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Efni: Þriðja 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 áður tjáð afstöðu sína til þess frumvarps sem hér um ræðir með 
umsögnum. Þann 5. júní óskaði efnahags- og viðskiptanefnd sérstaklega eftir afstöðu samtakanna 
til breytingartillögu í minnisblaði fjármála- og efnahagsráðuneytisins frá 26. maí, við 10. gr. laga um 
neytendalán varðandi skilyrði þess að veita neytendum "lán tengd erlendum gjaldmiðlum".

Helstu athugasemdir Hagsmunasamtaka heimilanna lúta að því að líkt og í frumvarpinu sjálfu er í 
tillögu þessari gert ráð fyrir að heimilað verði að veita gengistryggð lán. Samtökin eru alfarið 
andvíg þeirri fyrirætlan og vísa til fyrstu umsagnar sínar þar sem var rækilega gerð grein fyrir því að 
slík lán fela í raun í sér blekkingarleik sem ber að stemma stigu við. Jafnframt er gengistrygging 
aðeins eitt form verðtryggingar fjárskuldbindinga í íslenskum krónum, en samtökin leggjast 
almennt gegn verðtryggingu neytendalána yfir höfuð, sama hvort miðað sé við gengi eða verðlag.

Breytingartillaga sú sem hér um ræðir felur í sér heimildarákvæði, sem í núverandi mynd hefði það 
í för með sér að heimilt yrði að veita neytendum "lán tengd erlendum gjaldmiðlum". Með því er 
aftur á móti ekki gerður neinn greinarmunur á annars vegar gjaldeyrislánum og hinsvegar 
gengistryggðum lánum en það telja samtökin varhugavert og til þess fallið að valda misskilningi. 
Þar sem raunveruleg gjaldeyrislán eru samkvæmt núgildandi rétti almennt leyfileg er óþarft að 
heimila þau sérstaklega. Jafnframt getur allt eins komið til greina að neytandi taki lán í íslenskum 
krónum og skipti þeim í erlendan gjaldeyri þurfi hann raunverulega á því að halda, t.d. vegna 
viðskipta erlendis. Þannig er engin sýnileg þörf fyrir gengistryggð neytendalán og leggjast samtökin 
þar af leiðandi alfarið gegn því að núgildandi banni við gengistryggingu verði haggað. Þrátt fyrir að 
raunveruleg lán í erlendum gjaldeyri yrðu eftir sem áður heimil fylgir þeim gengisáhætta fyrir 
lántaka og er því vel við hæfi að mati Hagsmunasamtaka heimilanna, að settar verði reglur til að 
takmarka þá áhættu, líkt og í hinni umræddu tillögu. Talsvert hefur verið fjallað um það við 
meðferð málsins, nákvæmlega í hverju slík skilyrði eigi að felast, og hafa verið nefnd til sögunnar 
atriði á borð við tekjur eða eignir lántaka í hinum erlenda gjaldmiðli, strangara greiðslumat en 
almennt á við þar sem sérstaklega sé gert ráð fyrir gengisbreytingum, og fleira.
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Hagsmunasamtök heimilanna telja það sæta furðu að með þeirri tillögu sem hér um ræðir sé 
horfið frá því skilyrði sem kom fram í minnisblaði fjármála- og efnahagsráðuneytisins frá 15. apríl, 
að lántaki hafi tekjur í hinum erlenda gjaldmiðli, en samtökin mælast til hins gagnstæða, þ.e. að 
það verði frumskilyrði lánveitingar að lántaki hafi tekjur í sama gjaldmiðli og er veittur að láni. Þá 
vilja samtökin benda á að samkvæmt 26. gr. laga nr. 33/2013 um neytendalán má árleg 
hlutfallstala kostnaðar á neytendalánum ekki nema meira en 50 hundraðshlutum að viðbættum 
stýrivöxtum, og er því ljóst að kostnaður við slíkt lán getur aldrei svo löglegt sé farið yfir það 
hámark. Til að leysa úr álitaefnum varðandi mat á því hvað teljist vera svo verulegar breytingar á 
greiðslubyrði að forsendur lánssamnings séu brostnar, er því eðlilegt að auk umsaminna lánskjara 
miðað við fast gengi (0% hækkun), verði einnig litið til þess hámarkskostnaðar sem heimilt er að 
innheimta. Samtökin mælast reyndar til þess að gengið verði lengra og breytanleiki hámarksins 
með hliðsjón af stýrivöxtum verði afnuminn og það verði fastsett. Auk þess verði hugað að því, þar 
á meðal í tengslum við innleiðingu tilskipunar um fasteignaveðlán, að leggja samskonar en talsvert 
lægra hámark á lánskostnað, sérstaklega vegna fasteignaveðlána.

Ákvæði umræddrar tillögu um rétt til að breyta láni úr erlendum gjaldmiðli yfir í íslenskar krónur ef 
forsendur lánveitingarinnar breytast verulega, er athyglisvert að mörgu leyti. Það felur einkum í 
sér að í þessu sambandi skuli miða við 20% breytingar á höfuðstól eða greiðslubyrði. Þessi 
skilgreining á forsendubresti vegna hækkunar lána er nokkuð merkileg, einkum með hliðsjón af 
sögulegri þróun verðtryggðra lána hér á landi. Á þeim tveimur áratugum sem liðið hafa frá 
gildistöku laga um vísitölu neysluverðs, hefur hún hækkað um rúmlega 245%. Verðtryggt lán til 40 
ára með jöfnum afborgunum hefði því á sama tíma hækkað um helming þess að jafnaði eða 
tæplega 123% og jafngreiðslulán jafnvel enn meira. Árið 2008 nam hækkunin á því eina ári einmitt 
tæplega 20% og samkvæmt tölum Seðlabanka Íslands námu áfallnar verðbætur helmingi allra 
verðtryggðra skulda heimilanna í árslok 2010. Samtökin eru því efnislega hlynnt síðustu málsgrein 
breytingartillögunnar, og mælast enn fremur til þess að samskonar ákvæði verði lögfest vegna lána 
sem eru verðtryggð miðað við vísitölu neysluverðs, þannig að hækki þau um meira 20% skuli 
neytandi eiga rétt á því að láninu verði þá breytt yfir í lán í óverðtryggðum íslenskum krónum.

- 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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