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Alþingi
efnahags- og viöskiptanefnd
v/Austurvöll
150 REYKJAVÍK

1. september 2016 
Tilvísun: 2016080036

Efni: Umsögn um frumvarp til laga um stuðning til kaupa á fyrstu íbúð (818. mál)

Fjármálaeftirlitið vísar til tölvupóstar frá nefndarsviði Alþingis dags. 19. ágúst sl. þar sem 
óskað var umsagnar stofnunarinnar um frumvarp til laga um stuðning til kaupa á fyrstu íbúð 
(818. mál).

Almennt
Umsögn Fjármálaeftirlitsins lýtur einkum að gildissviði og hugtakanotkun. Fjármálaeftirlitið vill 
benda á að í reglugerð nr. 698/1998 um ráðstöfun iðgjalds til lífeyrissparnaðar og 
viðbótartryggingarvernd koma fram skilgreiningar á ýmsum hugtökum sem finna má í 
frumvarpinu s.s. rétthafi og viðbótariðgjald.

Eftirfarandi umsögn miðast við einstakar greinar frumvarpsins.

1. gr. frumvarpsins
í inngangsorðum í athugasemdum við frumvarpið er fjallaö um að í því felist stuðningur í 
formi skattfrjáls séreignarsoamaðar til handa einstaklingum sem eru að kaupa sína fyrstu 
íbúð. Þá er vísað til laga nr. 40/2014 sem heimila ráðstöfun séreignarsparnaðar tímabundið 
inn á veðlán sem tekin voru vegna öflunar íbúðarhúsnæðis til eigin nota. Umfjöllunin í 
athugasemdum með frumvarpinu gefur til kynna að verið sé að aðstoða einstaklinga við að 
koma sér upp eigin heimili. Því færi vel á því að tilgreina að úrræðið sé vegna kaupa 
einstaklings á fyrsta íbúðarhúsnæði til eignin nota.

Tillaga að 1. gr.: Lög þessi gilda um skattfrjálsa úttekt séreignarsparnaðar, sbr. 8. gr. laga um 
skyldutryggingu lífeyrisréttinda og starfsemi lífeyrissjóöa, til kaupa einstaklinga á fyrsta 
íbúðarhúsnæði til eigin nota.

2. gr. frumvarpsins
Athygli vekur að frumvarpið gerir ráð fyrir því að rétthafar verði að ráðstafa viðbótariðgjaldi 
með tilteknum hætti til að eiga kost á því úrræð' stjórnvalda sem felst í frumvarpinu. Rétthafa 
sem til að mynda kjósa að ráðstafa viðbótariðgjaldi inn á lífeyristryggingarsamninga geta ekki 
nýtt sér úrræði stjórnvalda.
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í a. lið 1. mgr. kemur tram aö m.a. sé heimilt aö verja uppsötnuðu logjaldi til kaupa á tyrstu 
íbúð. Velta má því upp hvort einnig sé hægt að nýta úrræði stjórnvalda til nýbyggingar.

í 1. ml. 2. mgr. er tekið fram að rétthafi megi ekki áður hafa átt íbúð og í 5. mgr. er tilgreint að 
sá sem eignast íbúðarhúsnæði í heild eða að hluta við arftöku og er skráður eigandi telst 
hafa átt íbúð. Hér er væntanlega átt við að rétthafi megi ekki áður hafa verið skráður 
þinglýstur eigandi íbuðarhúsnæðis burtséð frá stærð eignarhlutarins og hvernig hann er til 
kominn, s.s. vegna kaupa, arftöku eða gjafagjörnings.

5. gr. frumvarpsins
í þeim tilfellum þegar fjármálafyrirtæki er vörsluaðili er fyrirkomulag á útgreiðslu uppsafnaðs 
réttar til útgreiðslu séreignarsparnaðar vegna kaupa fyrstu eignar óljós, fyrst og fremst 
varðandi greiðslufrest eftir að umsókn um útgreiðslu berst. Þetta getur meðal annars haft 
áhrif á binditímaflokkun þess séreignarspanaðar sem er í formi innlánsreikninga hjá 
innlánsstofnunum en það getur skipt máli í útreikningi á lausafjárhlutföllum samkvæmt 
reglum Seðlabanka íslands nr. 1031/2014 um lausafjárhlutfall o.fl. Auk þess er vert að benda 
á að fyrirkomulagið getur leitt til þess að verðtryggð innlán sem eru í formi 
séreignarsparnaðar geta verið greidd út áður en innlánin hafi uppfyllt ákvæði um 36 mánaða 
binditíma skv. 2. gr. reglna nr. 492/2001 um verðtryggingu sparifjár og lánsfjár.

Virðingarfyllst,

FJÁRMÁLAEFTIRLITIÐ

Anna Mjöll Karlsdóttir £ /  Hiidur Jana Júlíusdóttir
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