastofnana tengd 
erlendum gjaldmiðlum. Meginbreytingin felst í því að í stað þess að valdheimildin verði sett fram í 
formi skilyrtrar heimildar verði Seðlabankanum gert skylt að setja reglur um umræddar lánveitingar. 
Því til stuðnings er vísað til hlutverks bankans á sviði fjármálastöðugleika og að almannahagsmunir 
standi til þess að takmarka heimildir til að veita óvörðum aðilum almennt, ekki einungis neytendum, 
lán tengd erlendum gjaldmiðlum.

Með lögum nr. 92/2013, um breytingar á lögum um Seðlabanka Íslands, var hlutverk Seðlabankans á 
sviði fjármálastöðugleika áréttað í því skyni að skjóta styrkari stoðum undir greindar valdheimildir 
sem bankinn beitir í þágu þjóðhagsvarúðar, þ.e. reglur um lausafé og reglur um gjaldeyrisjöfnuð. 
Seðlabankinn ber ekki einn ábyrgð á fjármálastöðugleika enda þótt hlutverk bankans á þessu sviði 
falli undir hans annað helsta markmið. Í það minnsta sæta valdheimildir bankans takmörkunum. 
Önnur stjórnvöld, sem starfa skv. skilgreindum markmiðum, gætu verið knúin til að gera ráðstafanir í 
þágu þjóðhagsvarúðar að greindum skilyrðum sem fram koma í lögum um fjármálastöðugleikaráð. 
Sér í lagi er með stofnun fjármálastöðugleikaráðs rennt stoðum undir það að Fjármálaeftirlitið, sem 
starfar náið með Seðlabankanum, geti að fengnum tilmælum ráðsins beitt valdheimildum sínum í 
þessu skyni, s.s. reglum um eiginfjárkröfur, enda þótt eftirlit þess einskorðist að öðru jöfnu við 
einstök fjármálafyrirtæki.

Við undirbúning frumvarpsins var rætt um hvort fela ætti Fjármálaeftirlitinu valdheimildir skv. 3. gr. 
frumvarpsins en ákveðið var að gera það ekki. Var talið að setning reglnanna félli betur að markmiði 
Seðlabankans þar sem um væri að ræða varúðartæki sem í grunninn beindist að því að styðja við 
afnám hafta og almennt að draga úr áhættu sem hagkerfinu stafar af óhóflegu innflæði erlends fjár. 
Eftir sem áður myndi andlag reglnanna, ef settar yrðu, varða útlánastarfsemi fjármálafyrirtækja og að 
því leyti tengjast verkefnum Fjármálaeftirlitsins sem falið er að setja reglur um eðlilega og heilbrigða 
viðskiptahætti fjármálafyrirtækja, sbr. 19. gr. laga um fjármálafyrirtæki. Í því ljósi lá nærri að útfæra 
3. gr. frumvarpsins þannig að aðkomu fjármálastöðugleikaráðs þyrfti til að reglurnar yrðu settar. 
Vegna þess að slíkar reglur gætu falið í sér viðamikið inngrip í samningsfrelsið er aðkomu ráðsins enn 
fremur ætlað að renna stoðum undir tilgang reglnanna.

Í athugasemdum við 3. gr. frumvarpsins er á það bent að ákvæðið muni að greindum forsendum 
fyrst og fremst hafa þýðingu varðandi lán lánastofnana til lögaðila.



Ákvæði um upplýsingaskyldu til neytenda.

Fjármála- og efnahagsráðuneytið íhugar að leggja til aðra útfærslu á ákvæði um upplýsingaskyldu 
lánveitanda til neytenda en þá sem fram kemur í vinnuskjali nefndarinnar. Yrði það gert að höfðu 
samráði við Neytendastofu og með hliðsjón af leiðum sem ræddar hafa verið í nefnd sem fjallar um 
innleiðingu á tilskipun ESB um fasteignaveðlán.


