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Sjöunda minnisblað fjármála- og efnahagsráðuneytisins

Hinn 16. júní sl. barst fjármála- og efnahagsráðuneytinu umsögn Seðlabanka Íslands um tillögu til 
breytinga á 5. gr. frumvarpsins sem Vilhjálmur Bjarnason hefur lagt fram í efnahags- og 
viðskiptanefnd. Samkvæmt tillögunni eru skilyrði þess að veita megi neytendum lán tengd erlendum 
gjaldmiðlum ekki jafn ströng og gert var ráð fyrir í breytingartillögu sem fulltrúar ráðuneytisins og 
Seðlabankans kynntu 4. mars sl., sbr. umfjöllun í sjötta minnisblaði ráðuneytisins.

Seðlabanki Íslands byggir umsögn sína á mikilvægi þess að einstaklingum sé ekki veitt lán tengd 
erlendum gjaldmiðlum „nema á móti tekjustreymi í  samsvarandi gjaldmiðlum eða að viðkomandi 
leggi fram  erlendar eignir eða fjárhagslegar tryggingar sem eyði gjaldeyrisáhættu út lánstímann". 
Bankinn vekur athygli á því að þótt slíkar takmarkanir varði neytendavernd sé tilvitnað sjónarmið 
fremur reist á forsendum fjármálastöðugleika. Seðlabankinn er þeirrar skoðunar að tillaga Vilhjálms 
gangi ekki nægilega langt með hliðsjón af aðstæðum hér á landi og reynslu annarra ríkja.

Fjármála- og efnahagsráðuneytið skilur framangreindar áhyggjur Seðlabankans en bendir á að lögum 
um neytendalán er fyrst og fremst ætlað að standa vörð um hagsmuni neytenda. Lögunum er 
almennt ekki ætlað að koma í veg fyrir að aðilar semji um að vaxtagjöld og annar kostnaður sé 
breytilegur á lánstímanum svo fremi sem framsetningu slíkra skilmála sé hagað til samræmis við 
ákvæði laganna. Ákvæðin beinast m.a. að því að neytendur séu upplýstir um áhættu vegna lántöku 
og að þeir taki ekki á sig byrðar sem kunna að reynast þeim ofviða.

Ráðuneytið og Seðlabanki Íslands eru sammála um að tilefni sé til þess að herða skilyrði í lögum um 
neytendalán hvað varðar framkvæmd greiðslumats vegna lána sem tengjast erlendum gjaldmiðlum. 
Ráðuneytið telur aftur á móti með hliðsjón af tilgangi laganna að við útfærslu þeirra skilyrða eigi 
áherslan fyrst og fremst að vera á neytendaverndina fremur en fjármálastöðugleika þótt erfitt geti 
verið að greina þar á milli. Að nánar athuguðu máli er það niðurstaða ráðuneytisins að tillagan sem 
kynnt var á fundinum 4. mars sl. hafi byggst um of á síðarnefnda sjónarmiðinu.

Frumvarpið, eins og það var lagt fram, er reist á því meginsjónarmiði „að viðkomandi neytandi verði 
að hafa fjárhagslega getu til að standast verulegar breytingar á gengi og verulegar breytingar á 
erlendum vöxtum á lánstímanum". Ráðuneytið telur að tillaga Vilhjálms falli vel að því sjónarmiði. 
Hins vegar mætti laga tillöguna betur að þeim ábendingum sem fram koma í umsögn Seðlabankans 
og gæti hún þá hljóðað svo:

Lánveitandi skal þrátt fyrir fjárhæðarmörk 2. mgr. ávallt framkvæma 
greiðslumat á lántaka ef um er að ræða lán tengd erlendum gjaldmiðlum. Með 
fyrirvara um heimild Seðlabanka Íslands til að setja reglur um lán lánastofnana tengd 
erlendum gjaldmiðlum er heimilt að veita slík lán í  eftirfarandi tilvikum:

i. að lántaki hafi nægilegar tekjur í  beim gjaldmiðli sem lánið tengist til 
að standa undir greiðslubyrði vegna lánsins að teknu tilliti til 
verulegra hækkana á vöxtum, eða

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



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

Skýring:

1. Með því að setja inn fyrirvara um heimild Seðlabanka Íslands til að setja reglur um lán 
lánastofnana tengd erlendum gjaldmiðlum er verið að árétta heimild bankans til að binda 
greiðslumatið strangari skilyrðum en leiðir af almennu reglunni í lögum um neytendalán. Er 
hér um að ræða beina skírskotun til þess reglusetningarvalds sem Seðlabankanum er veitt á 
grundvelli 3. gr. frumvarpsins en þar er gert ráð fyrir að bankinn geti sett umræddar reglur að 
fengnum tilmælum fjármálastöðugleikaráðs. Seðlabankinn hefur lagt til við ráðuneytið að 
frumvarpsgreininni verði breytt á þann veg að í stað þess að tilmæli ráðsins verði að hafa 
borist geti Seðlabankinn sett slíkar reglur eða breytt þeim að höfðu samráði við ráðið. 
Ráðuneytið gerir ekki athugasemd við þá tilhögun sem eykur svigrúm bankans til að grípa til 
ráðstafana á grundvelli ákvæðisins.

2. Með hliðsjón af ábendingu Seðlabanka Íslands um að framsetningin á tillögu Vilhjálms þurfi 
að taka meira mið af stöðu þeirra sem eru með tekjur í erlendum gjaldmiðlum er lagt til að í 
tillögunni verði áréttað að heimilt verði að veita neytendum lán tengd erlendum gjaldmiðlum 
séu þeir með nægilegar tekjur í þeim gjaldmiðli sem lánið tengist til að standa undir 
greiðslubyrði vegna lánsins að teknu tilliti til verulegra hækkana á vöxtum. Þá er einnig lagt til 
að fjárhagslegar tryggingar verði að vera til þess fallnar að eyða gjaldeyrisáhættu.

3. Að lokum leggur ráðuneytið til að sá hluti tillögu Vilhjálms um að heimila neytanda að færa 
lánsfjárhæð yfir í annan gjaldmiðil á lánstímanum sæti endurskoðun í ljósi ábendinga sem 
fram koma í umsögn Seðlabankans. Hægt væri að taka þetta til nánari skoðunar í tengslum 
við innleiðingu fasteignaveðlánatilskipunar ESB sem unnið er að á vegum ráðuneytisins.


