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Efni: Umsögn Neytendastofu um frumvarp til laga um breytingu á lögum um 
fasteignalán til neytenda (viðskipti lánamiðlara yfir landamæri), 607. mál

Vísað er til tölvubréfs, dags. 6. mars 2020, þar sem Neytendastofu var gefínn kostur á að 
koma að umsögn um frumvarp til laga um breytingu á lögum um fasteignlán til neytenda, og 
tölvubréfs, dags 20. mars 2020, þar sem stofnuninni var veittur framlengdur frestur til að skila 
umsögn. Neytendastofa þakkar tækifærið til að tjá sig um frumvarpið sem og framlengdan 
umsagnarfrest.

Neytendastofa skilaði umsögn um frumvarpsdrögin þegar þau voru birt í Samráðsgátt og 
hefur í frumvarpi því sem nú er til umfjöllunar verið tekið tillit til flestra athugasemda 
stofnunarinnar. Stofnunin telur tilefni til að ítreka athugasemd sem ekki hefur verið tekið tillit 
til.

Athugasemd vió a. lið 5. gr. frumvarpsins
Neytendastofa gerir athugasemd við orðalag a. liðar 5. gr. frumvarpsins um að senda skuli 
neytanda aðvörun þegar eftirstöðvar láns eða reglulegar endurgreiðslur breytast um „meira en 
20%". Leggur stofnunin til að slík aðvörun verði fastsett við 20% breytingu svo skýrt sé hvert 
nákvæmt viðmið er. Því leggur stofnunin til að orðunum „meira en 20%“ verði breytt í „20% 
eða meira“.

Viðbótarathugasemdir: staðfesting og auðkenning lántakenda í  smálánastarfsemi
Þar sem frumvarpið felur einnig í sér breytingar á lögum nr. 33/2013, um neytendalán, sbr. 2. 
liður 16. gr. frumvarpsins, telur Neytendastofa mikilvægt að vekja athygli efnahags- og 
viðskiptanefndar á eftirfarandi atriðum er varða breytingu sem gerð var á ákvæðum laganna 
með lögum nr. 8/2020 og benda á að sú breyting verði skoðuð nánar. Um er að ræða 
breytingu um að bætt var við orðunum „eða samþykktur af neytanda sem hefur verið 
auðkenndur rafrænt gagnvart viðskiptakerfí lánveitanda“. Eftir framangreinda breytingu á 
lögunum er ákvæði þetta nú þannig:

„ Lánssamningar skulu gerðir skriflega og skulu undirritaðir a f  neytanda. Sé lánssamningur 
gerður í fjarsölu skal hann undirritaður a f  neytanda með fullgildri rafrœnni undirskrift eða 
samþykktur a f  neytanda sem hefur verið auðkenndur rafrœnt gagnvart viðskiptakerfi 
lánveitanda. “

Nýlega voru einnig samþykkt lög nr. 163/2019 sem m.a breyta lögum um aðgerðir gegn
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peningaþvætti og fjármögnun hryðjuverka, auk laga nr. 33/2013, um neytendalán. í 
framangreindum lögum var jafnframt tekið fram að lánssamningar sem gerðir eru í fjarsölu 
skulu ávallt gerðir með fullgildri rafrænni undirskrift.

I lögum nr. 55/2019, um rafræna auðkenningu og traustþjónustu hefur Alþingi innleitt ákvæði 
reglugerðar nr. 910/2014, um sama efni, en ákvæði hennar hafa jafnframt lagagildi hér á landi 
og fela í sér fulla samræmingu á öllu EES-svæðinu. í ákvæði 7. gr. c-lið reglugerðarinnar sbr. 
8. gr. reglugerðarinnar er tekið nánar fram hvaða rafrænu auðkenningarskipanir er unnt að 
tilkynna um og hvort um er að ræða fullvissustigið „lágf', „verulegf' eða „hátt“.

Neytendastofa telur afar mikilvægt að í sérlögum s.s. lögum um neytendalán sé ljóst hvaða 
kröfur er verið að gera til auðkenningar sem verið er að leyfa hér á landi með lögum, sbr. 
áðumefnda breytingu á ákvæði laga um neytendalán eins og því var breytt með lögum nr. 
8/2020 .

Frumvarp til síðargreindu laganna var ekki sent stofnuninni til umsagnar og hafði stofnunin 
ekki tækifæri til að koma að skriflegum athugasemdum áður en frumvarpið var samþykkt.

Sem eftirlitsaðili traustþjónustuveitenda og útgefenda rafrænna auðkenninga, skv. lögum nr. 
55/2019, telur Nejhendastofa mikilvægt að koma að sjónarmiðum við ofangreint og óska þess 
að efnahags- og viðskiptanefnd taki síðastnefndu lagabreytinguna til endurskoðunar þannig að 
hún verði felld úr gildi eða á annan hátt útfærð frekar en gert var í febrúar s.l. þannig að ljóst 
sé við hvaða auðkenningarskilyrði skuli miðað að þessu leyti.

I nefndaráliti vegna breytingar sem gerð var með lögum nr. 8/2020 sagði m.a. svo:
„ Nefndinni hafa borist ábendingar um að krafan um fidlgilda rafrœna undirskrift í skilningi 
laga um rafræna auðkenningu og traustþjónustu fyrir rafrœn viðskipti krefist umtalsverðra 
og kostnaðarsamra breytinga á tölvukerfum lánveitenda neytendalána og sé óþarflega 
íþyngjandi til að ná því markmiði sem að er stefint.

Nefndin telur tilefni til að bregðast við ábendingunum og leggur með þessu frumvarpi til 
að sú breyting verði gerð á lokamálslið 3. gr. laga nr. 163/2019 að í stað þess að krefast 
fullgildrar rafrœnnar undirskriftar þegar lánasamningur er gerður í fa rsö lu  verði krafist 
rafrænnar undirskriftar eða samþykkis notanda sem hefur verið auðkenndur rafrænt 
gagnvart viðskiptakerfi lánveitanda. Telur nefndin að með þessu móti megi ná fram  
markmiði breytingarinnar án þess að íþyngja lánveitendum meira en nauðsynlegt er.

Lagt er til að í tilviki lánssamninga í fa rsö lu  geri lög áskilnað um rafrœna undirskrift eöa 
rafræna auðkenningu notenda án þess þó að skilgreina formkröfur slíkrar undirskriftar eða 
auðkenningar frekar. Er œtlunin með því að koma í veg fyrir að lögin hefti eðlilega þróun 
sem kann að verða á tækni og aðferðum við auðkenningu notenda í viðskiptakerfum 
lánveitenda neytendalána en girða um leið fyrir möguleikann á því að lán sé tekið án 
auðkenningar lántaka. Með þessu móti verður aðferð auðkenningar á áibyrgð lánveitanda 
neytendalána sem ber sönnunarbyrði þess að tilhlýðileg auðkenning hafi farið fram  komi upp 
vafatilvik. Neytendastofa getur synjað lánveitanda um skráningu eðafellt skráningu úr gildi 
telji stofnunin auðkenningarskilyrðinu ekki fullnœgt, sbr. b-lið 6. gr. laga nr. 163/2019. “

Neytendastofa vill hér með benda á að í b-lið 6. gr. laganna nr. 163/2019 er að fnma ákvæði 
er varðar heimildir Neytendastofú til „ synjunar skráningar “, en ákvæðið hljóðar svo:
„Neita skal um skráningu skv. 29. gr. a e f  stjórnarmenn eða framkvœmdastjóri 
skráningarskylds aðila hafa ekki forræði á búi sínu eóa hafa á síðustu þremur árum hlotið
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dóm fyrir refsiverðan verknað sam h’cemt almennum hegningarlögum, lögum um hlutafélög, 
einkahlutafélög, bókhald, ársreikninga, gjaldþrotaskipti o.fl., ákvæóum laga um 
staðgreiðslu opinberra gjalda eða, eftir því sem við á, þeim sérlögum sem gilda um 
viðkomandi aðila. Þá skal neita um skráningu e f  skráningarskyldur aðili uppfyllir ekki 
kröfur þessara laga.

Fella skal skráóan aðila a f  skrá sk\>. 29. gr. a e f  svo háttar um viðkomandi aðila, 
stjórnarmenn eða framkvœmdastjóra sem um getur í 1. mgr. “

Ljóst er því af ofangreindu ákvæði, er að því er best verður séð, ekki nægilega skýr heimild til 
stofnunarinnar til að synja skráningu eða fella úr gildi skráningu telji Neytendastofa að 
„ auðkenningarskilyrðinu sé ekki fullnæ gt“. Til þess að stofnuninni væri unnt að hafa eða 
fella úr gildi skráningu af þeirri ástæðu yrðu lögin að bera með sér skýrari ákvæði um það 
hver auðkenningarkrafan er, þ.e. hvaða lágmarkskröfur eftirlitsaðili getur gert til 
auðkenningar neytenda hjá lánveitanda.

Neytendastofa vill um leið nota tækifærið og benda á að stofnunin hefur ávallt kappkostað að 
vera með fullkomna rafræna þjónustu, jafnt við eftirlitsskylda aðila sem og við neytendur. Til 
þess að tryggja auðvelda framkvæmd á framangreindu ákvæði þá hefur stofnunin tryggt öllum 
sem undir lögin falla fúllkomið rafrænt ferli til skráningar eins og sést á þessum tengli hér:
https://www.nevtendastofa.is/fvrirtaeki/nevtendalan/skraningarskvlda/
Um leið og umsókn er samþykkt birtist listi yfir samþykkta aðila samstundis á heimasíðu 
stofnunarinnar, sjá þennan tengil hér:
https://www.nevtendastofa.is/neytendur/nevtendalan/skradir-adilar/

Ofangreind aðferð til rafrænnar stjómsýslu þýðir því ákvæði í a-lið 6. gr. laga nr. 163/2019 
sem segir að „Neytendastofa skal upplýsa Fjármálaeftirlitið um aðila sem hlotið hafa 
skráningu hjá Neytendastofu skv. 1. mgr. “  mætti orða með öðmm hætti og leggja þá skyldu 
á FME sem og öðmm eftirlitsaðilum eftir því sem við getur átt, að fylgjast með útgefnum lista 
yfir skráða lánveitendur og lánamiðlara. Neytendastofa hefur upplýst FME um tilvist listans 
og mun tryggja að sú stofnunin fái sjálfkrafa upplýsingar um uppfærslur og breytingar á 
honum, eftir því sem þörf og tilefni er til.

I áðumefndu nefndaráliti er einnig vísað til þess að krafa um fullgildar rafrænar undirskriftir 
krefjist umtalsverðra og kostnaðarsamra breytinga á tölvukerfum. Neytendastofa vill benda á 
að rafræn skilríki em nú í notkun meirihluta íslendinga og em rafrænar undirritanir nýttar 
víða í samfélaginu m.a. hjá ijámiálafyrirtækjum. Nýir aðilar á markaði verða ávallt fyrir 
kostnaði við stofnun og framþróun tölvukerfa sem em stöðugt í endumýjun með uppfærslum 
o.s.frv. Kostnaður af því tagi getur skipt máli en má þó ekki standa í vegi fyrir því að fýlgt sé 
eðlilegum kröfur varðandi auðkenningu viðskiptavina.

Loks vill Neytendastofa benda á að með breytingum sem Alþingi hefur samþykkt á lögum nr. 
140/2018, um aðgerðir gegn peningaþvætti, sbr. ákvæði laga nr. 163/2019, þar sem að 
„lánveitendur“ og „lánamiðlarar“ em nú felldir undir a-lið 2. gr. laganna þá má ætla að t.d. 
lánveitingar á sviði smálána kunni að falla utan við annars vegar þá skyldu aðila sem getið er 
um í 8. gr. laganna um „tilvikþar sem áreiðanleikakönnun skal fram kvæm d“ og hins vegar 
10. gr. um „könnun áreiðanleika upplýsinga um viðskiptamenn “ . Eftirlit með ákvæðum laga 
nr. 140/2018 gagnvart tilkynningarskyldum aðilum er falið ýmsum aðilum, s.s. FME; 
skrifstofu fjánnálageminga og ríkislögreglustjóra og loks skal Neytendastofa skv. lögum 
senda FME tilkynningar um þá lánveitendur og lánamiðlara sem falla undir
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tilkynningarskyldu skv. lögum um neytendalán; sbr. áðumefndur a-liður 6. gr. laga nr. 
163/2019; þar sem lánveitendum og lánamiðlurum er nú framvegis gert skylt að skrá 
starfsemi sína hjá Neytendastofu.

Astæða þess er fyrst og fremst sú í umræddum ákvæðum laga nr. 140/2018 em ákvæði um 
lágmarksfjárhæðir sem geta valdið því að s.n. smálánastarfsemi falli utan við ákvæði laganna. 
Um það fer þá nánar eftir túlkun og framkvæmd þeirra ýmsu aðila sem falið er eftirlit með 
ákvæðum á sviði aðgerða gegn peningaþvætti.

Neytendastofa þakkar fyrir tækifæri til að koma að umsögn um fmmvarp þetta og er stofnunin 
reiðubúin til að veita frekari upplýsingar eftir því sem unnt er og verði þess óskað við frekari 
vinnslu málsins.

arfyllst
endastofu

»gvi AxelssonTryggvi
Forstjóri

Matthildur Sveinsdóttir
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