
Varðar frv. til laga þingskjal 1538 -  818.mál 

"um stuðning til kaupa á fyrstu íbúð" 

http://www.althingi.is/altext/145/s/1538.html

Áhugavert verður að telja að lagt skuli fram lagafrumvarp sem beinlínis hvetur til aukins sparnaðar í 
tengslum við öflun örguggs húsnæðis.

Mikilvægt er engu að síður að huga að jafnræði allra einstaklinga. Vandséð er að þeir sem áður 
hafa glímt við skuldsett íbúðakaup -  etv.með misjöfnum árangri - skuli ekki eiga aðgang að þeim 
stuðning sem frv. gerir ráð fyrir. Þannig væri mögulega skynsamlegra og til jákvæðra áhrifa á 
húsnæðismarkaðinn og aukins húsnæðisöryggis að um væri að ræða almenna heimild til 
húsnæðissparnaðr en ekki sértæka og svona þröngt skilgreint.

Til að ná almennum markmiðum og virða jafnræði allra þarf nokkrar efnis- og 
orðalagsbreytingar á frv.

V ið 1. gr.
Gildissvið.

Lög þessi gilda um skattfrjálsa ráðstöfun húsnæðissparnaðar og heimild til úttektar 
séreignarsparnaðar, sbr. 8. gr. laga um skyldutryggingu lífeyrisréttinda og starfsemi 
lífeyrissjóða, til kaupa á fyrstu íbúð.
Varðandi fjárhæðir og þannig umfang þess stuðnings sem frv. gerir ráð fyrir þá væri mögulega 
málefnalegra að hver einstaklingur gæti lagt fyrir til húsnæðiskaupa "að hámarksupphæð" - og þá 
allir jafnt af sínu aflafé -  óháð hinum samingsbundna séreignarsparnaði sem prósentuhlutfalli af 
heildarlaunum.

Ákvæði í 2. Grein þrengja ráðstöfun óhæfilega og mikilvægt að virða val einstaklinga á eignarformi. 
Búseturéttareign og kaupleiguréttur verðskulda hiklaust að njóta sambærilegs stuðnings og séreign 
íbúðar á eigin kennitölu.

Við 2.grein

a. verja aflafé og þmt. uppsöfnuðu iðgjaldi til kaupa á íbúð og/eða 
b. ráðstafa aflafé og uppsöfnuðu iðgjaldi inn á höfuðstól láns sem tryggt er með veði í íbúð.

c. verja aflafé og þmt. uppsöfnuðu iðgjaldi til kaupa á búseturétti í 
húsnæðissamvinnufélagi/sjálfseignarfélagi eða til kaupleiguréttar í félagi sem rekið er án

hagnaðarkröfu.
Þá er rétthafa heimilt að nýta iðgjald sem afborgun inn á óverðtryggt lán, sem tryggt er með veði í 

íbúð, og sem greiðslu inn á höfuðstól þess eftir því sem nánar er kveðið á um í 3. gr.
Skilyrði úttektar á séreignarsparnaði er að rétthafi eigi ekki (aðra) íbúð. Þá skal rétthafi eiga að 
minnsta kosti 25% eignarhlut í séreignaríbúð sem aflað er eða vera skráður fyrir minnst 5%

búseturéttarhlut/kaupleigurétti.

buseii
Á  N O R Ð U R L A N D I
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Ákvæði 4.gr. frv. ganga að óbreyttu gegn jafnræði aðila til að eiga aðgang að stuðningi ríkisins í gegn 
um skattfrelsi. Tekjulægri einstaklingar sem vilja ráðstafa eigin aflafé til húsnæðisöryggis eiga alltof 
takmarkaða möguleika undir fyrirliggjandi texta frv. Því væri athugandi að gefa öllum launþegum 
rétt til sömu fjárhæða -  óháð tekjum og framlagi launagreiðanda til séreignarsparnaðar.

V ið 4. gr.
Hámarksfjárhæðir.

H eim ild rétthafa skv. 2. gr. takmarkast við skattfrjálsa ráðstöfun aflafjár og 
séreignarsparnaðar að hámarki 500 þús. kr. fyrir hverja tó lf mánuði á samfelldu tíu ára

tímabili.
Framlag rétthafa má ekki vera lægra en framlag launagreiðanda til séreignarsparnaðar skv.

gildandi samningum.

buseii
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•  Meginatriði verður að telja að öflun öruggs húsnæðis í samvinnufélagi og/eða  
sjálfseignarfélagi með búseturétti eða í kaupleigurétti -  njóti fulls jafnræðis á við  
séreign íbúðar á eigin kennitölu.

•  Annað meginatriði er að aðgengi að skattfrjálsri ráðstöfun húsnæðissparnaðar ætti 
undir engum kringumstæðum að gera mannamun eftir tekjum einstaklinga.

•  Gæta verður að því að sérvarinn séreignarsparnaður (og 
húsnæðissparnaðarreikningur) telst ekki aðfaraqhæfur gagnvart fjárnámi. Öðru máli 
gegnir þegar eign er flutt í fasteign. Því ætti löggjafinn að huga vandlega að 
ráðstöfunum til að verja neytendur gegn harkalegum aðgerðum kröfuhafa og 
ósanngjörnum samninsskilmálum í lánaviðskiptum - m.a. með banni við  
verðtryggingu allra lána til einstaklinga.

M jög brýnt verður að telja að stjórnvöld komi samhliða inn með aðgerðir til að lækka 
byggingarkostnað umtalsvert og auka um leið framboð á hagkvæmum íbúðum af breiðri gerð. 
Verði það ekki gert er raunveruleg hætta á að aukin eftirspurn leiði til hækkunar á íbúðaberði 
og að markmið frumvarpsins náist þá einungis að litlu leyti.
F.h. Búseta á Norðurlandi
Benedikt Sigurðarson framkvæmdastjóri
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