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Efni: Umsögn um frumvarp til laga um breytingu á lögum um fjárhagslegar
viðmiðanir og lögum um lykilupplýsingaskjöl vegna tiltekinna fjárfestingaafurða
fyrir almenna fjárfesta, 164. mál.
Með tölvupósti dags. 15. desember s.l. óskaði efnahags- og viðskiptanefnd Alþingis
eftir umsögn Seðlabanka Íslands um frumvarp til laga um um breytingu á lögum
um fjárhagslegar viðmiðanir og lögum um lykilupplýsingaskjöl vegna tiltekinna
fjárfestingarafurða fyrir almenna fjárfesta, nr. 7/2021 (fjárhagslegar viðmiðanir og
lykilupplýsingaskjöl), 164. mál.
Seðlabanki Íslands gerir eftirfarandi athugasemd við frumvarpið:
a. Í 3. gr. frumvarpsins segir:
„Höfuðstólsfærsla vaxta samkvæmt staðgönguviðmiðun.
Þrátt fyrir 2. málsl. 1. mgr. 12. gr. laga um vexti og verðtryggingu, nr. 38/2001, má
bæta vöxtum við höfuðstól oftar en á tólf mánaða fresti ef þess er þörf til að
endurspegla virka vexti vaxtaviðmiðunar sem kemur í stað vaxtaviðmiðunar sem
er lögð af eða verður ónothæf.“

Í ákvæðinu er mælt fyrir um undanþágu frá 2. málsl. 1. mgr. 12. gr. vaxtalaga:
„Ekki skal bæta vöxtum við höfuðstól oftar en á tólf mánaða fresti, nema um sé að
ræða innlánsreikninga lánastofnana.“

Verði ákvæðið samþykkt verður heimilt að höfuðstólsfæra vexti innan árs
(vaxtavaxta) vegna staðgönguvaxtaviðmiðana sem koma í stað vaxtaviðmiðana
sem hætt verður að birta, ef þess er þörf til að endurspegla virka vexti
staðgönguvaxtaviðmiðunar sem kemur í stað vaxtaviðmiðunar sem er lögð af eða
verður ónothæf.
Í sjálfu sér er ekkert í ákvæðinu sem bannar að nota staðgönguvaxtaviðmið í nýjum
samningum. Í samræmi við ákvæði reglugerðar (ESB) nr. 2021/168 væri rökréttara
að kveða á um að bæta megi vöxtum við höfuðstól oftar en á tólf mánaða fresti ef
þess er þörf til að endurspegla virka vexti vaxtaviðmiðunar sem kemur í stað
vaxtaviðmiðunar í samningi eða fjármálagerningi þegar viðmiðunin hefur verið

lögð af eða er orðin ónothæf. Að öðrum kosti mætti túlka ákvæðið þannig að það
næði til staðgönguvaxtaviðmiðana í nýjum samningum, en ekki eingöngu til
gildandi samninga.
Með hliðsjón af framangreindu leggur Seðlabankinn til að ákvæðinu verði breytt
þannig að tryggt sé að það taki til nýrra samninga og fjármálagerninga með virkri
vaxtaviðmiðun sem er birt af stjórnanda vegna þeirrar myntar sem viðkomandi
vaxtaviðmiðun taki til. Reglugerð (ESB) nr. 2016/1011 skilgreinir stjórnanda sem
þann aðila sem hefur yfirráð yfir gerð viðmiðunar. Þannig mætti t.d. nota virka vexti
vaxtaviðmiðunar sem Seðlabanki Íslands myndi birta vegna íslensku krónunnar.
Mikilvægt er að tryggja að útfærsla vaxtaviðmiðanna geti verið með sambærilegum
hætti og í nágrannalöndum og er ákvæði frumvarpsins liður í að tryggja slíka
samfellu í vaxtaútreikningi.
Seðlabankinn telur ekki rétt að víkka nú undanþáguna frá 2. málsl. 1. mgr. 12. gr.
vaxtalaga, þannig að hún næði til tíðari höfuðstólsfærslu vaxta en á 12 mánaða
fresti, vegna annarra vaxtaviðmiðana en hér um ræðir. Slík undanþága væri talsvert
víðari en sú sem frumvarp þetta varðar og kallar á ítarlegri skoðun og samráð við
hagsmunaaðila.
b. Í 1. mgr. 2. gr. laga 7/2021 um fjárhagslegar viðmiðanir er Fjármálaeftirlitið
skilgreint sem lögbært yfirvald hér á landi. Við sameiningu Seðlabanka Íslands
og Fjármálaeftirlitsins fluttust öll verkefni þess síðari til Seðlabankans.
Samkvæmt ákvæðum laga nr. 87/1998 um opinbert eftirlit með
fjármálastarfsemi, eins og þeim var breytt með lögum nr. 91/20189, er
„Fjármálaeftirlitið“ ekki lengur til sem lögpersóna eða stofnun og skilja ber
tilvísanir í lögum til „Fjármálaeftirlitsins“ sem tilvísanir til Seðlabanka Íslands
og verkefna hans á sviði fjármálaeftirlits, sbr. einnig ákvæði 4. 2. gr. laga nr.
92/2019 um Seðlabanka Íslands. Tilvísanir til „Fjármálaeftirlitsins“ eru því
eingöngu tilvísanir til eftirlitsstarfsemi Seðlabankans sem honum er lögum
samkvæmt falið að sinna, en ekki tilgreining á stofnun og þar með aðila sem
bær er að lögum til að bera skyldur eins og þær sem kveðið er á um í
frumvarpinu. Því er lagt til að Seðlabanki Íslands verði tilgreindur sem lögbært
yfirvald.
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