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Umsögn Leigjendaaðstoðar Neytendasamtakana um tillögu til þingsályktunar um 
bráðaaðgerðir til að tryggja öllum húsnæði á viðráðanlegum kjörum, 15. mál.

Alvarlegt ástand á húsnæðismarkaði hérlendis hefúr verið mikið í umræðunni á undanfömum 
mánuðum og ámm. A f þeim sökum er því fagnað að ofangreind þingsályktunartillaga sé nú endurflutt, 
en fyrir tveimur ámm sendi Leigjendaaðstoðin frá sér umsögn um „bráðaaðgerðir til að efla 
leigumarkað á íslandi“ . Það hefúr lítið breyst síðan þá og er eftirfarandi umsögn því í anda hinnar 
fyrri, en ástandið á húsnæðismarkaði í sjálfú sér sambærilegt e f  ekki verra. Það er þvi fagnaðarefni að 
stjómvöld hafi vilja til þess að beita sér a f  hörku í þessum málaflokk og vonandi að sá vilji fari að 
skila sér í framkvæmdum sem allra fyrst, enda er tími skýrsluskrifa og nefhdaskipana einfaldlega 
liðinn en fyrirliggjandi em nú þegar ijölmargar hugmyndir sem ætti að vera hægt að nýta sem 
gmndvöll frekari aðgerða.

Leigjendaaðstoðin gerir eftirfarandi athugasemdir við nokkra liði ofangreindrar tillögu, en umfjöllunin 
er takmörkuð við þau atriði sem snúa að leigjendum, auk umfjöllunar um stöðuna á leigumarkaði. 
Jafhframt er gert ráð fyrir að frekara tækifæri gefist til að koma að ítarlegri athugasemdum, komi þau 
lagaffumvörp sem rætt er um í tillögunni til með að líta dagsins ljós

Um 1. lið: Fmmvarp til laga um húsnæðisbætur var lagt ffarn á síðasta löggjafarþingi. Fmmvarpið fór 
í gegnum fyrstu umræðu á Alþingi og gekk síðan til velferðamefhdar. Leigjendaaðstoðin skilaði 
umsögn til nefndarinnar, dags. 17. ágúst sl., þar sem fjallað var ítarlega um frumvarpið og 
athugasemdir gerðar við einstakar fmmvarpsgreinar. Almennt má segja að afstaða Leigjenda- 
aðstoðarinnar hafí verið jákvæð í garð ffumvarpsins, enda um að ræða ffumvarp til laga sem kæmu til 
með að bæta hag leigjenda og leiðrétta að einhverju leyti þann aðstöðumun sem hefúr ríkt á 
húsnæðismarkaði milli leigjenda annars vegar og húseigenda hins vegar.

Það er von Leigjendaaðstoðarinnar að ffumvarpið verði lagt aftur ffam fljótlega á þessu þingi og 
að það samþykkt. Það yrði stórt skref í að jafha þann aðstöðumun sem nú er ríkjandi á 
húsnæðismarkaði og um leið skref í átt að þvi að gera leigumarkaðinn ákjósanlegan valkost fyrir þá 
sem vilja ffekar leigja húsnæði heldur en að eiga húsnæði. Það felst meira svigrúm og frelsi í því að 
leigja, sé um stöðugan og heilbrigðan markað að ræða, en við óbreytt markaðsástand eru þeir fáir sem 
kjósa að leigja húsnæði geti þeir á annað borð keypt sér húsnæði.
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Til þess að leiga á húsnæði geti orðið að raunhæfúm búsetuvalkosti er nauðsynlegt að komið sé á fót 
öflugum leigufélögum sem bjóða öruggt langtímahúsnæði. Víðast hvar erlendis er mun algengara að 
einstaklingar leigi sér fasteignir frekar en að kaupa þær og búa einstaklingar þá jafnvel innan sama 
leigufélags mestan hluta ævi sinnar en geta þó stækkað eða minnkað við sig eftir þörfúm. S lík t er 
góður og eðlilegur valkostur, en í þessum löndum er ekki litið á leigu húsnæðis sem tímabundið 
neyðarúrræði eins og hér á landi. Til þess að þetta geti orðið að veruleika hér á landi þurfa stjórnvöld 
að láta af  séreignarstefhu í húsnæðismálum.

Þar sem um heilbrigðan leigumarkað er að ræða geta einstaklingar séð marga kosti þess að leigja 
húsnæði. Þannig felst ákveðið frelsi í húsaleigu og það hentar einfaldlega ekki öllum að eiga húsnæði. 
Hér á landi er þó því miður ekki um heilbrigðan leigumarkað að ræða og hafa aðilar þvi lítið  val. 
Leigufélög hér á landi eru afar fá og þeir aðilar sem stunda útleigu íbúðarhúsnæðis í atvinnuskyni gera 
það flestir í hagnaðarskyni, sem síðan heldur leiguverði í hæstu hæðum.

Um 2. fið: Þeir aðilar sem leigja út fasteign greiða fjármagnstckjuskatt a f  70% leigutekna. Þannig er 
skatthlutfall leigutekna 14% i dag. Samkvæmt frumvarpi til laga um ýmsar forsendur frumvarps til 
fjárlaga fyrir árið 2016 stendur til að breyta þessu þannig að greiddur sé f|ármagnstekjuskattur a f  50% 
leigutekna, og þ.a.l. verður skatthlutfall alls 10% í stað 14%. Þetta er vissulega skref í rétta átt en með 
2. lið þingsályktunartillögunnar er lagt til að tekjur einnar íbúðar verði undanþegnar fjármagns- 
tekjuskatti. Leigjendaaðstoðin tekur undir slíkar hugmyndir, enda dregur skattheimtan mjög úr hvata 
aðila til að láta þinglýsa leigusamningum. Einnig getur skattheimtan í sumum tilfellum verið 
íþyngjandi, t.a.m. fyrir fasteignaeigendur sem búnir eru að festa kaup á nýrri eign en tekst ekki að selja 
eldri eign sína og ákveða að bjóða hana til leigu. Þá ætti það að vera markmið stjómvalda að draga úr 
„svartri“ leigustarfsemi og auka hlutfall þinglýstra húsaleigusamninga, en þinglýsing er nauðsynleg 
forsenda þess að hægt sé að greina og kortleggja leigumarkaðinn að einhverju gagni.

A f lesti greinargerðar með tillögunni er ljóst að markmiðið sé að höfða til aðila sem stunda 
svokallaða „ferðamannagistingu“ og reyna að fá þær íbúðir aftur á almennan leigumarkað. Slíkt er 
göfúgt markmið og nauðsynlegur þáttur í þvi að byggja hér upp heilbrigðan og eðlilegan leigumarkað. 
Ásókn ferðamanna hefúr stóraukist á undanfömum ámm og er ljóst að í mörgum tilfellum er slík 
starfsemi án tilskilinna leyfa. Ljóst er að stórefla þarf eftirlit með gistingu sem seld er ferðamönnum, 
hvort sem um er að ræða gistiheimili eða íbúðargistingu. Slíkt átak myndi ekki einungis skila sér í 
bættum aðstæðum á leigumarkaði, heldur einnig í stórauknum skatttekjum og auknu öryggi 
ferðamamia.

Að lokum skal það itrekað að tímabundnir leigusamningar em ekki til þess fallnir að stuðla að 
bættu búsetuöryggi aðila á leigumarkaði og hefúr Leigjendaaðstoðin áður nefnt það, í umsögnum 
sínum, að betur væri að sjá hér miðað við ótímabundna samninga fremur en tímabundna til a.m.k. tólf 
mánaða.

Um 5. -  6. lið: Leigjendaaðstoðin telur mikilvægt að ónýttar lóðir í eigu ríkisins séu nýttar til þess að 
auka framboð á leiguíbúðum. Einnig er mikilvægt að byggingarreglugerð verði endurskoðuð, en hún 
hefúr verið gagnrýnd vegna þeirra skilyrða sem þar er að finna. Nauðsynlegt er að einfalda 
reglugerðina og veita aðilum meira frelsi við byggingu en nú er gert. Að sjálfsögðu má slíkt frelsi þó 
ekki vera á kostnað öryggis eða gæða. A f umræðunni undanfarið, og athugasemdum sérfræðinga, má 
ráða að slíkt sé vel hægt og er vonandi að byggingarreglugerðin verði endurskoðuð sem allra fyrst.

Um 9. lið: Eins og áður segir þarf að koma á fót öflugum leigufélögum hér á landi, til þess að styrkja 
leigumarkað og bæta ástand á húsnæðismarkaði. Sú hugmynd að stjómvöld veiti stofiistyrki til 
leigufélaga, gegn ströngum skilyrðum, er því i sjálfú sér a f  hinu góða. Fyrir liggur að til em lóðir undir 
leiguhúsnæði, sem leigufélög gætu byggt íbúðir sínar á. Það væri því virkilega mikill hvati fyrir slík



félög ef stjómvöld myndu veita þeim þessar lóðir á kostnaðarverði og með niðurfellingu gjalda við 
byggingarframkvæmdir. Þó þyrfti eftirlit með því að skilyrðum sé fylgt að vera heildstætt, öflu gt og 
viðvarandi. Þannig þyrfti opinber aðili að fylgjast vel með þessum félögum, starfsemi þeirra og þ v í að 
skilyrðum stjómvalda sé fylgt eftir til hins ýtrasta. Telur Leigjendaaðstoðin einnig að félög sem þessi 
ættu ekki að vera rekin í hagnaðarskyni, en það er óljóst hvað átt er við í tillögunni þegar fjallað e r  um 
takmarkanir á arðgreiðslum.

Eins og fram kemur gætu skilyrðin falið í sér að tiltekið hlutfall íbúða fari í fyrstu til ijölskyldna 
undir ákveðnum tekju- og eignamörkum en einnig er mikilvægt að leiguverðinu sé stillt í hóf o g  að 
skilyrði séu sett um langtímaleigu. Leigjendaaðstoðin hefur áður bent á að til dæmis 12 m ánaða 
tímabundinn húsaleigusamningur getur ekki talist samningur til langtíma, heldur væri þá eðlilegra að 
miða við ótímabundinn húsaleigusamning við þessar aðstæður.

Virðingarfyllst, 
f.h. Leigjendaaðstoðar Neytendasamtakanna,
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