
Efni: Viðbrögð fjármála- og efnahagsráðuneytisins við umsögnum sem bárust efnahags- og 
viðskiptanefnd um frumvarp til laga um stuðning til kaupa á fyrstu íbúð (818. mál).

Fjármála- og efnahagsráðuneytið hefur tekið saman minnisblað sem felur í sér viðbrögð ráðuneytisins 
við umsögnum sem bárust um frumvarp til laga um stuðning til kaupa á fyrstu íbúð. Nefndinni bárust 
umsagnir frá 19 aðilum. Eftirfarandi eru svör við þeim umsögnum sem ráðuneytið taldi rétt að 
bregðast sérstaklega við. Í minnisblaðinu er í upphafi farið er yfir athugasemdir í umsögnum sem 
snúa að efni frumvarpsins grein fyrir grein og í lok þess er farið yfir athugasemdir í umsögnum sem 
varða almennt efni þess.

1. gr. Gildissvið.

Í umsögn Fjármálaeftirlitsins er lagt til að í 1. gr. frumvarpsins verði tilgreint að úrræði þau sem 
frumvarpið felur í sér verði vegna kaupa á fyrstu íbúð til eigin nota. Eftirlitið vísar í því sambandi til 
núgildandi úrræða um ráðstöfun séreignarsparnaðar þar sem sérstaklega er tilgreint að um skal vera 
að ræða íbúðarhúsnæði til eigin nota.

Með vísan til þess að frumvarpinu er ætlað að taka yfir mun lengra tímabil en núgildandi úrræði um 
ráðstöfun séreignarsparnaðar og að frumvarpinu er aðallega ætlað að gagnast ungu fólki var ákveðið 
að í frumvarpinu skyldi einungis tilgreint að um fyrstu kaup einstaklings á íbúð skuli vera að ræða en 
að ekki skyldi gera áskilnað um eigin not íbúðarhúsnæðis. Í því sambandi var m.a. horft til þeirra sem 
fara tímabundið til náms eða starfa.

2. gr. Ráðstöfun og skilyrði fyrir úttekt séreignarsparnaðar.

Ákvæði 1. mgr. 2. gr.

Í umsögn ríkisskattstjóra greinir að af lestri greinargerðar með frumvarpinu um 1. mgr. 2. gr. megi 
ráða að nýta megi viðbótariðgjald til kaupa á búseturétti. Þá er í umsögn Búseta á Norðurlandi lögð 
áhersla á að búseturéttareign og kaupleiguréttur eigi að njóta sambærilegs stuðnings og séreign 
íbúðar á eigin kennitölu og lagðar til breytingar á frumvarpinu þar um.

Líkt og fram kemur í athugasemdum við 1. mgr. 2. gr. má nýta heimild samkvæmt frumvarpinu til 
kaupa á íbúðarhúsnæði eða til nýbyggingar. Áskilið er að um fyrstu kaup sé að ræða og að 
einstaklingur verði skráður eigandi að tilgreindum eignarhlut í húsnæðinu. Heimildin tekur hins vegar 
ekki til kaupa á lóð, viðbyggingu eða endurbóta á húsnæði.

Það var ákveðið að úrræði frumvarpsins tækju ekki til kaupa á búseturétti enda er frumvarpinu fyrst 
og fremst ætlað að styðja við séreignarstefnu stjórnvalda, sbr. ummæli í almennum athugasemdum.

Ákvæði 2. mgr. 2. gr.

Í umsögn Landssamtaka lífeyrissjóða er vísað til 2. mgr. 2. gr. frumvarpsins þar sem gert er að skilyrði 
að rétthafi, sem hyggst nýta sér úrræði frumvarpsins, hafi ekki áður átt íbúð. Samtökin telja þörf á að 
útskýrt verði frekar hvað átt sé við með að „eiga íbúð" og „fyrstu kaup".

Með hugtakinu fyrstu kaup/fyrsta íbúð er átt við að einstaklingur hafi ekki áður verið skráður eigandi 
að íbúðarhúsnæði, sbr. ummæli í almennum athugasemdum. Þetta gildir óháð eignarhluta hans.



Verði frumvarpið að lögum tekur það því til einstaklinga sem eignast sína fyrstu íbúð eftir gildistöku 
laganna og tekur ráðstöfunin til viðbótariðgjalda sem greidd hafa verið eftir gildistökuna.

Í umsögn samtakanna er einnig vakin athygli á þeim áskilnaði að rétthafi eigi a.m.k. 50% eignarhluta í 
því húsnæði sem aflað er til að geta nýtt sér úrræði frumvarpsins, sbr. 2. mgr. 2. gr. frumvarpsins. Í 
umsögninni er bent á að það þekkist að sambúðaraðilar eigi húsnæði saman í öðrum hlutföllum, t.d. 
60/40%, sem hefur í för með sér að annar aðilinn verður af því að geta nýtt sér úrræði frumvarpsins.

Ráðuneytið hefur hugleitt hvort að rétt sé að leggja til að við 1. málsl. 2. mgr. 2. gr. bætist: og að 
hann afli sér íbúðarhúsnæðis annað hvort einn eða ífélag i við annan einstakling.

Þá leggur ráðuneytið til að í stað 50% í 2. málsl. 2. mgr. 2. gr. komi: 30%.

Ákvæði 3. mgr. 2. gr.

Í umsögn Landssamtaka lífeyrissjóða er talið að ekki sé ljóst hvort tímabil 3. mgr. 2. gr. frumvarpsins 
þurfi að ná til upphafstíma kaupa á eign eða hvort unnt sé að velja tímabil fram í tímann. Þá spyrja 
samtökin hvort að hjón og sambúðaraðilar sem uppfylla skilyrði samsköttunar geti valið ólíkan 
upphafsdag hins samfellda tíu ára tímabils.

Í frumvarpinu er lagt til að einstaklingum verði heimiluð skattfrjáls ráðstöfun á séreignarsparnaði einu 
sinni fyrir samfellt tíu ára tímabil við kaup á fyrstu íbúð, að hámarki 5 millj. kr. á einstakling á 
tímabilinu. Í frumvarpinu er áskilið að einstaklingurinn nýti séreignarsparnaðinn við kaupin, þ.e. til 
kaupa á fyrstu íbúð. Einstaklingur getur því ekki valið tímabil fram í tímann. Ráðstöfun á 
séreignarsparnaði er því við kaupin sjálf en leiða má að því líkum að sá sem ekki hyggst nýta séreign 
við kaup á fyrsta húsnæði þurfi síður stuðning en aðrir.

Þá er einstaklingi sem kaupir sig inn í íbúðarhúsnæði og verður skráður eigandi að tilgreindum 
eignarhluta heimilt að ráðstafa séreignarsparnaði sínum vegna láns sem tryggt er með veði í 
húsnæðinu ef um kaup á fyrstu íbúð er að ræða.

Í umsögn Samtaka fjármálafyrirtækja er talin þörf á að útskýra frekar í frumvarpinu hver réttur 
einstaklinga er sem gera hlé á greiðslu iðgjalda á því tímabili sem þeir hafa valið sér og hvaða 
tímamörk eigi að miða við.

Líkt og fram kemur í 3. mgr. 2. gr. frumvarpsins og í athugasemdum við ákvæðið er einstaklingi sem 
ráðstafar séreignarsparnaði inn á lán sem tekið var við kaup á fyrstu íbúð heimilt að gera hlé á 
greiðslu iðgjalda innan þess tímabils sem hann valdi að ráðstafa séreignarsparnaði sínum en réttur til 
að nýta iðgjöld fyrir það tímabil fellur niður þar sem heimild til ráðstöfunar getur í engum tilvikum 
náð yfir lengri tíma en samfelld tíu ár. Hefji einstaklingur iðgjaldagreiðslur að nýju áður en hinu tíu ára 
samfellda tímabili lýkur er honum heimilt að sækja um ráðstöfun séreignarsparnaðar að nýju fyrir 
þann tíma sem eftir stendur tíu ára tímabilsins. Einstaklingur þarf ekki að sækja um að nýju hafi rof á 
greiðslu iðgjalda varað skemur en í þrjá mánuði.

Ákvæði 5. mgr. 2. gr.

Þónokkrir umsagnaraðilar gera athugasemdir við að réttur til ráðstöfunar á séreignarsparnaði stofnist 
ekki ef einstaklingur hefur erft íbúðarhúsnæði eða hluta í slíku húsnæði, sbr. 5. mgr. 2. gr 
frumvarpsins.



Með hliðsjón af athugasemdum í umsögnum leggur ráðuneytið til við nefndina að ákvæði 5. mgr. 2. 
gr. verði fellt út úr frumvarpinu.

3. gr. Ráðstöfun inn á óverðtryggt lán.

Samtök fjármálafyrirtækja og Landssamtök lífeyrissjóða benda á að þrepaskipting sú á milli 
afborgunar og höfuðstóls óverðtryggðs láns sé flókin bæði fyrir lánveitendur og lántaka og að 
spurningar hafi vaknað um áhrif á greiðslumat lántaka. Í báðum umsögnum er lagt til að þeir sem 
nýta sér þennan þátt úrræðisins greiði fast hlutfall í afborganir annars vegar og inn á höfuðstól hins 
vegar á tímabilinu sem úrræðið nær til.

Ráðuneytið mælir ekki með þessari breytingu á frumvarpinu því með henni væri markmiðum með 
úrræðinu ekki náð. Með þeirri leið sem frumvarpið gerir ráð fyrir er reynt að líkja eftir greiðslubyrði 
verðtryggðra jafngreiðslulána að því marki sem kostur er með nýtingu séreignarsparnaðar inn á 
höfuðstól og afborgun með þrepaskiptingu. Þannig yrði greiðslubyrði óverðtryggðs láns lægst í 
upphafi að nafnvirði eins og á verðtryggðum jafngreiðslulánum en hækkaði síðan eftir því sem minna 
hlutfall séreignarsparnaðar rynni inn á afborgun. Ef hlutfall á milli greiðslu afborgunar og greiðslu inn 
á höfuðstól væri til einföldunar jafnt allan tíu ára samfelldan tíma úrræðisins væri greiðslubyrðin 
hærri en ella á óverðtryggðra láninu í samanburði við verðtryggt lán og því minni líkur á því að 
lántakar nýttu sér þennan valkost. Jafnframt yrði stórt stökk í greiðslubyrði lánsins þegar tíu ára 
tímabilinu lyki.

Ráðuneytið telur að það flækjustig í útreikningi lána sem bæði samtökin nefna sé unnt að leysa. Í 
undirbúningi að gerð frumvarpsins var m.a. leitað til aðila sem unnu að gerð tæknilegrar útfærslu á 
lækkun höfuðstóls verðtryggðra lána á árunum 2013-2014. Hjá þeim kom fram að unnt yrði að nýta 
þá vinnu og þá ferla sem urðu til við Leiðréttinguna. Nýju óverðtryggðu láni yrði skipt upp í tvo hluta, 
frumlán og séreignarlán. Fjárhæð séreignarláns myndi taka mið af þeirri fjárhæð sem færi í 
séreignarsjóð lántaka á 12 mánuðum og myndi standa straum af afborgunum og vöxtum þess 
lánshluta fyrstu 12 mánuðina. Frumlánið væri með sitt eigið greiðsluflæði og lántaki greiddi 
samkvæmt því. Séreignarlánið væri með einn gjalddaga á ári og myndi lífeyrissjóður greiða niður 
þann hluta eftir því sem greiðslur berast frá atvinnurekendum yfir árið. Á gjalddaga séreignarhluta 
lánsins væri því sem ekki næðist að greiða af gjalddaganum bætt við höfuðstól séreignarlánsins og 
síðan væri 10% af eftirstöðvum höfuðstól þess flutt á frumlánið til hækkunar. Á hverju ári lækkaði 
þannig greiðslubyrði séreignarlánsins um 10% þar til á ári 10 að eftirstöðvar þess væru fluttar í heild 
sinni á frumlánið. Þessi tæknilegu úrvinnslu þarf að vinna í nánu samráði við Samtök fyrirtækja á 
fjármálamarkaði og Landssamtaka lífeyrissjóða í tengslum við gerð reglugerðar skv. 6. gr. 
frumvarpsins.

Samtök fjármálafyrirtækja mæla með því að tekinn sé af allur vafi um að með afborgun sé átt við 
bæði niðurgreiðslu höfuðstóls og vaxta. Ráðuneytið leggur til að í nefndaráliti efnahags- og 
viðskiptanefndar sé tekinn af allur vafi þar að lútandi.

4. gr. Hámarksfjárhæðir.

Í umsögn Samtaka fjármálafyrirtækja kemur fram að ekki liggi ljóst fyrir hvernig lagaskil muni virka 
vegna hjóna sem keyptu fasteign eftir 1. júlí 2014 og hafa þegar nýtt sér úrræði um að greiða inn á



lán samkvæmt núgildandi ákvæðum til bráðabirgða um ráðstöfun séreignarsparnaðar og sækja um 
áframhaldandi ráðstöfun á grundvelli úrræða frumvarpsins.

Því er til að svara að lagt er til í frumvarpinu að við lagaskil haldist hámarksfjárhæðir til handa 
einstaklingi óbreyttar eða sem nemur 500. þús. kr. fyrir hverja tólf mánuði. Sú breyting felst hins 
vegar í frumvarpinu að hámarksfjárhæðir verða bundnar við einstakling án tillits til hjúskaparstöðu 
hans. Það hefur í för með sér að hámarksfjárhæðir til handa hjónum eða einstaklingum sem uppfylla 
skilyrði til samsköttunar og sem keyptu sína fyrstu íbúð eftir 1. júlí 2014, hækka að öðrum skilyrðum 
uppfylltum, um sem nemur um 250 þús. kr. fyrir hverja tólf mánuði það sem eftir stendur tíu ára 
samfellda tímabili.

5. gr. Umsókn og ráðstöfun.

Í umsögn Persónuverndar er lögð áhersla á að nauðsyn þess að upplýsingar sem ríkisskattstjóri miðlar 
til vörsluaðila verði miðlað með öruggum hætti.

Ráðuneytið leggur til að 1. málsl. 5. mgr. 5. gr. verði svohljóðandi:

Að uppfylltum skilyrðum 2. gr. og að fengnum upplýsingum skv. 4. mgr. miðlar ríkisskattstjóri með 
öruggum hætti nauðsynlegum upplýsingum til viðeigandi vörsluaðila sem staðfestir greiðslusögu 
viðbótariðgjalda.

6. gr. Ýmis ákvæði.

Í umsögn Búseta á Norðurlandi og Landssamtaka lífeyrissjóða er fjallað um að í frumvarpinu sé ekki 
kveðið á um að skuldheimtumönnum sé óheimilt að krefjast þess að skuldari ráðstafi 
séreignarsparnaði sínum á grundvelli frumvarpsins.

Viðbótarlífeyrissparnaður er undanþeginn aðför skuldheimtumanna, sbr. 2. mgr. 8. gr. laga nr. 
129/1997, um skyldutryggingu lífeyrisréttinda og starfsemi lífeyrissjóða. Því taldi ráðuneytið, að 
athuguðu máli, að óþarft væri að mæla á um að skuldheimtumönnum sé óheimilt að krefjast þess að 
skuldarar ráðstafi séreignarsparnaði á grundvelli frumvarpsins.

Ráðuneytið leggst þó ekki gegn því að slíkt ákvæði verði sett inn í 6. gr. frumvarpsins, svohljóðandi:

Skuldheimtumönnum er óheimilt að krefjast þess að skuldarar ráðstafi séreignarsparnaði samkvæmt 
lögum þessum.

8. gr. Gildistaka.

Í umsögn Alþýðusambands Íslands er því haldi fram að úrræði frumvarpsins taki eingöngu til 
einstaklinga sem kaupa sína fyrstu íbúð eftir 1. júlí 2017.

Ráðuneytið bendir á að í frumvarpinu er í fyrsta lagi að að finna ákvæði um lagaskil til handa 
einstaklingum sem ekki áttu íbúð 1. júlí 2014 en hafa hafið uppsöfnun á iðgjöldum til kaupa á fyrstu 
íbúð en hafa ekki nýtt sér hin uppsöfnuðu iðgjöld fyrir 1. júlí 2017, sbr. 2. mgr. 8. gr. frumvarpsins. 
Þeim einstaklingum er heimilt að verja þeim iðgjöldum á grundvelli ákvæða frumvarpsins að 
uppfylltum ákveðnum skilyrðum. Í öðru lagi er í frumvarpinu að finna ákvæði um lagaskil til handa 
einstaklingum sem keyptu sína fyrstu íbúð eftir 30. júní 2014, sbr. 3. mgr. 8. gr. frumvarpsins. 
Ákvæðið felur í sér heimild til handa einstaklingum sem svo á við um til áframhaldandi ráðstöfunar á



viðbótariðgjaldi inn á höfuðstól láns sem tryggt er með veði í íbúðarhúsnæðinu og eftir því sem við á 
sem afborgun af láni uns tíu ára samfellda tímabilinu er náð.

Í umsögn ríkisskattstjóra eru lagðar til viðbætur við 1. málsl. 3. mgr. 8. gr. frumvarpsins. Ráðuneytið 
felst á tillögu ríkisskattstjóra og leggur til að 1. málsl. 3. mgr. 8. gr. verði, svohljóðandi:

Rétthafa sem hefur nýtt sér ákvæði til bráðabirgða XVII í  lögum um skyldutryggingu lífeyrisréttinda og 
starfsemi lífeyrissjóða og/eða eftir atvikum ákvæði til bráðabirgða XVI sömu laga til öflunar á 
íbúðarhúsnæði til eigin nota er heimilt að ráðstafa viðbótariðgjaldi inn á höfuðstól láns sem tryggt er 
með veði í  íbúðinni og eftir því sem við á afborganir láns uns samfelldu tíu ára tímabili er náð, sbr. 3. 
mgr. 2. gr. laga þessara.

9. gr. Breyting á öðrum lögum.

Í umsögn ríkisskattstjóra er vakin athygli á að verði af framlengingu ákvæðis til bráðabirgða XVI laga 
nr. 129/1997, sbr. lög nr. 40/2014, úr 30. júní 2017 í 30. júní 2019, líkt og lagt er til í b. lið 9. gr. 
frumvarpsins, þurfi jafnframt að framlengja ákvæði til bráðabirgða í tekjuskattslögum þessu tengt ella 
verði ráðstöfun einstaklinga á séreignarsparnaði skattskyld eftir 30. júní 2017.
Ráðuneytið leggur því til að við a. lið 9. gr. bætist ný lokamálsgrein svohljóðandi:

Eftirfarandi breytingar verða á ákvæði til bráðabirgða LV í lögunum:
a. Ísta ð  „30. jú n í2017"í  1. mgr. kemur: 30. jú n í2019.
b. Í stað „1,5 millj. kr." og „2.250.000 kr." í  1. málsl. 3. mgr. kemur: 2,5 millj. kr.; og: 3.750.000 

kr.

Þá leggur ráðuneytið til að við 9. gr. frumvarpsins verði bætt nýjum staflið. Tillagan byggir ekki á 
umsögn. Um er að ræða tillögu að framlengingu á heimild til handa þeim einstaklingum sem ekki áttu 
íbúð 1. júlí 2014 og hafa ekki fjárfest í nýju húsnæði fyrir 1. júlí 2017. Þá er lögð til hækkun á 
hámarksfjárhæðum til samræmis við framlenginguna. Um er að ræða einstaklinga sem hafa áður 
verið eigendur að íbúðarhúsnæði og sem hafa hafið uppsöfnun á iðgjöldum til öflunar á 
íbúðarhúsnæði til eigin nota á grundvelli ákvæðis til bráðabirgða XVII laga nr. 129/1997, sbr. b-lið 1. 
gr. laga nr. 40/2014, en ekki nýtt sér þá heimild fyrir 1. júlí 2017. Heimildin í núgildandi lögum tekur 
annars vegar til einstaklinga sem ekki hafa áður átt íbúð og taka lagaskilin í 8. gr. frumvarpsins til 
þeirra. Hins vegar tekur heimildin til einstaklinga sem hafa áður verið eigendur að íbúðarhúsnæði og 
að óbreyttum lögum mun sá hópur aðeins hafa heimild til uppsöfnunar í þrjú ár eða til 30. júní 2017 
þótt heimild til úttektar á hinu uppsafnaða iðgjaldi sé samkvæmt núgildandi lögum til 30. júní 2019. 
Ráðuneytið leggur því til að við b. lið 9. gr. frumvarpsins bætist ný lokamálsgrein svohljóðandi:

Ísta ð  „30. jú n í2017"í  1. mgr. ákvæðis til bráðabirgða XVII ílögunum  kemur: 30. jú n í2019.

Önnur atriði

Seðlabanki Íslands

Ráðuneytið fellst ekki á að framsetningin í frumvarpinu er varðar samanburð á greiðslubyrði og 
eftirstöðvum óverðtryggðra fasteignalána sé villandi líkt og haldið er fram í umsögn Seðlabanka 
Íslands. Það er hægt að lýsa þróun greiðslna og eftirstöðva lána hvort heldur sem er á nafnvirði og 
raunvirði. Að nafnvirði eru greiðslur óverðtryggðs jafngreiðsluláns fastar út lánstímann en greiðslur



verðtryggðs jafngreiðsluláns hækka sem nemur verðbólgu. Að raunvirði lækka greiðslur óverðtryggðs 
jafngreiðsluláns með tíma en greiðslur verðtryggðs jafngreiðsluláns eru fastar. Í frumvarpinu er farin 
sú leið að sýna þróun greiðslna og eftirstöðva á nafnvirði en skýra út í texta áhrif á raungreiðslubyrði. 
Þetta er sama aðferðafræði og í þeim skýrslum um verðtryggingu sem höfð var hliðsjón af við smíði 
frumvarpsins, þ.e. Skýrslu nefndar sem kanni forsendur verðtryggingar á Íslandi, efnahags- og 
viðskiptaráðuneytið (2011), Nauðsyn eða val? Verðtrygging, vextir og verðbólga, Samtök 
fjármálafyrirtækja (2012) og Afnám verðtryggingar a f nýjum neytendalánum, forsætisráðuneytið 
(2014). Seðlabankinn sýnir einnig báðar aðferðirnar og lýsir þeim vel í rammagrein í riti sínu um 
efnahagsmál nr. 6 frá 2013.

Bandalag starfsmanna ríkis og bæja

Ráðuneytið hafnar því sem fram kemur í umsögn BSRB um að dregið hafi úr stuðningi stjórnvalda við 
fasteignaeigendur í formi vaxtabóta sem hafi lækkað um 70% frá árinu 2011.

Í lok árs 2010 voru gerðar margvíslegar breytingar á útreikningsreglum vaxtabóta í því skyni að draga 
úr fyrirsjáanlegum vexti þeirra. Hámarksfjárhæðir vaxtabóta voru hækkaðar sem og 
hámarksfjárhæðir vaxtagjalda til útreiknings bóta. Skerðingarmörk vegna eigna voru lækkuð og 
skerðing vegna tekna aukin. Síðan þá hafa fjárhæðir til útreiknings vaxtabóta verið óbreyttar að 
frátalinni skerðingu vegna tekna sem var aukin enn frekar árið 2013.

Til viðbótar við hefðbundnar vaxtabætur var við álagningu opinberra gjalda árin 2011 og 2012 greidd 
sérstök niðurgreiðsla vaxta, sem var ekki tekjutengd, og nam 0,6% af skuldum vegna íbúðarhúsnæðis 
til eigin nota. Sérstaka vaxtaniðurgreiðslan var fjármögnuð með viðbótarbankaskatti en við álagningu 
opinberra gjalda árin 2012 og 2013 var til viðbótar við sérstakan skatt á fjármálafyrirtæki greitt 
0,0875% af skattstofni. Þá má einnig nefna að greiddar voru sérstakar lánsveðsvaxtabætur árið 2014 
sem námu tæpum 148 m.kr. Eftirstöðvar sérstakra lánsveðsvaxtabóta frá árinu 2014, að fjárhæð 10 
m.kr., voru greiddar á árinu 2015.

Ríkis re ikningur 2010 2011 2012 2013 2014 2015 j o i g

Vaxtabætur alls, m.kr. 11.721 12.548 9.146 8.974 8.463 7.230 6.200
Sérstök niðurgr. vaxta m.kr. 6.421 5.874

Úthlutun vaxtabóta hefur dregist saman á milli ára frá árinu 2011 eins og sjá má af töflunni hér að 
ofan. Hækkun tekna og íbúðaverðs undanfarin ár hefur haft þau áhrif að eignatengingar vaxtabóta 
aukast. Á sama tíma hafa eftirstöðvar lána vegna íbúðakaupa og vaxtagjöld lækkað. Fjárhæðir til 
útreiknings vaxtabóta hafa verið óbreyttar frá árinu 2011 og hafa þessir þættir, þ.e. hækkun tekna, 
hækkun fasteignarverðs og lækkun vaxtagjalda, leitt til skerðingar á vaxtabótum umfram áætlanir 
undanfarin ár. Vísitala kaupmáttar launa hækkaði um 27% frá janúar 2011 til júlí 2016 og nettó eignir 
skv. Hagstofu Íslands jukust um 36% frá 2011-2014.

Skuldaúrræði stjórnvalda í kjölfar efnahagskreppunnar hafa átt þátt í bættri eignastöðu heimilanna 
undanfarin ár. Má þar einkum nefna 110% leiðina og höfuðstólsleiðréttingu verðtryggðra 
húsnæðislána. Þá lækkuðu bankar húsnæðisskuldir að nokkru leyti í kjölfar gengislánadóma sem 
bætti einnig eignastöðu heimilanna í landinu. Bætt eignastaða heimila og aukinn kaupmáttur hafa 
leitt til þess að þörfin fyrir stuðning frá stjórnvöldum í formi vaxtabóta hefur minnkað.

Við útreikning vaxtabóta dragast 8,5% af tekjum frá vaxtagjöldum og er mismunurinn reiknaðar 
vaxtabætur. Frádráttur vegna tekna er meiri hjá tekjuhærri einstaklingum og hjónum en þeim



tekjulægri eins og sjá má á töflunni hér að neðan. Hins vegar eru tekjuhærri einstaklingar og hjón oft 
með hærri íbúðaskuldir og greiða þar af leiðandi hærri vaxtagjöld. Eftirfarandi dæmi byggir annars 
vegar á hjónum með 11 m.kr. í árstekjur og hins vegar hjónum með 7 m.kr. í árstekjur. Gert er ráð 
fyrir eignastofni undir 6,5 m.kr. í báðum tilvikum og skerðast vaxtabætur því ekki vegna eigna. 
Tekjuhærri hjónin greiða hærri vaxtagjöld en þau tekjulægri og fá þau 265 þús.kr. í vaxtabætur á ári á 
meðan tekjulægri hjónin fá 205 þús.kr.

Hjón - árstekjur 7 m.kr. Hjón - árstekjur 11 m.kr.
Vaxtagjöld 800.000 Vaxtagjöld 1.200.000
Tekjustofn 7.000.000 Tekjustofn 11.000.000
Skerðing vegna tekna (8,5%) 595.000 Skerðing vegna tekna (8,5%) 935.000
Vaxtabætur eftir skerðingu tekna 205.000 Vaxtabætur eftir skerðingu tekna 265.000
Skerðing vegna eigna (0%) 0 Skerðing vegna eigna (0%) 0
Vaxtabætur alls 205.000 Vaxtabætur alls 265.000

Íslög

Varðandi umsögn Íslaga, f.h. Allianz Íslands hf., vísar ráðuneytið til þess sem áður hefur komið fram af 
þess hálfu við meðferð núgildandi úrræða um úttekt á séreignarsparnaði.

Samtök fjármálafyrirtækja

Þá kemur fram í umsögn Samtaka fjármálafyrirtækja að skýra þurfi hvort að einstaklingur sem 
endurfjármagnar lán sem tekin voru vegna fyrstu íbúðarkaupa haldi rétti sínum. Auk þess telja 
samtökin að ekki sé ljóst í frumvarpinu hvort að einungis megi ráðstafa iðgjaldi séreignarsparnaðar 
eða hvort einnig megi ráðstafa ávöxtun sparnaðarins.

Réttur einstaklings til að ráðstafa séreignarsparnaði sínum helst þótt lán, sem tryggð eru með veði í 
fyrsta íbúðarhúsnæði, séu endurfjármögnuð, að uppfylltum skilyrðum frumvarpsins. Þá taka úrræði 
frumvarpsins aðeins til greiddra viðbótariðgjalda en ekki ávöxtunar af þeim, sbr. athugasemdir við 1. 
mgr. 2. gr. frumvarpsins.

Alþýðusamband Íslands

Í umsögn Alþýðusamsambands Íslands er því haldið fram að skattfrjáls ráðstöfun á séreignarsparnaði 
gagnist fyrst og fremst þeim sem eiga eigið fé og hafa greiðslugetu til þess að standast greiðslumat 
hjá fjármálastofnun en ekki þeim sem eiga í mestum vanda á húsnæðismarkaði.

Ráðuneytið bendir á að frumvarpinu er ætlað að styrkja þá sem eru að kaupa sína fyrstu íbúð. Þá vill 
ráðuneytið nota tækifærið og benda á að í greinargerð um þróun á efnahagslegri stöðu fólks á 
aldrinum 20-35 ára sem unnin var fyrir Alþingi kemur fram að fasteignaverð hefur hækkað verulega 
umfram ráðstöfunartekjur þessara aldurshópa og eru vísbendingar um að greiðslubyrði lána sé ekki 
aðalvandamálið fyrir ungt fólk heldur öllu fremur getan til að safna fyrir útborgun, sem reynist 
erfiðari hjalli að yfirstíga. Til framtíðar ættu tillögurnar í frumvarpinu að draga úr eftirspurn á 
leigumarkaði og þeirri verðspennu sem þar ríkir.

Samband íslenskra sveitarfélaga



Í umsögn Sambands íslenskra sveitarfélaga eru áætlaðar þær útsvarstekjur sem sveitarfélögin fara á 
mis við verði frumvarpið að lögum þótt að í umsögninni sé tekið undir að hærri fasteignaskattar og 
fasteignatengd gjöld skapi ákveðið mótvægi við tekjumissinn. Ráðuneytið vekur athygli nefndarinnar 
á að málið er til umræðu við sveitarfélögin á sameiginlegum vettvangi þeirra og ríkisins.

Jafnréttisstofa

Í umsögn Jafnréttisstofu er talið að greina hefði þurft þær upplýsingar sem liggja til grundvallar 
frumvarpinu eftir kyni. Það er mat ráðuneytisins að ekki gefist svigrúm til þess að greina þær 
upplýsingar sem liggja til grundvallar frumvarpinu eftir kyni þrátt fyrir að það hefði verið æskilegt. 
Ráðuneytið bendir þó á að úrræði frumvarpsins snúa jafnt að konum og körlum.


