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Efni: Önnur viðbótarumsögn Hagsmunasamtaka heimilanna um 561. mál á 144. lögg'afarþingi

Vextir og verðtrygging o.fl. (erlend lán, varúðarreglur)

Frumvarp til laga um breytingu á lögum um vexti og verðtryggingu, 
lögum um Seðlabanka Íslands og lögum um neytendalán

Hagsmunasamtök heimilanna hafa fengið ofangreint mál til umsagnar. Þann 27. maí bárust með 
tölvupósti, drög að nefndaráliti með breytingartillögum, og vilja samtökin nota þetta tækifæri til að 
koma á framfæri afstöðu sinni til þess sem kemur fram í þeim drögum.

I. Skilereining lána sem "teneiast erlendum eialdmiðlum"

Í þeim drögum að tillögum efnahags- og viðskiptanefndar sem kynntar hafa verið umsagnaraðilum, 
er það lagt til að gengistrygging verði felld undan takmörkunum vaxtalaga á notkun verðtryggingar. 
Hagsmunasamtök heimilanna eru alfarið andvíg þessari tillögu því ef á hana yrði fallist myndi það í 
reynd hafa í för með sér lögleiðingu gengistryggðra lána. Eins og samtökin hafa gert grein fyrir í 
umsögn og á fundi með þingnefnd um málið eru margvísleg rök sem hníga að því að slík 
gengistrygging sé í raun blekkingarleikur sem beri að stemma stigu við, ekki aðeins með hliðsjón af 
neytendavernd heldur einnig og ekki síður fjármálastöðugleika.

Áréttað skal að gengistrygging er í raun eitt form verðtryggingar, og væri því óeðlilegt að fella hana 
undan þeim kafla í sérlögum sem fjallar beinlínis um verðtryggingu. Jafnframt er ítrekað það sem 
bent hefur verið á í fyrri umsögnum samtakanna, að þar sem raunveruleg lán í erlendum gjaldeyri 
eru leyfileg er ekkert sem kemur í veg fyrir að hægt sé að veita neytendum slík lán í þeim tilvikum 
sem það gæti þótt vera við hæfi, til dæmis þegar viðkomandi hefur tekjur erlendis frá. Það ætti þá 
hinsvegar að vera skilyrði fyrir því að lánveitanda sé heimilt að veita slíkt lán, að hann greiði það 
raunverulega út í erlendum gjaldeyri, til þess að viðhalda eðlilegu gjaldeyrisflæði í rekstri sínum og 
þar með þjóðarbúskapnum í heild. Því markmiði verður hinsvegar ekki náð með því að lögleiða 
gengistryggingu, því slík lán eru augljóslega veitt í íslenskum krónum, en með því að heimila þau 
væri í raun verið að heimila óheftan innflutning á gjaldeyrisáhættu, án þess þó að um raunveruleg 
gjaldeyrisviðskipti sé að ræða. Slíkt á meira skylt við afleiðuviðskipti og spákaupmennsku en eðlileg 
lánaviðskipti og á enn síður neitt erindi í neytendalánaviðskiptum.
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II. Upplvsineaskylda um áhrif gengisbreytinga á neytendalán

Hagsmunasamtök heimilanna eru eindregið fylgjandi tillögu eins og kemur fram í þeim drögum að 
nefndaráliti sem hér um ræðir, þess efnis að bætt verði við 25. gr. laga nr. 33/2013 um 
neytendalán ákvæðum um sérstaka upplýsingaskyldu um kostnað miðað við sögulega þróun

hjá því komist að benda á eftirfarandi galla á orðalagi tillögunnar í fyrirliggjandi drögum.

Í fyrsta lagi er núverandi orðalag þannig að eingöngu er mælt fyrir um að veita skuli upplýsingar 
um áhrif sögulegrar gengisþróunar á greiðslubyrði lána sem tengd eru erlendum gjaldmiðlum, en 
ekki um áhrif hennar á höfuðstól þeirra lána. Réttara væri hinsvegar að slík lán féllu undir sömu 
skilyrði og verðtryggð lán þannig að jafnframt skuli veita upplýsingar um áhrif gengisþróunar á 
höfuðstól slíkra lána enda sveiflast hann með gengisbreytingum á sama hátt og verðtryggður 
höfuðstóll gerir með breytingum á vísitölu neysluverðs. Í öðru lagi er ekki lagt til í fyrirliggjandi 
drögum að auk þróunar undanfarinna 12 mánaða skuli jafnframt veita upplýsingar miðað við 
þróun undanfarinna 10 ára líkt og um lán sem eru verðtryggð miðað við vísitölu neysluverðs. Með 
sömu rökum ætti þó það sama að eiga almennt við um lán með breytilegum höfuðstól og er mælst 
til þess að kveðið verði á um sambærilega upplýsingaskyldu vegna lána í erlendum gjaldmiðlum.

III. Innleiðing á tilskipun ESB um fasteignaveðlán

Fjármála- og efnahagsráðuneytið hefur sent efnahags- og viðskiptanefnd fjölda minnisblaða vegna 
þess frumvarps sem hér um ræðir. Hefur í þeim ítrekað verið vísað til fyrirhugaðrar innleiðingar á 
tilskipun 2014/17/ESB um fasteignaveðlán til neytenda varðandi ýmis atriði í tengslum við þau lög 
sem hér eru almennt til umræðu. Af því tilefni vilja Hagsmunasamtök heimilanna nefna sérstaklega 
að þeim hefur ekki verið veitt nein aðkoma að þeirri innleiðingu. Vísast um það meðal annars til 
svars fjármála- og efnahagsráðherra á þingskjali nr. 820 í 386. máli 144. löggj. þar sem kemur fram 
að í nefnd um innleiðingu á veðlánatilskipun ESB sitji fulltrúi Samtaka fjármálafyrirtækja, en aftur á 
móti sitji þar enginn fulltrúi frjálsra félagasamtaka á neytendasviði á borð við Hagsmunasamtök 
heimilanna. Jafnframt vísast til skýrslu um nýja umgjörð um veitingu fasteignalána til neytenda 
sem fjármála- og efnahagsráðuneytið birti þann 29.9.2014, en þar er skipan umræddrar nefndar 
nánar tilgreind undir lok inngangskafla skýrslunnar. Hagsmunasamtök heimilanna telja ámælisvert 
að með þessum hætti sé þeim og öðrum samtökum á sviði neytendaverndar haldið utan við 
mótun mikilvægrar lagasetningar á þessu sviði. Er þessari ábendingu því beint til efnahags- og 
viðskiptanefndar, með von um að hún geti beitt sér fyrir greiðari aðkomu fjölbreyttari hóps 
hagsmunaaðila að lagasetningu sem varðar svo mikilvæga hagsmuni almennings sem þessa.

gengis viðkomandi gjaldmiðils þegar um sé að ræða lán tengt erlendum gjaldmiðli. Þó verður ekki

- o -
Virðingarfyllst, 

f.h. Hagsmunasamtaka heimilanna

Vilhjálmur Bjarnason, form adur@ heimilin.is Pálmey Gísladóttir, varaformadur@ heimilin.is

Guðmundur Ásgeirsson, erindreki@ heimilin.is
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