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Efni: Viðbótarumsögn um þskj. 519, 383. mál - frumvarp til laga um fasteignalán til neytenda

Vísað er til fundar efnahags- og viðskiptanefndar 3. febrúar sl. þar sem ofangreint frumvarp var 
til umræðu. Á fundinum, sem fulltrúar Creditinfo sátu, var m.a. rætt um aðgengi að gögnum, 
greiðslu- og lánshæfismat, veðþekju og eftirlit með framkvæmd greiðslumats.

Í fyrri umsögn Creditinfo var einkum vikið að þeim takmörkunum sem lánveitendur þurfa að 
sæta vegna takmarkaðs rafræns aðgengis að upplýsingum um greiðsluhegðun einstaklinga. 
Bætt aðgengi að slíkum gögnum er til þess fallið að bæta greiðslu- og lánshæfismat 
lánveitenda og þannig draga úr líkum á yfirskuldsetningu einstaklinga sem aftur dregur úr líkum 
á bólumyndum. Byggir þetta m.a. á þeim sjónarmiðum sem koma fram í tilskipun 
Evrópusambandsins um neytendalán nr. 2008/48 (sjá t.d. 28. tl. í formála tilskipunnar og 8. gr. 
tilskipunarinnar), sem og tilskipunar um fasteignalán til neytenda nr. 2014/17 (sjá t.d. 21. gr. 
tilskipunarinnar). Leyfir Creditinfo sér að árétta mikilvægi þess að lagaheimildri standi til þess 
að reka gagnagrunn með upplýsingum um greiðsluhegðun einstaklinga og lögaðila.

Hér að neðan verður vikið að þeim atriðum sem rædd voru á áðurnefndum fundi og tillögum 
Creditinfo (hér eftir félagið).

I. Greiðslu- og lánshœfimat

Í tilskipun Evrópusambandsins um fasteignalán er sérstaklega vikið að kröfum sem gerðar skuli 
til framkvæmdar greiðslu- og lánshæfismat og tiltekið að það eigi að vera 
nákvæmara/vandaðra en gildi um almenn neytendalán. Þannig er í 1. tl. 18. gr. tilskipunarinnar 
talað um „thorouah assessment" og í 22. tl. formálans segir að „creditworthiness assessment 
should be strenathened in comaprision to consumer credit". Er séstaklega tiltekið að slíkt mat 
skuli byggja á tekjum og útgjöldum („income and expenses") lántaka sem sœkja skuli í 
viðeigandi gagnagrunna eða aflað frá lántaka sjálfum, sbr. 1. tl. 20. gr. tilskipunarinnar.

Í 6. tl. 4. gr. frumvarpsins er að finna skilgreiningu á greiðslumati og tiltekið að það feli í sér 
útreikning á greiðslugetu sem m.a. byggir á opinberum neysluviðmiðum. Að mati félagsins væri 
til bóta að vísa einnig til tekna og útgjalda neytanda. Þannig útfærð skilgreining mundi 
jafnframt styrkja lagastoð reglugerðar um greiðslu- og lánshæfismat sem ráðherra ber að setja 
verði frumvarpið að lögum, sbr. 1. tl. 1. mgr. 60. gr.

Með vísan til framangreinds leyfir félagið sér að gera tillögu um að 6. tl. 4. gr. verði svohljóðandi:

„Greiðslumat: Útreikningur á areiðsluaetu neytanda sem byggist á opinberum neysluviðmiðum  
og tullnæaiandi upplýsingum um tekjur oa útajöld neytanda."

Vakin er athygli á því að félagið leggur til að miðað sé við „fullnœgjandi" upplýsingar í 
skilgreiningu greiðslumats. Lánveitanda er þannig veitt heimild til að meta þörfina hverju sinni, 
þ.e. hversu langt eigi að ganga, í ljósi þess að hann ber ábyrgð á gerð greiðslumats og að það 
gefi rétta mynd af greiðslugetur neytanda. Í öllum tilvikum ber þó lánveitanda að afla 
upplýsinga um tekjur og útgjöld, en hversu langt hann gengur hverju sinni ræðst af mati.
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Í 16. tl. 4. gr. er að finna á skilgreiningu á lánshæfismati sem er sambærilegt skilgreiningu 
lánshæfismats í lögum um neytendalán, þ.e. byggt á upplýsingum sem veita áreiðanlegar 
upplýsingar um líkindi á efndum lánasamnings. Þó er sá munur á að samkvæmt frumvarpinu 
ber lánveitanda annað hvort að nota eigin upplýsingar („viðskiptasögu aðila á milli") eða 
upplýsingar úr gagnagrunnum um fjárhagsmálefni og lánstraust. Ljóst má vera að neytandi 
getur verið í skilum með skuldbindingar sínar hjá lánveitanda en komin í alvarleg vanskil með 
skuldbindingar sínar hjá öðrum lánveitendum og öfugt. Þegar af þeirri ástæðu getur 
viðskiptasaga aðila, ein og sér, ekki talist upplýsingar sem veita áreiðanlegar vísbendingar á 
efndum samnings líkt og áskilið er í frumvarpinu.

Með hliðsjón af framansögðu leyfir félagið sér að gera tillögu um að 16. tl. 4. gr. verði 
svohljóðandi:

„Lánshæfismat: Mat lánveitanda á lánshæti lántaka byggt á upplýsingum sem eru til þess 
tallnar að veita áreiðanlegar vísbendingar um líkindi þess hvort lántaki geti etnt samning um 
tasteignalán. Lánshætismat skal byggt á viðskiptasögu aðila á milli oa/eða upplýsingum úr 
gagnagrunnum um tjárhagsmáletni og lánstraust. Lánshætismat telur ekki í  sér greiðslumat 
nema slíkt sé áskilið sérstaklega."

Vakin er athygli á því að fyrrgreind tillaga felur ekki í sér skilyrðislausa skyldu um að nýta eigin 
upplýsingar og upplýsingar í viðeigandi gagnagrunna, sbr. orðalagið „og/eða". Þannig má Ijóst 
vera að ef viðskiptasaga neytanda hjá lánveitanda er neikvæð (vanskil) þá ætti alla jafna ekki 
að vera þörf á að sækja upplýsingar í aðra gagnagrunna. Orðalagið er þannig útfært með 
sama hætti og í lögum um neytendalán sem verður að teljast fullnægjandi enda vísað til 
upplýsinga sem veita áreiðanlegar vísbendingar um efndagetu í framtíðinni.

Il.Skylda lánveitanda til að greiðslu- og lánshœfismeta

Í umsögnum Kreditskors og Samkeppniseftirlitsins er bent á að frumvarpið skyldi lánveitendur til 
að nota eigið greiðslu- og lánshæfismat (sjá 20. gr.). Hlutaðeigandi aðilar mælast til þess að 
kveðið verði skýrar á um það að þriðji aðili geti framkvæmt umrætt mat og þá, að því er virðist, 
fyrir neytanda. Þá telur Samkeppniseftirlitið að sjálfstæðir aðilar sem framkvæma greiðslu- og 
lánshæfismat eigi að lúta eftirliti til að fyrirbyggja að óeðlilega margir neytendur fengju 
jákvæða niðurstöðu hjá slíkum aðilum.

Félagið telur ákveðins misskilnings gæta hjá umræddum aðilum. Þannig kveður frumvarpið á 
um skyldu lánveitanda til að framkvæma tiltekið mat sem þarf að fullnægja ákveðnum 
lágmarks kröfum, sbr. skilgreiningar á greiðslu- og lánshæfismati. Að öðru leyti hefur lánveitandi 
frelsi um framkvæmd matsins og getur þannig falið þriðja aðila til að framkvæma slíkt mat á 
sína ábyrgð, þ.e. þriðji aðili vinnur verkið í umboði lánveitanda og samkvæmt þeim forsendum 
sem lánveitandi ákveður. Ábyrgðin gagnvart neytanda hvíla eftir sem áður á lánveitanda.

Félagið leyfir sér að fullyrða að lánveitandi muni seint byggja útlánaákvörðun á greiðslu- 
og/eða lánshæfismati sem neytandi leggur fram. Vissulega mundu lánveitendur taka slíkt mat 
til skoðunar, ásamt öðrum gögnum, en endanlegt mat hlyti ætíð að vera byggt á forsendum 
sem lánveitandinn sjálfur setur og byggjast á útlánareglum hans. Mat sem er unnið fyrir 
neytanda byggir ekki á útlánareglum lánveitanda.

Áhyggjur Samkeppniseftirlitsins af því að mat sjálfstæðs aðila geti gefið of jákvæða mynd af 
stöðu neytanda, sem þannig kalli á eftirlitsskyldu, standast ekki skoðun. Greiðslumat sem 
grundvallast á forsendum og gögnum sem sjálfstæður aðili kýs að styðjast við getur ekki ráðið 
niðurstöðu lánveitanda nema hann hafi áður staðreynt að þær séu í samræmi við útlánareglur 
og tölfræðilega rétt hönnuð. Þannig ákveða lánveitendur sjálfir áhættuna sem þeir taka og 
hvaða gögn og aðferðir eru notuð, allt innan þess lagaramma sem þeir vinna eftir. Af þessu
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leiðir að ábyrgðin gagnvart neytandanum er hjá lánveitanda sem lítur eftiliti Fjármálaeftirlitsins. 
Þá ber að geta þess að sjálfstæður aðili sem ætlaði að afla sér vinsælda með óeðlilega 
jákvæðum niðurstöðum greiðslumats væri að grafa sína eigin gröf því slíkt væri bæði 
lánveitanda og neytanda til tjóns.

III. Veðsetningarhlutfall

Í umsögn Íbúðalánasjóðs er m.a. vikið að ákvæðum frumvarpsins sem takmarka 
veðsetningarhlutföll fasteignalána, sbr. VII. kafla frumvarpsins. Vísar sjóðurinn m.a. til þess að 
lán sem tekin eru til endurbóta eða framkvæmda á fasteign eigi ekki að lúta sömu 
takmörkunum á veðþekju.

Félagið tekur undir umrædd sjónarmið Íbúðalánasjóðs og bendir á 3. tl. 18. gr. tilskipunarinnar 
(sjá einnig 55. tl. formálans). Í tilvitnuðum greinum er sérstaklega vikið að fyrrgreindum 
lánategundum og aðildarríkjum veitt sérstök heimild til að meðhöndla þau á annan hátt en 
hefðbundin fasteignalán. Slíkt verður að telja rökrétt í ljósi þess að umrædd lán eru til þess fallin 
að auka virði fasteigna og geta oft á tíðum reynst nauðsynleg, s.s. til að forða eign frá 
skemmdum (t.d. bregðast við þakleka).

Með hliðsjón af framansögðu leggur félagið til að 2. mgr. 25. gr. verði svohljóðandi:

„Hámark veðsetningarhluttalls í  reglum settum skv. 1. mgr. getur numið 60-90% og getur verið 
mismunandi ettir tegundum lána og hópum neytenda. Íreglum  settum skv. 1. mgr. skal heimilað 
aukið svigrúm við veitingu tasteignaláns til tjármögnunar kaupa á tyrstu tasteign, sem oa lána 
sem nota á til endurbóta eða tramkvæmda á tasteian sem er andlaa veðsetninaar."

Þá telur félagið, í ljósi þess að ákvæði VII. kafla frumvarpsins byggja á sjónarmiðum um 
fjármálastöðugleika, að ólík sjónarmið eigi að gilda um veðþök lánveitenda sem hafa 
fasteignalán að aukastarfi, sbr. t.d. húsbyggjendur (verktakar). Lánveitingar slíkra aðila geta 
vart verið til þess fallnar að ógna fjármálastöðugleika og því órökrétt að takmarka viðskiptafrelsi 
slíkra aðila með þeim hætti sem lögin gera ráð fyrir. Hér má einnig velta því fyrir sér hvort 
umræddar takmarkanir geta haft neikvæð áhrif á lífeyrissjóði sem þurfa að standa undir 
ákveðinni ávöxtunarkröfu þar sem fasteignalán hafa töluvert vægi. Lagt er til að fyrrgreint 
lagaákvæði verði endurskoðað með hliðsjón af slíkum sjónarmiðum.

IV. Önnur atriði

Í umsögn SFF kemur m.a. fram að samtökin telji rétt að afnema skyldu til að framkvæma 
greiðslumat skv. lögum um neytendalán. Vísa samtökin til þess að skylda til að framkvæma 
greiðslumat á grundvelli nefndra laga hafi ráðist af því að fasteignalán voru felld undir lögin. 
Það er rangt. Þannig segir í frumvarpi sem varð að lögum nr. 33/2013, að framkvæmd 
greiðslumats hafi tíðkast um langan tíma, meðal annars í tengslum við fasteignalán, og því 
lagt til að framkvæmd greiðslumats verði viðhaldið fari lán yfir tiltekna fjárhæð. Félagið telur 
að breytingartillaga SFF gangi gegn hagsmunum neytenda og auki líkur á alvarlegum 
vanskilum og því ekki rétt að falla frá kröfum um greiðslumat þó slaka mætti á kröfum um 
gagnaöflun líkt og bent er á í umsögn Íslandsbanka.

Virðingarfyllst,

Hákon Stefánsson, stjórnarformaður
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