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Efni: Umsögn Neytendastofu um frumvarp til laga um breytingu á breytingu á lögum 
um neytendalán og lögum um fasteignalán til neytenda (endurfjármögnun verðtryggðra 
lána), 55. mál.

Vísað er til tölvubréfs, dags. 22. nóvember 2022, þar sem Neytendastofu var gefinn kostur á 
að koma að umsögn um frumvarp til laga um breytingu á breytingu á lögum um neytendalán 
og lögum um fasteignalán til neytenda (endurfjármögnun verðtryggðra lána), 55. mál. 
Eftirfarandi eru athugasemdir stofnunarinnar við umrætt frumvarp.

Athugasemdir við 1. og 3. gr. frumvarpsins

Um breytingar á 18. gr. b. laga nr. 33/2013 kemur fram að neytandi eigi rétt á breytingu á 
eftirstöðvum á verðtryggðu láni í óverðtryggt lán án þess að lánshæfis- og greiðslumat sé 
endumýjað að uppfylltum skilyrðum 1.-2. tölul. 1. mgr. 18. gr. b. í því samhengi bendir 
Neytendastofa á að slík takmörkun gæti farið í bága við tilgang laganna og tilskipunarinnar 
um ábyrgar lánveitingar. Akvæði um skyldu til að framkvæma lánshæfis- og greiðslumat fela 
í sér lágmarkskröfur. Lánveitendum er því frjálst að gera strangari kröfur við ákvörðun um 
lánveitingar til neytenda. Það kann að grafa undan framangreindu ef lánveitendur hafa ekki 
þann valkost að framkvæma lánshæfis- og greiðslumat við breytingu á verðtryggðu láni yfir í 
óverðtryggt. Samkvæmt núverandi regluverki er lánveitendum heimilt að framkvæma 
greiðslumat við ákveðnar aðstæður, hvort sem um er að ræða neytendalán eða fasteignalán, 
þrátt fyrir að lagaskylda sé ekki fyrir hendi. í tengslum við fasteignalán vísast auk þess til 1. 
töluliðar 1. mgr. 23. gr. laga nr. 118/2016, þar sem finna má undanþágu frá skyldu til að 
framkvæma lánshæfis- og greiðslumats þegar lántaka er í tilefni uppgreiðslu eldra láns og 
hefur ekki í för með sér hækkun reglulegra endurgreiðslna. í tilviki neytendalána vísast til 3. 
mgr. 4. gr. reglugerðar nr. 920/2013 um lánshæfis- og greiðslumat. Eðlilegra er að veita 
lánveitendum val um framkvæmd lánshæfis- og greiðslumats við breytingu á verðtryggðu láni 
í óverðtryggt í stað banns við framkvæmd þess enda kunna aðstæður að kalla sérstaklega á 
það.

Af orðalagi frumvarpsins virðist jafnframt gengið út frá því að framkvæmd lánshæfis- og 
greiðslumats sé mikil kvöð sem standi því í vegi að neytendur eigi raunhæfan kost á að 
umbreyta verðtryggðu láni í óverðtryggt lán. Þvert á móti bendir stofnunin á að framkvæmd 
greiðslumats kann að takmarka áhættu fjármálafyrirtækja af lánveitingum auk þess að tryggja 
hag neytenda með því að koma í veg fyrir skuldsetningu sem neytendur geta ekki staðið undir.
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Með umræddri lagabreytingu væri mögulega verið að takmarka möguleika neytenda á 
aðgangi að fjármagni þar sem verðtrygging kann að vera eina lausn neytenda í ákveðnum 
tilvikum.

Athugasemdir við 4. gr. frumvarpsins

í frumvarpinu er lögð til breyting á fyrirsögn X. kafla laga nr. 118/2016 þannig að eftir 
breytingu er vísað til lántökukostnaðar almennt en ekki aðeins breytilegra vaxta. Sér 
Neytendastofa ekki hvaða tilgangi það þjónar að breyta fyrirsögn á kafla í umræddum 
lagabálki án þess að breyta jafnframt efni lagaákvæða kaflans um sama efni og titillinn fjallar 
um. Því til viðbótar sér stofnunin ekki hvaða tilgangi það þjóni að víkka gildissvið kaflans 
með þessum hætti, yrði ákveðið að breyta efnistökum lagaákvæða í kaflanum.

Virðingarfyllst .
f.h. Neytendastofu

attníldur Sveinsaottir

Guðni Már Grétarsson
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