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Yfirlit

• Úrræði stjórnvalda vegna skuldavanda heimilanna frá október 2008

• Nýjar og bættar lausnir

• Húsnæðisstefna til framtíðar



Úrræði allt frá bankahruni
• Október 2008 – október 2009

– Efling Ráðgjafarstofu um fjármál heimilanna

– Útgreiðsla séreignarlífeyrissparnaðar

– Samningur um samræmd greiðsluerfiðleikaúrræði

– Hækkun vaxtabóta

– Lög um greiðslujöfnun verðtryggðra lána

– Tímabundin frysting gengistryggðra lána

– Lög um greiðsluaðlögun

– Lög um ábyrgðarmenn

– Frestun á nauðungarsölum

– Lækkun dráttarvaxta

og margt fleira



• Lög um aðgerðir í þágu einstaklinga, heimila og fyrirtækja vegna banka- og 
gjaldeyrishrunsins – október 2009

– Afskrifa skal skuldir umfram veðrými eigna og greiðslugetu

– Almennar aðgerðir:

• Greiðslujöfnun verðtryggðra og gengistryggðra íbúðarlána

– 20–40% lækkun greiðslubyrði

– Greitt í samræmi við launaþróun

– Hámarkslenging lána 3 ár – afskrift af því sem út af stendur

• Greiðslujöfnun bílasamninga

– 15–20% lækkun greiðslubyrði

– Hámarkslenging lána 3 ár

– Sértæk skuldaaðlögun

• Heildstæð endurskipulagning fjárhagsstöðu heimila í skuldavanda 
utan réttarkerfisins

• Samvinna banka, ÍLS, lífeyrissjóða, eignaleigufyrirtækja og 
lífeyrissjóða um niðurfærslu skulda að greiðslugetu

• 80–110%



Árangur hingað til

• Um 45% verðtryggðra húsnæðislána hefur verið greiðslujafnað

• Um 42% gengistryggðra húsnæðislána hefur verið greiðslujafnað

• 277 hafa nýtt sér sértæka skuldaaðlögun

• Um 5% verðtryggðra húsnæðislána eru í frystingu

• Um 15% bílalána hefur verið greiðslujafnað

• 86 hafa fengið tímabundna lækkun greiðslubyrði fasteignalána

• 398 hafa fengið greiðsluaðlögun

Því til viðbótar:

• 4% þeirra sem eru með verðtryggð húsnæðislán hjá bönkunum og 

14% þeirra sem eru með erlend húsnæðislán hjá bönkunum hafa 

nýtt sér höfuðstólslækkun bankanna



Fjölbreyttar lausnir við hæfi hvers og eins

• Greiðslujöfnun húsnæðislána og bílasamninga
– Lækkar greiðslubyrði þannig að hún verði svipuð og fyrir hrun. Almenn 

aðgerð sem stendur öllum til boða

• Greiðsluerfiðleikaúrræði ÍLS og viðskiptabanka

• Tímabundin lækkun greiðslubyrði fasteignalána

• Sértæk skuldaaðlögun
– Ætluð einstaklingum í verulegum greiðsluvanda. Lagar skulda- og 

eignastöðu viðkomandi að greiðslugetu. Tafir hafa verið í útfærslu

• Greiðsluaðlögun
– Ætluð einstaklingum sem geta ekki staðið í skilum um fyrirsjáanlega 

framtíð. Traustur grunnur fyrir fjárhagslega endurskipulagningu



Við gerum enn betur

• Ný lög um greiðsluaðlögun á forræði félags- og 

tryggingamálaráðuneytisins

– Félagslegt úrræði – ekki gjaldþrotaúrræði

– Eitt kerfi fyrir allar kröfur

– Umboðsmaður skuldara vinnur fyrir skuldara

• Samningsstaða lántakenda efld

• Hratt og öruggt kerfi – bankar, lífeyrissjóðir og eignaleigufyrirtæki 

verða að flýta sér

• Allir eiga rétt

– Einyrkjar

– Fólk með lögheimili erlendis



Umboðsmaður skuldara

• Ný opinber stofnun sem gætir hagsmuna skuldara – er ekki hlutlaus

• Tekur yfir starfsemi Ráðgjafarstofu um fjármál heimilanna

• Fjármögnuð af fjármálafyrirtækjum

– Kostnaður af úrvinnslu skuldamála liggur þar sem hann á heima 

• Ferlið allt á einum stað



Nýjar leiðir

• Áfram lög um tímabundna lækkun greiðslubyrði fasteignalána

– Þú greiðir eins og þú getur í 5 ár

– Fólk sem hefur orðið fyrir tímabundnu tekjufalli

– Auknir möguleikar lágtekjufólks – leiguviðmiðun skilgreind með vísan til þess 

hvað sanngjarnt er að skuldari greiði en ekki hvað sanngjarnt er að kröfuhafi fái

• Úrræði fyrir fólk með tvær eignir – skuldir umfram söluverð á annarri eign 

afskrifaðar, en eftirstandandi eign skuldsett að greiðslugetu

– 80–110%

• Bílalán – markmið aðgerða að samhengi sé milli skuldsetningar, 

greiðslugetu og verðmætis bíls

• Innborganir á kröfur í vanskilum fara beint inn á höfuðstól, en ekki fyrst til 

greiðslu kostnaðar og vaxta

• Dregur úr vanda vegna tímabundinna áfalla fólks

• Hámark á dráttarvexti



Bætt réttarstaða við nauðungarsölu

• Hægt að óska eftir heimild til að búa í íbúðarhúsnæði eða halda 

umráðum lausafjármuna eftir nauðungarsölu eða gjaldþrotaskipti í 

allt að 12 mánuði

• Frá veðkröfum verði dregið markaðsverð eigna við nauðungarsölu



Breytingar á innheimtukostnaði 

• Hámarksfjárhæðir innheimtukostnaðar takmarkaðar enn frekar og 

þar með kostnaður sem fellur á skuldara

• Ráðherra ákvarðar hámarksfjárhæð innheimtukostnaðar með 

reglugerð en brögð hafa verið að því að lagður sé á skuldara 

kostnaður við frum- og milliinnheimtu sem ekki er skilgreindur í 

reglugerð

• Tekinn af vafi að allur innheimtukostnaður áður en löginnheimta 

hefst verður bundinn við hámarksfjárhæðir ákvarðaðar af ráðherra



Skatturinn spilar með

• Endurskoðaðar reglur um niðurfellingu skattkrafna

– Skatturinn tekur þátt í sértækri skuldaaðlögun og í frjálsri 

greiðsluaðlögun

• Frumvarp væntanlegt um skattlagningu niðurfellinga á 

skuldum 

– Hóflegar skuldbreytingar skattfrjálsar

– Stórfelldar niðurfellingar skattlagðar



Dregið úr vægi verðtryggingar

– Unnið er að því að bæta framboð á óverðtryggðum íbúðalánum innan 
íbúðalánakerfisins

– Viðskiptabankarnir bjóða nú óverðtryggð íbúðalán

– Óverðtryggð langtímalán verða raunhæfari kostur eftir því sem verðbólga lækkar 
og meiri stöðugleiki kemst á

– Seðlabankinn birti áfangaskýrslu um peningastefnuna og mat á leiðum til þess að 
draga úr verðtryggingu í júní 2009

– Í haust er von á ítarlegri úttekt Seðlabankans á fyrirkomulagi peningamála, 
reynslu af peningastefnunni og fljótandi gengi

– Að mati Seðlabankans er árangur við að ná niður væntingum um verðbólgu og 
tryggja stöðugleika forsenda þess að unnt verði að draga úr vægi verðtryggingar

– Efnahags- og viðskiptaráðherra mun kynna nýja skýrslu ráðuneytisins um kosti 
og galla verðtryggingar á opnum fundi með viðskiptanefnd Alþingis í lok mars



Heildstæð húsnæðisstefna til framtíðar

• Fjölbreytt og öruggt húsnæði

• Hvílir á þremur stoðum: Eigna-, leigu- og búseturéttarleið

• Nýtt kaupleigukerfi sett á fót hjá Íbúðalánasjóði

– Örugg leiga í 5 ár og kaupréttur gegn greiðslu álags á leigu

– Eftir 5 ár getur þú valið að eignast íbúðina. Álagið dugar þá fyrir 

útborguninni

• Sérstök áhersla á að efla leigu og búseturéttarkosti

– Bætt lög um húsnæðissamvinnufélög

• Lægra verð

• Öryggi og sveigjanleiki

• Íbúðalánasjóði heimilað að bjóða óverðtryggð íbúðalán

• Húsnæðisbætur í stað vaxta- og húsaleigubóta


