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Efni: Umsögn laganefndar L.M.F.Í. um 383. mál, þskj. 519, 145. löggjafarþing 
2015-2016, Frumvarp til laga um fasteignalán til neytenda.

Laganefnd Lögmannafélags Íslands hefur farið yfir frumvarp um fasteignalán til 
neytenda og vill koma á framfæri ábendingum og athugasemdum við nokkru atriði 
frumvarpsins.

I. Almenn atriði

Um er að ræða viðamikið frumvarp sem m.a. tekur mið af tilskipun Evrópuþingsins og 
ráðsins 2014/17/EB. Orðalag fumvarpsins bendir til þess að ekki sé um beina skyldu 
til upptöku á einstökum efnisákvæðum tilskipunarinnar. Því er væntanlega nokkurt 
svigrúm til staðar til að taka mið af íslenskum fjármálamarkaði og smæð hans við 
lagasmíðina.

Athygli vekur að í nefnd þeirri sem unnið hefur að undbúningi frumvarpsins er ekki að 
finna fulltrúa neytenda þó yfirlýst markmið frumvarpsins skv. 1. gr. laganna sé að 
tryggja neytendavernd. Telja verður því eðlilegt að við meðferð frumvarpsins sé gætt 
að aðkomu neytendasamtaka og annarra frjálsra hagsmunasamtaka á vettvangi 
neytendamála og fasteignalána svo sem Hagsmunasamtök Heimilanna.

Í frumvarpinu eru lagðar verulega auknar skyldur á lánveitenda í öllu vinnuferli við 
veitingu fasteignalána til neytenda frá því sem tíðkast hefur þó vissulega hafi 
umfangið aukist verulega eftir efnahagshrunið. Tilurð þessara breytinga miða m.a. að 
því að bæta verk- og vinnulag lánveitenda við veitingu fasteignalána til neytenda 
vegna reynslunnar af efnahagshruninu 2008. Til viðbótar við hefbundið greiðslumat 
verður nú krafist svokallaðs lánshæfismats við veitingu fasteignalána. Lögin fela í sér 
ýmsan áskilnað og kvaðir sem lagðar eru á lánveitendur við meðferð lánaumsóknar 
vegna hvers konar fasteignalána. Viðbúið er að umsýslukostnaður við meðferð 
umsókna um fasteignalán eykst við þessar kröfur löggjafans, verði frumvarpið að 
lögum. Í frumvarpinu er hvergi kveðið á um mörk á því að hve miklu leyti neytandinn 
ber þennan aukna umsýslukostnað. Eins og frumvarpið er nú hafa lánveitendur 
sjálfdæmi um það að leggja þann aukna kostnað inn í verðskrár sínar og jafnframt á 
hvern hátt það verður gert. Eðlilegt verður að telja að löggjöf sem felur í sér 
talsverðar auknar lagaskyldur við vinnu og verklag lánveitenda vegna fasteignalána
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geymi ákvæði um tilhögun þeirrar kostnaðaraukningar. Þannig kveði lögin sjálf á um 
hvert sé hámark kostnaðar sem lánveitanda sé heimilt að innheimta af neytenda 
vegna umræddrar vinnu í formi lögbundinna krafna. Slíkt stuðlar að því að tryggja 
neytendavernd sem er yfirlýst markmið lagasetningarinnar enda er kostnaður 
neytenda afar ríkt neytendasjónarmið.

Þá bendir laganefnd á að í ýmsum ákvæðum laganna er vísað til þess að ráðherra 
setji reglugerð til frekari útlistunar. Engar afmarkanir er þó að finna í einstökum 
reglugerðarheimildum, sem eru staðsettar í hinum ýmsu greinum frumvarpsins. Rétt 
er að í öllum þessum tilvikum sé vísað beint í 60. gr. laganna en þar er nú að finna á 
einum stað nokkuð skýra afmörkun á því hvað löggafinn er að heimila 
frakmvæmdavaldinu að útfæra frekar í reglugerðarheimildum laganna.

Í þessu sambandi er þó rétt að huga að því að reglugerðarheimild 20. gr. á sér ekki 
tilvísun í 60. gr. laganna. Þar er hins vegar um mjög mikilvæga reglugerðarheimild að 
ræða sem snýr að þeim kröfum sem gerðar eru við mat á greiðsluhæfi og lánshæfi 
neytanda. Þessi tveir þættir munu ráða aðgangi neytanda að fasteignalánum. Eðliegt 
getur talist að við slíka grundvallaþætti laganna sé mælt fyrir um lágmarksviðmið í 
lögum í stað þess að veita framkvæmdavaldinu fullt sjálfdæmi við útfærslu 
grundvallarþátta.

II. Athugasemdir við einstakar greinar

Við yfirferð málsins telur Laganefnd LMFÍ rétt að gera athugasemdir við nokkrar 
greinar frumvarpsins.

Um 27 gr.

Ákvæðið mælir fyrir um aðgang lánveitanda innan aðildarríkja EES án mismununar. 
Hér væri rétt að mæla fyrir um í 2. mgr. laganna að aðgangur sé háður því að 
uppfylltar séu kröfu landsréttar svo sem að fyrir liggi upplýst samþykki viðkomandi 
neytanda um aðgang að gögnum hans í kerfum einkaaðila eða opinberra aðila. Þetta 
sé gert til þess að taka af allan vafa um að lánveitendur í öðrum aðildarríkjum þurfa 
að uppfylla sömu lagaskyldur og lánveitendur á Íslandi þurfa að gera, t.d. skylduna 
um að fyrir liggi upplýst samþykki neytenda fyrir aðgangi að gögnum hans.

Um 36. gr.

Samkvæmt 2. mgr. 36. gr. frumvarpsins er nú mælt fyrir um að uppgreiðslugjald teljist 
„sanngjarn bótaréttur lánveitanda“. Af ákvæðinu í heild verður séð að 
uppgreiðslugjald tekur fyrst og fremst til neytendalána með föstum vöxtum. 
Laganefnd telur að í stað þess að mæla fyrir um bótarétt verði mælt fyrir um að 
uppgreiðslugjald sé samningsatriði lánveitanda og lántaka. Slíkt ýtir jafnframt undir 
samkeppni milli lánveitenda.

Afar varhugavert er að löggjafinn taki hér af skarið og lögbjóði uppgreiðslugjald í tilviki 
lána með föstum vöxtum eins og mælt er fyrir um í frumvarpinu. Það er meginregla 
kröfuréttar að skuldari eigi rétt á því að greiða skuld sína að hluta eða öllu leyti fyrir 
gjalddaga. Ákvæði um lögboðin uppgreiðslugjöld eins og hér er mælt fyrir um brýtur 
gegn þessari meginreglu. Samningsfrelsi aðila leiðir þó til þess að slík
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uppgreiðslugjöld eru vitaskuld heimil í frjálsum samningum þó eflaust megi deila um 
hversu mikið jafnræði sé í samningsambandi meðal lánveitanda og neytanda á 
íslenskum fjármálamarkaði. Uppgreiðslugjöld á neytendalán þekktust lítið eða ekkert í 
íslenska bankakerfinu fyrir árið 2000 og ruddu sér ekki til rúms í samningum aðila fyrr 
en um eða eftir 2005.

Í ljósi markmiðs frumvarpsins um að tryggja neytendavernd, sbr. 1. gr. laganna, 
tryggir það betur neytendavernd, að mati LMFÍ, að fellt sé niður ákvæði um 
lögbindingu uppgreiðslugjalds. Í anda markmiðs laganna hlýtur löggjafinn að vilja að 
tryggja að neytendur hafi til þess sem best svigrúm að greiða upp lán sín að hluta 
eða öllu leyti fyrr en samningur kveður á um. Með því er neytendum m.a. tryggðir 
betri möguleikar til endurfjármögnunar lána sinna enda stuðlar slíkt fyrirkomulag að 
því að neytendur leiti bestu kjara á frjálsum markaði. Þá mæla samkeppnissjónarmið 
gegn lögbundnum uppgreiðslugjöldum.

Fjármálafyrirtæki hafa gjarnan stutt kröfur um uppgreiðslugjöld við þau rök að 
uppgreiðsla neytenda, fyrr en áætlanir gera ráð fyrir, feli í sér kostnað fyrir 
lánveitandann vegna óhagstæðari núvirðingar lánsins. Vaxtamunur íslenskra 
fjármálafyrirtækja er verulegur og varla getur annað verið en í ólögfestu umhverfi 
uppgreiðslugjalda, fram til þessa, sé kostnaður af mögulegum uppgreiðslum nú þegar 
innifalin í vaxtakostnaði lána fyrir neytendur.

Þá er bent á að samkvæmt 3. mgr. 36. gr. er mælt fyrir um ansi hátt hámarksviðmið 
uppgreiðslugjalds. Ekki verður séð í greinargerð með frumvarpinu sérstök rök fyrir 
þessu háa viðmiði. Verður hér að líta til þess að ef löggafinn mælir fyrir um hámark 
má fastlega gera ráð fyrir því að markaðurinn noti hármarksviðmiðið sem lög mæla 
fyrir um. Á íslenskum fasteignalánamarkaði er sjaldgæft að fasteignalán til neytenda 
séu til styttri tíma en 25 ára og meirihluti þessara lánategunda er með lánstíma á milli 
30 til 40 ára. Ef neytandi freistar þess, vegna hagstæðra breytinga á 
lánsfjármörkuðum, að endurfjármagna 25 ára fasteignalán með föstum vöxtum, t.d. 
tveimur árum eftir að hann tekur lánið, felst í 3. mgr. 36. gr. að neytandinn geti þá 
þurft að greiða gjald sem nemur 4,6% af heildareftirstöðvum lánsins til lánveitanda 
fyrir það eitt að greiða upp lánið. Telja verður það háa gjaldtöku á frjálsum markaði 
fyrir neytendur, markaði sem tekur sífelldum breytingum að því er varða 
fjármögnunarkjör.

Um 45. gr.

Samkvæmt 2. mgr. 45. gr. frumvarpsins er lögmönnum og endurkoðendum heimiluð 
lánamiðlun án skráningar skv. 1. mgr. 45. LMFÍ tekur undir þetta enda báðar þessi 
stéttir með sérhæfða þekkingu til grundvallar slíkum störfum. LMFÍ leggur hins vegar 
til að orðalag ákvæðsins verði eftirfarandi:

„1. Lögmönnum og endurskoðendum þegar lánamiðlun er veitt sem hluti af störfum 
lögmannsins eða endurskoðenda eða í einstökum tilvikum samhliða annarri 
sérfræðiþjónustu sem fellur undir siðareglur starfstéttar þeirra."

Þá bendir laganefnd LMFÍ á að löggjöf þessi felur í sér talverða aðlögun fyrir 
lánveitendur að auknum og nýjum kröfum við meðferð umsókna um fasteignalán til
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neytenda. Í því ljósi og þess að þingleg meðferð málsins er nú hefjast, færi betur á 
því að miða gildistöku laganna við 1. janúar 2017 í stað 1. september 2016.

III. Lokaorð.

Laganefnd LMFÍ leggur til að þingmálið verði skoðað betur í samræmi við 
ofangreindar ábendingar og athugasemdir.

Fulltrúar laganefndar LMFÍ eru reiðubúnir að koma á fund nefndarinnar til að fara yfir 
umsögnina ef þess er óskað.

Virðingarfyllst, 

f.h. laganefndar LMFÍ

Eiríkur S. Svavarsson hrl.
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