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Formáli 

Þessi ritgerð er lokaverkefni mitt í viðskiptafræði við Háskóla Íslands. Vegur hún 6 ECTS 

eininga af 180 eininga B.S gráðu. Það er mín von að ritgerðin geti varpað ljósi á það ferli 

sem fylgir umsóknum um núverandi úrræði fyrir skuldsetta einstaklinga. Og jafnframt 

aðstoðað einstaklinga við að vinna úr skuldavanda sínum. Ég vil þakka leiðbeinanda 

mínum Vilhjálmi Bjarnasyni fyrir þá aðstoð og leiðbeiningu sem hann hefur gefið mér, 

Ásdísi Ásbjörnsdóttur fyrir uppbyggilega gagnrýni og almennar leiðbeiningar, fyrrverandi 

og núverandi samstarfsmönnum mínum hjá Byr hf og Embætti umboðsmanns Skuldara 

fyrir upplýsingar, ráðgjöf og aðstoð. 
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Útdráttur 

Skuldir íslenskra heimila hafa farið vaxandi síðastliðna áratugi og í kjölfar 

efnahagshrunsins haustið 2008 var aðal drifkrafturinn í hækkun þeirra gengisfall og ört 

hækkandi verðbólga. Í framhaldinu voru sett á ýmis úrræði sem ætluð voru til aðstoðar 

þeirra sem glímdu við skulda- og greiðsluvanda. Veigamestu úrræðin þar voru sértæk 

skuldaaðlögun og greiðsluaðlögun í gegnum umboðsmann skuldara. Í ritgerðinni er farið 

yfir ferlið í báðum úrræðum sem og þær kröfur og skilyrði sem umsækjandi þarf að 

uppfylla til þess að geta nýtt þau. Einnig er þriðja leiðin skoðuð, gjaldþrot og sérstakt 

tillit tekið til nýlegrar lagabreytingar sem hafði umtalsverða ívilnun fyrir skuldara á 

kostnað kröfuhafa. Í lokin er almennt rætt um önnur úrræði sem hafa verið komið á fót, 

þá sérstaklega 110% leiðina svokölluðu og sérstaka vaxtaniðurgreiðslu úr ríkissjóði og 

athugað hver áhrif þeirra voru á stöðu skuldara. Að lokum eru niðurstöður dregnar fram 

og leitast við að svara titilspurningunni.  
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Inngangur 

Skuldir íslenskra heimila hafa aukist jafnt og þétt undanfarna áratugi. Í kjölfar 

efnahagshrunsins árið 2008 með gengishruni og verðbólguskotum varð vandinn ennþá 

meiri. Hér er þróun og staða skulda íslenskra heimila skoðuð og reynt að skyggnast inn í 

framtíðarhorfur í þeim efnum. 

Strax eftir hrun fór að myndast stóraukin þörf eftir aðstoð við heimilin vegna 

fjárhagsvanda og ríkisstjórnin svaraði henni með því að koma á úrræðum með samstarfi 

fjármálafyrirtækja hér á Íslandi. Ritgerðinni er ætlað að vera leiðarvísir yfir þau úrræði 

sem skuldsettum heilmilum standa til boða. Farið er yfir ferlið, þau skilyrði sem 

umsækjendur þurfa að uppfylla sem og almenna tölfræði um hvert úrræði. Að auki eru 

þau skoðuð með gagnrýnum hætti. Í lokin er svo reynt að fá niðurstöðu um það hvort að 

úrræðin eru að skila tilætluðum árangri í fjárhagslegri endurskipulagningu íslenskra 

heimila. 
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1 Þróun og staða skulda íslenskra heimila. 

Frá árinu 1993 til 2011 hafa skuldir einstaklinga farið úr 220 m.a króna í tæplega 1.900 

m.a króna (Ríkisskattstjóri, e.d). Hér verður reynt að rekja hvað orsakaði slíka hækkun og 

hvernig þróunin hefur verið eftir hrun. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Helstu þættir sem orsökuðu aukningu skulda fyrir hrun voru auðvelt aðgengi að 

lánsfé fyrir almenning. Það kom til í kjölfar þess að viðskiptabankar og að lokum 

Íbúðalánasjóður fóru að bjóða uppá fasteignalán með hærra veðsetningarhlutfalli en 

áður þekktist, á móti var sett hámark á krónutölu veðlána. Einnig var atvinnustig mjög 

hátt og ráðstöfunartekjur heimila voru hærri en áður hafði þekkst. Það leiddi til þess að 

æ fleiri fóru að fjárfesta í eigin húsnæði og að stækka við sig. Það skapaði 

umframeftirspurn á fasteignamarkaði og verð á húsnæði náði nýjum hæðum.  

Eftir bankahrunið haustið 2008 hrundi gengi krónunnar. Aðgengi að lánsfé 

takmarkaðist gríðarlega sem dróg verulega úr eftirspurn eftir fasteignum. Við þetta 

lækkaði fasteignaverð á markaði og þeir sem höfðu fjárfest í eignum á árunum rétt fyrir 

hrun með 90-100% veðsetningu voru því strax komnir í umframveðsetningu á sínum 

eignum og voru komnir í hóp heimila í skuldavanda. Eðlilegt verður að teljast að 

eignaverð hafi lækkað enda hafði eignabóla myndast hér á landi með þeim afleiðingum 

að verð fasteigna hafði hækkað um 178% að raungildi frá árunum 1997 til 2007 á 

landinu öllu. Hækkunin varð hvað mest á stórhöfuðborgarsvæðinu og Reykjanesinu 

Mynd 1 – Þróun skulda hjá einstaklingum frá árinu 1991 til 2011 (Ríkisskattstjóri, e.d). 
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(Hagfræðistofnun Háskóla Íslands, 2011) og var því fyrirséð að markaðurinn ætti eftir að 

leiðrétta sig. 

Við þessar aðstæður bættist svo að meginþorri veðlána voru hefðbundin verðtryggð 

íbúðarlán. Í kjölfar gengisfalls krónunnar rauk verðbólgan upp og náði hún rúmlega 18% 

árið 2009. Þetta hækkaði veðlán umtalsvert og gerði slæma stöðu enn verri en 

hækkunin kom ekki til greiðslu strax enda byggja verðtryggð lán á því að hækkun vísitölu 

bætist í aftan við höfuðstól lánsins. 

1.1 Hverjir eru í skulda- og greiðsluvanda? 

Almennt er fjárhagslegum vanda heimila skipt upp í tvo mismunandi þætti, greiðslu- og 

skuldavanda. Greiðsluvandi felst í því að einstaklingar eiga erfitt með að standast 

greiðslur af skuldbindingum sínum. Skuldavandi er þegar einstaklingur skuldar meira en 

eign hans er virði, þ.e neikvæð eignastaða. Einstaklingur getur því bæði verið í greiðslu- 

og skuldavanda eða átt í öðrum vandanum.  

Í umræðunni hefur verið rætt um að meirihluti þeirra sem eiga í greiðslu- og 

skuldavanda hérlendis eru ungt fólk sem keypti sína fyrstu eign á árunum fyrir hrun. 

Þrátt fyrir að sá hópur er vissulega hluti af þeim sem eiga í erfiðleikum með 

skuldbindingar sínar fer það fjarri að þeir teljist til meirihluta. Kemur það fram í skýrslu 

skipaðs vinnuhóps um fjárhagsvanda heimilanna sem unnin var fyrir 

Velferðarráðuneytið (Velferðarráðuneyti, 2011). 

Skýrslan sem er frá júní 2011 sýnir að tæplega 15 af hverjum 100 heimilum eru í 

greiðsluvanda með skuldbindingar sínar (tölur frá nóvember 2010). Vandinn er mestur 

hjá einstæðum foreldrum og mjög tekjulágum hjónum en hann er ekki allur kominn í 

kjölfar hrunsins og líklegt að hluti hópsins flokkist undir félagsleg vandamál frekar en 

greiðsluvanda. Einnig kemur fram að rúmlega 80 af hverjum 100 einstaklingum  sem 

eiga í vanda tengdum veðskuldum keyptu fasteign á árunum fyrir hrun. Af þeim er um 

helmingurinn yngri en 40 ára. Samkvæmt áliti þeirra sem unnu skýrsluna kemur fram að 

augljóst er að þetta hafi ekki verið fyrstu eignakaup þessara einstaklinga 

(Velferðarráðuneyti, 2011) 

Í skýrslunni kemur fram að ákveðinn hluti skuldara hefur einfaldlega ekki efni á 

daglegri neyslu ef miðað er við neysluviðmið Umboðsmanns skuldara. Því er ljóst að 

leiðréttingar á skuldum munu ekki hjálpa þessum einstaklingum. Sá hópur sem glímir við 
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yfirveðsett húsnæði er áætlaður eiga við um 20.000 heimili (um 28% heimila). Að vísu 

má ráð fyrir að frá útgáfu skýrslunnar hafi þetta hlutfall lækkað sökum vinnu við 110% 

leiðina og sértæka skuldaaðlögun hjá viðskiptabönkunum (Velferðarráðuneyti, 2011). 

Vanskil húsnæðislána jukust einnig í kjölfar samdráttar í ráðstöfunartekjum. Þau 

tæplega tvöfölduðust frá árinu 2008 til 2011 (Hagstofa Íslands, 2011). Þrátt fyrir að hafa 

aukist töluvert eftir hrun þá minnkuðu vanskil sem vara lengur en 90 daga hjá þremur 

stærstu viðskiptabönkum og Íbúðalánasjóði um 3% frá desember 2009 og fram til 

september 2011. Þetta má að miklu leyti rekja til þess að hlutfall þeirra sem standa í 

skilum eftir endurskipulagningu (110% leiðina, sértæka skuldaaðlögun eða 

greiðsluaðlögun hjá UMS) hefur farið úr 40% í 50% á sama tímabili (Seðlabanki Íslands, 

2011). Gera má ráð fyrir að stærsti hluti vanskila eigi rætur sínar að rekja til 

atvinnuleysis eða lækkunar tekna hjá heimilum.  

1.2 Samanburður við önnur lönd. 

Þegar skuldir íslenskra heimila eru framsettar sem hluti af vergri landsframleiðslu (VLF) 

þá er hlutfallið í dag áætlaðað 107% sem er töluverð lækkun frá síðari hluta ársins 2009 

þegar hlutfallið var 129% af VLF.  

Þegar kemur að samanburði við önnur lönd er best er að bera íslensk heimili og 

skuldastöðu þeirra við Danmörku og Holland. Það er sökum þess að í báðum ríkjum var 

einnig gott aðgengi að lánsfé fyrir einstaklinga og hátt veðsetningarhlutfall á eignum 

(Seðlabanki Íslands, 2011). Í riti frá Seðlabanka Íslands kemur fram að árið 2011 hafi 

skuldir Íslendinga minnkað í stað þess að fylgja áragömlu mynstri um að aukast eða 

standa í stað. Þetta verður til þess að hlutfall skulda á móti VLF er nú orðið minna á 

Íslandi en í Danmörku og Hollandi (Seðlabanki Íslands, 2011). Þetta má rekja til 

endurskipulagningar hjá einstaklingum með úrræðum og þá sérstaklega á borð við 

sértæka skuldaaðlögun, 110% leiðina og greiðsluaðlögun hjá Umboðsmanni skuldara 

(Seðlabanki Íslands, 2011).  

1.3 Er staðan raunverulega að batna? 

Erfitt er að ákveða hvaða breytur skal nota til að meta hvort skuldastaða íslenskra 

heimila er að batna eða versna. Ýmsir þættir hafa áhrif á greiðslu- og skuldavanda 

heimila líkt og fasteignaverð, atvinnuleysi, verðhækkun á nauðsynlegri neysluvöru, 
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verðbólga og svo framvegis. Hér verða nokkrar breytur skoðaðar út frá sjónarhorni 

skuldara; gengi krónunnar, almennar verðhækkanir, verðbólguþróun, atvinnuleysi og 

fasteignaverð og þróun þess. 

Gengi íslensku krónunnar heldur áfram að vera flöktandi. Ef skoðað er aflandsgengi 

hennar má gera ráð fyrir því að enn eigi Seðlabanki Íslands langt í land með að jafna það 

við hið stýrða gengi sem við búum við. Líklegt þykir að gengið muni veikjast enn frekar 

þegar dregið verður úr höftum. Verðhækkanir á matvöru, eldsneyti og öðrum 

nauðsynjavörum eykur verðbólgu sem hækkar svo verðtryggð útlán og hefur neikvæð 

áhrif á fjárhagsstöðu heimilanna. Einnig virðast Íslendingar ekki fylgja gamla 

orðatiltækinu „brennt barn forðast eldinn“ þegar skoðuð er þróun yfirdráttalána hjá 

útlánastofnunum. Enn á ný hefur tekið við vaxtarskeið í slíkum útlánum eftir að töluvert 

hafi dregið úr þeim í kjölfar hrunsins. Þetta er sérstaklega varhugavert í ljósi þess að 

erfitt er að finna óhagstæðari útlán til einstaklinga að svokölluðum „smálánum“ 

undanskildum. Á árunum 1994 til 2007 hafa skuldir íslenskra heimila vaxið 3,11% hraðar 

á ársgrundvelli en ráðstöfunartekjur og má af því ráða að Íslendingar fjármagni of mikla 

einkaneyslu með lántöku. Við þetta myndast svo hringrás sem engin úrræði duga fyrir 

og því er þörf á hugarfarsbreytingu hjá íslendingum í fjármálum (Hagstofa Íslands, e.d) 

(Seðlabanki Íslands, e.d,b). 

 

 

 

Þó eru nokkur jákvæð teikn á lofti því atvinnuleysi hefur lækkað um rúm 2% frá 

febrúar 2010 og stóð í febrúar 2012 í 7,2%. Núverandi atvinnuleysi er þó með því hæsta 

Mynd 2 – Þróun yfirdráttalána íslenskra heimila (Seðlabanki Íslands, e.d). 
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sem Íslendingar þekkja og á langt í land með að ná eðlilegu atvinnuleysi 

(Vinnumálastofnun, e.d). Fasteignaverð er farið að sýna merki um bata og er vísitala 

fasteignaverðs farin að hækka aftur eftir að hafa lækkað töluvert í kjölfar 

efnahagshrunsins (Þjóðskrá Íslands, 2012). Höfundur dregur þó í efa að markaðurinn 

sýni raunveruleg merki um bata enda er þörf á frekari lækkun eignaverðs til leiðréttingar 

á þeirri eignabólu sem myndaðist fyrir hrun. Þrátt fyrir að fasteignaverð fari hækkandi 

þá spila tveir þættir mikilvægt hlutverk í verðmyndun á markaði í dag: 

 Í fyrsta lagi eiga fjármálafyrirtækin á Íslandi gríðarlegt safn eigna sem haldið 
er frá sölu og skekkja því framboð eigna á markaði. 

 Í öðru lagi þá hafa svokölluð makaskipti aukist í kjölfar hrunsins en líkt og í 
viðskiptum þar sem skipst er á tveimur bifreiðum eru þær báðar metnar á 
fullu verði í stað þess að hið raunverulega verðmæti komi fram og myndast 
þar frekari skekkja á verðlagsþróun á fasteignamarkaði.  

Það er því líklegt að þegar fasteignaverð leiðréttir sig að enn fleiri komist í hóp 

einstaklinga í skuldavanda þrátt fyrir að geta sinnt afborgunum án vandræða. Það er því 

spurning hvort hugtakið „skuldavandi“ eigi hreinlega við í umræðunni um fjármál 

heimilanna almennt.  
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Fram til haustins 2008 höfðu einstaklingar í greiðsluvanda leitað aðstoðar og 
ráðgjafar til Ráðgjafastofu heimilanna. Haustið 2008 hækkuðu skuldir 
íslenskra heimila og jókst því eftirspurnin eftir aðstoð og ráðgjöf í samræmi 
við það. Þessari auknu eftirspurn var svarað af hálfu ríkisins með því að færa 
Ráðgjafastofu heimilanna undir merki Umboðsmanns skuldara og auka 
fjárframlög til nýja embættisins (Umboðsmaður skuldara, e.d). Með 
milligöngu ríkisstjórnarinnar samþykktu viðskiptabankarnir samkomulag um 
tvö úrræði, 110% leiðina og sértæka skuldaaðlögun sem ætlað var að koma 
málum yfirskuldsettra heimila í betra horf. Hér á eftir verður farið 
sérstaklega yfir tvö af ofangreindum úrræðum; sértæka skuldaaðlögun og 
greiðsluaðlögun hjá umboðsmanni skuldara ásamt því að skoða þriðja 
möguleika skuldara sem er gjaldþrot. Að lokum verður svo stuttlega farið yfir 
110% leiðina og sérstaka vaxtaniðurgreiðslu og rætt hve áhrifarík þau hafa 
reynst íslenskum heimilum. 

2 Sértæk skuldaaðlögun. 

Sértæk skuldaaðlögun er úrræði byggt á lögum nr. 107/2009. Var samkomulag um 

verklag og framkvæmd þess undirritað af Samtökum fjármálafyrirtækja, Íbúðalánasjóði 

og Landssamtökum Lífeyrissjóða fyrir milligöngu ríkisstjórnarinnar í október árið 2009. 

Það var uppfært með nýju samkomulagi þann 22. desember árið 2010 með það að 

markmiði að fleiri einstaklingar myndu passa í úrræðið (Efnahags- og 

viðskiptaráðuneytið, 2010). 

Tilgangur úrræðisins er að koma skuldum umsækjanda í þann farveg að hann geti að 

samningstíma loknum, sem eru þrjú ár, staðið við skuldbindingar sínar með núverandi 

greiðslugetu. Þessu er náð með því að selja eignir, framlengja og frysta lán og færa niður 

kröfur. Eða að nota sambland af slíkum úrræðum til þess að ná niðurstöðu sem skuldari 

og kröfuhafi geta báðir komist að samkomulagi um. 

Þar sem úrræðið er unnið af viðskiptabanka skuldara og fer ekki í gegnum dómstóla 

þá getur skuldari búist við fljótari niðurstöðu en t.d með greiðsluaðlögun eða gjaldþroti. 

Þetta getur skipt sköpum fyrir skuldara. Lánadrottnar fá jafnframt fyrr raunhæfa mynd 

af endurheimt lána skuldara sem eru í vanskilum og stefna í vanskil. 

2.1 Skilyrði og kröfur sem skuldari verður að uppfylla. 

Í samkomulaginu kemur fram að til þess að skuldari teljist gjaldgengur í úrræðið verði 

hann að geta uppfyllt ákveðin skilyrði og staðið við óbreyttar greiðslur á 
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samningstímanum. Samkomulagið fer ítarlega yfir þessi skilyrði en hér að neðan eru 

helstu atriðin dregin fram. 

Í fimmtu grein samkomulagsins er gerð grein fyrir þeim skilyrðum sem umsækjandi 

þarf að standast til þess að geta nýtt sértæka skuldaaðlögun. Aðalforsendan er að 

umsækjanda dugi ekki vægari úrræði líkt og greiðslujöfnun, skuldbreyting vanskila eða 

frestun afborgana tímabundið. Þar er einnig kveðið á um að almennt er úrræðið ætlað 

þeim sem eru með yfir 100% veðsetningu á markaðsvirði fasteigna og bifreiða og verða 

umsækjendur að vera eigendur hinna veðsettu eigna. Að auki er gerð sú krafa að sæki 

einstaklingur um sem er í sambúð eða hjúskap þá verða báðir einstaklingar að vera 

metnir sameiginlega. Þetta er frábrugðið greiðsluaðlögun en þar geta einstaklingar sótt 

um úrræðið án tillis til hjúskaparstöðu (Efnahags- og viðskiptaráðuneytið, 2010). Einnig 

tekur fimmta grein samkomulagsins á því ef skuldari hefur nýtt önnur úrræði áður, líkt 

og 110% leiðina svokölluðu eða önnur vægari úrræði. Skulu þau standa óhreyfð nema 

brágðabirgðaúrræði líkt og frestun greiðslna. Ennfremur er áréttað að kröfuhöfum er 

leyft að samþykkja samning um sértæka skuldaaðlögun þrátt fyrir að stór hluti krafna 

hafi átt uppruna sinn í sjálfstæðum atvinnurekstri sem umsækjandi ber ótakmarkaða 

ábyrgð á (Efnahags- og viðskiptaráðuneytið, 2010).  

Sú krafa er gerð að til þess að hægt verði að samþykkja samning verður 

umsækjandi/umsækjendur að geta staðið við greiðslu af veðskuldum sem eru að 

lágmarki 70% af markaðsvirði fasteignar. Ef greiðslugeta er ekki nægileg til þess að 

greiða að lágmarki 70% af veðskuldum fasteignar á markaðsvirði, ásamt veðskuldum 

bifreiða, er umsækjendum að jafnaði bent á að sækja um greiðsluaðlögun hjá 

Umboðsmanni skuldara. Ef skuldari getur t.d. ekki greitt af nema 80% veðskulda miðað 

við markaðsverð þá eru 20% af veðskuldum sett í svokallað biðlán eitt og ber það hvorki 

vexti né verðbætur á samningstímanum. Að því gefnu að skuldari hafi staðið við 

samning sinn fer biðlánið aftur í eðlilegt greiðsluflæði að þremur árum liðnum 

(Efnahags- og viðskiptaráðuneytið, 2010). 

2.2 Ferli umsóknar um sértæka skuldaaðlögun. 

Oftast nær leitar skuldari til síns viðskiptabanka vegna vanskila eða slæmrar 

fjárhagslegrar stöðu og er bent á að sækja um úrræðið. Samþykki hann það skrifar hann 

undir umboð sem gerir bankanum kleift að óska eftir upplýsingum frá öðrum 
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lánadrottnum og ber honum að skila inn launseðlum síðastliðinna sex mánaða, þremur 

síðustu skattframtölum og aðrar upplýsingar um eignir og skuldir. 

Í framhaldi er greiðslugeta skuldara metin og er það gert þannig að heildartekjur 

(nettó) ásamt vaxtabótum, barnabótum og öðrum reglulegum tekjum eru reiknaðar út 

frá mánaðarlegum grundvelli. Af þeim er dregin áætluð neysla, sem fundin er 

samkvæmt viðmiðunartölum embættis umboðsmanns skuldara að viðbættu 50% álagi, 

sem og kostnaði við rekstur bifreiðar, eigi svo við. Í framhaldi er metið hve mikið 

umsækjandi getur greitt af kröfum sínum mánaðarlega. Eftir að drög af samningi eru 

gerð er skuldari boðaður á fund og honum sýnd dögin. Samþykki skuldari samninginn er 

hann sendur út til málsaðila til staðfestingar eða synjunar. Hér er algengt að mál tefjist 

sökum þess að hver kröfuhafi hefur misjafnt verklag við samþykkt samninga. Oft þarf að 

bíða eftir því að lánanefnd viðkomandi kröfuhafa fundi og taki málið fyrir. 

Verði samningi einhverra hluta vegna synjað er hann endurskoðaður og eftir atvikum 

látinn standa eða breytt samkvæmt ábendingum kröfuhafa. Komi til breytinga á 

samningi þarf að kynna það aftur fyrir öllum kröfuhöfum og óska eftir nýju samþykki 

með tilheyrandi biðtíma. Þegar samningur hefur verið samþykktur af öllum kröfuhöfum 

er skuldari kallaður aftur á fund og honum kynnt niðurstaðan og frumrit ásamt 

samritum og þau undirrituð af skuldara og fulltrúa viðskiptabankans. Í framhaldi af því 

eru biðlán útbúin og skuldir færðar niður samkvæmt skilmálum samningsins. Komi til 

þess að skuldari standi ekki við samninginn er biðlánið gjaldfellt og fyrri skuldir settar í 

eðlilegt greiðsluflæði aftur. Standi skuldari við samning sinn eru kröfur endanlega 

afskrifaðar samkvæmt skilmálum samningsins og úrræði telst lokið að fullu (Efnahags- 

og viðskiptaráðuneytið, 2010).   
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2.3 Kostir og gallar sértækrar skuldaaðlögunar: 

Kostir: 

 Ferlið er unnið af viðskiptabanka viðkomandi. 

 Almennt er afgreiðslutími fljótur. 

 Skuldir eru aðlagaðar að greiðslugetu til frambúðar. 

 Neysluviðmið er ríflegra en í greiðsluaðlögun hjá UMS. 

Gallar: 

 Nauðsynlegar forkröfur gera það að verðum að ekki allir geta nýtt úrræðið. 

 Samningsaðilar eru ekki skuldbundnir til þess að samþykkja samning. 

 Kröfuhafar geta farið fram á sölu eigna umsækjenda telji þeir það 
nauðsynlegt. 

 Mismunandi túlkun á samkomulaginu á milli fjármálafyrirtækja. 
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3 Embætti umboðsmanns skuldara. 

Embætti umboðsmanns skuldara (hér eftir skammstafað UMS) er ríkisstofnun. Því er 

stýrt af umboðsmanni skuldara sem flokkaður er sem embættismaður og ber hann 

ábyrgð og skyldur sem slíkur. UMS tók til starfa þann 1. ágúst 2010 og var byggt á grunni 

Ráðgjafstofu heimilanna sem ekki réði við aukna þörf einstaklinga og heimila um aðstoð 

vegna fjárhagsvanda í kjölfar efnahagshrunsins árið 2008.  

Embættið starfar eftir lögum um umboðsmann skuldara, nr. 100/2010 en í þeim er 

hlutverk hans skilgreint í sjö töluliðum: 

1. Að veita einstaklingum sem eiga í verulegum greiðsluerfiðleikum 
endurgjaldslausa aðstoð við að öðlast heildarsýn á fjármál sín og leita 
leiða til lausnar. 

2. Að hafa milligöngu um samskipti og samninga við lánadrottna með 
hagsmuni skuldara að leiðarljósi. 

3. Að veita atbeina til tilrauna til samninga um greiðsluaðlögun. 

4. Að útbúa framfærsluviðmið og uppfæra það reglulega. 

5. Að taka við erindum og ábendingum skuldara um ágalla á 
lánastarfsemi og senda áfram til viðeigandi eftirlitsstjórnvalds. 

6. Að gæta hagsmuna skuldara og veita þeim aðstoð þegar við á. 

7. Að veita alhliða ráðgjöf og fræðslu um fjármál heimilanna. 

Samkvæmt ofangreindum lögum er ljóst að UMS er ætlað að taka á nánast öllum 

þáttum sem koma að hagsmunum skuldara. Hafa verkefnin verið margþætt hjá 

embættinu frá stofnun þess. Til að byrja með var eitt stærsta verkefni þeirra að sjá um 

og undirbúa ferli einstaklinga sem óska eftir greiðsluaðlögun skv. lögum nr. 101/2010. 

Einnig hefur embættið boðið upp á almenna ráðgjöf, skoðun endurútreiknings erlendra 

lána fjármálastofnana ásamt því að kanna gildi ábyrgðaskuldbindinga. Hér verður 

stuttlega farið yfir greiðsluaðlögun, reglur og framgöngu þess úrræðis. Í ágúst 2010 setti 

Alþingi ítarlega löggjöf um framkvæmd og skilyrði greiðsluaðlögunar einkstaklinga, lög 

um greiðsluaðlögun einstaklinga nr. 101/2010 (hér eftir vitnað í sem lge). Hér verða 

helstu greinar laganna raknar og þeim gerð skil. 
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Í fyrstu grein laganna er markmiðið með setningu þeirra gerð skil. Það er að gera 

einstaklingum kleift að koma á jafnvægi á milli greiðslugetu og skuldbindinga með 

fjárhagslegri endurskipulagningu. Sú aðferð hefur það að leiðarljósi að umsækjandi geti 

staðið við skuldbindingar sínar um fyrirsjáanlega framtíð eftir að endurskipulagning 

hefur farið fram.  

Önnur grein laganna skilgreinir hverjir eiga rétt á að sækja um greiðsluaðlögun hjá 

UMS. Einstaklingur verður að vera í þeirri aðstöðu að hann geti ekki staðið í skilum með 

fjárskuldbindingar sínar. Samkvæmt skilgreiningu ákvæðisins telst einstaklingur ófær um 

að standa við fjárskuldbindingar þegar: 

,,...ætla má að hann geti ekki eða eigi í verulegum erfiðleikum með að 
standa við fjárskuldbindingar sínar um fyrirséða framtíð með tilliti til eðlis 
skuldanna, eigna og fjárhagslegra og félagslegra aðstæðna hans að öðru 
leyti” 

Hér er því aðeins átt við einstaklinga sem standa frammi fyrir langvarandi fjárhags- og 

greiðsluvanda en ekki tímabundna erfiðleika sem hægt væri að leysa með vægari 

úrræðum líkt og frystingu eða frestun greiðslna. Einnig er hjónum, sambýlisfólki og 

einstaklingum í óvígðri sambúð heimilt að leita greiðsluaðlögunar í sameiningu eða sem 

einstaklingi sem er frábrugðið sértækri skuldaðlögun (Efnahags- og viðskiptaráðuneytið, 

2010). 

Í 4. mgr. 2. gr. lge kemur fram að einstaklingar sem sækja um greiðsluaðlögun verða 

að eiga lögheimili á Íslandi og vera búsettir hér. Tvær undantekningar eru á þessari 

reglu.  

 Í fyrsta lagi ef umsækjandi er íslenskur ríkisborgari og er tímabundið búsettur 
erlendis til þess að sækja nám, vinnu eða sökum veikinda. Enda leiti hann 
greiðsluaðlögunar vegna skuldbindinga sem stofnast hafa hjá íslenskum 
kröfuhöfum.  

 Í öðru lagi ef sótt er um greiðsluaðlögun til þess að taka á veðkröfum á 
fasteign hérlendis sem er í eigu íslensks ríkisborgara sem er tímabundið 
búsettur erlendis vegna náms, starfa eða veikinda 

Greiðsluaðlögun nær til allra krafna á hendur skuldara. Má kveða svo um algjöra 

eftirgjöf einstakra krafna, gjaldfrest eða hlutfallslega lækkun þeirra, skilmálabreytingu 
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og fasta greiðslu hvern mánuð eða samblöndu af þessum atriðum í einu. Þetta á þó ekki 

við þær kröfur sem undanskildar eru samkvæmt 1. mgr. 3. gr. lge: 

1. krafna sem orðið hafa til eftir að umsókn um greiðsluaðlögun hefur 
verið tekin til greina, 

2. krafna um annað en peningagreiðslu sem verður fullnægt eftir 
aðalefni sínu, 

3. krafna sem nytu stöðu skv. 109., 110. eða 112. gr. laga um 
gjaldþrotaskipti o.fl. ef bú skuldara hefði verið tekið til 
gjaldþrotaskipta á þeim degi sem umsókn hans um greiðsluaðlögun 
var tekin til greina, 

4. krafna sem yrði fullnægt með skuldajöfnuði ef bú skuldara hefði 
verið tekið til gjaldþrotaskipta, 

5. krafna að óverulegri fjárhæð sem eru sérstaklega undanþegnar 
áhrifum greiðsluaðlögunar með því að þær greiðis að fullu, 

6. fésekta sem ákveðnar hafa verið með dómi eða af stjórnvaldi eða 
með sátt áður en umsókn um greiðsluaðlögun var tekin til greina, 
krafna um vangoldinn virðisaukaskatt, krafna um afdregna vangoldna 
staðgreiðslu opinberra gjalda og krafna um skaðabætur vegna tjóns 
sem samkvæmt dómi hefur verið valdið með refsiverðu athæfi, 

7. skulda vegna námslána að öðru leyti en því að ákveða má við 
greiðsluaðlögun að afborganir af þeim og vextir falli niður á 
greiðsluaðlögunartíma, 

8. uppsafnaðra skulda við opinbera aðila vegna meðlags og fer um 
uppsafnaða skuld samkvæmt ívilnunarúrráðum laga um 
Innheimtustofnun sveitarfélaga, nr. 54/1971. 

Kröfuhöfum er þó heimilt að afsala ofangreindum réttindum og þannig leyft 

greiðsluaðlögun að ná til kröfu sinnar samkvæmt 2. mgr. 3. gr. lge. 

3.1 Ferli umsóknar um greiðsluaðlögun. 

Skuldari sem óskar eftir greiðsluaðlögun sækir um hana hjá UMS. Hann gerir það 

annarsvegar með því að koma í viðtal eða með því að fylla út umsókn á vef UMS, 

www.ums.is. Umsóknin skal uppfylla öll þau skilyrði sem fram koma í 1.mgr 4.gr laga um 

greiðsluaðlögun einstaklinga. Þá er skuldara heimilt að óska eftir aðstoð frá 

starfsmönnum UMS við gagnaöflun og uppsetningu á umsókn sinni honum að 

endurgjaldslausu. Hvort sem hann nýtir þá þjónustu eður ei verður umsækjandi að gefa 

UMS umboð til þess að óska eftir skuldbindingum og öðrum upplýsingum sem talin er 
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þörf á við úrvinnslu umsóknar hans frá kröfuhöfum og öðrum málsaðilum. Lögum 

samkvæmt er kröfuhöfum skylt að láta UMS fá þær upplýsingar sem embættið óskar 

eftir. Þegar upplýsingar um framfærslu, skuldir og tekjur liggja fyrir hvílir rík 

rannsóknarskylda á UMS og ber embættinu að ganga úr skugga um að upplýsingarnar 

frá umsækjanda eru réttar og gefi sanngjarna og rétta mynd af aðstæðum hans. Í 

framhaldi er framkvæmt greiðslumat til þess að meta hvort vægari úrræði líkt og ráðgjöf 

myndi duga. Ef ráðgjöf er talin duga er viðkomandi ráðlagt að fara þá leið í samvinnu við 

UMS og semja við kröfuhafa um skuldbreytingu vanskila eða önnur vægari úrræði til 

þess að bæta stöðu hans fjárhagslega (Umboðsmaður skuldara, e.d). 

UMS er heimilt að synja umsækjanda um heimild til greiðsluaðlögunar ef talið er að 

umsækjandi uppfylli ekki skilyrði 2. gr. lge og 6. gr. lge, dæmi um helstu 

synjunarástæður eru:  

a. Talið er að gögn og upplýsingar sem UMS hefur undir höndum gefi 
ekki í öllum tilvikum réttláta og skýra mynd af fjárhagslegri stöðu 
umsækjanda.  

b. Það á við ef umsækjandi hefur hegðað sér á óheiðarlegan hátt til 
þess að nýta sér greiðsluaðlögun eða stofnað til skulda eftir að hafa 
sótt um heimild til greiðsluaðlögunar. 

c. Það er heimilt að synja umsækjanda ef sannað þykir að umsækjandi 
hafi stofnað til skulda þegar honum mátti vera ljóst að hann væri 
ófær um að standa við fjárhagsskuldbindingar sínar eða hagað 
fjármálum sínum á verulega ámælisverðan hátt og tekið mikla 
fjárhagslega áhættu. 

Samkvæmt 7. gr. lge. ber UMS að taka ákvörðun um afgreiðslu á umsókn skuldara 

innan tveggja vikna frá því að hún liggur fyrir fullbúin og uppsett. Verði umsókn skuldara 

um greiðsluaðlögun samþykkt ber UMS að upplýsa hann um þær skyldur sem hann ber 

að virða samkvæmt 12. gr. laga um greiðsluaðlögun en hann verður að:  

1. leggja til hliðar þann afganga af tekjum sínum eftir að hann hefur séð 
sér og fjölskyldu sinni farboða, 

2. segja upp öllum samningum, þ.m.t leigu sem skapa útgjöld í 
framtíðinni sem ekki eru honum eða heimil hans nauðsynleg til 
eðlilegs heimilishalds, 

3. ekki að láta af hendi eignir eða veðsetja eignir sínar sem ella hefðu 
gagnast lánadrottnum sem greiðsla, 
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4. ekki stofna til nýrra skuldbindinga og/eða ráðstafa eignum sínum á 
þann hátt að þær myndu skaða hagsmuni lánadrottna. 

Í kjölfarið hefst síðari hluti ferlisins. Í byrjun þess er skuldara úthlutaður sérstakur 

umsjónarmaður sem embætti UMS skipar í máli hvers skuldara. Hann skal vera 

menntaður lögfræðingur og getur hann verið starfsmaður UMS eða ráðinn til verksins 

sem sjálfstæður lögmaður. Umsjónarmanni ber að birta án tafar eftir skipun sína 

innköllun krafna í Lögbirtingarblaðinu. Þar er kröfuhöfum gefnar fjórar vikur til þess að 

lýsa kröfum á umsækjanda. Komi svo til að kröfuhafi lýsi ekki kröfu á hendur 

umsækjanda fellur hún ekki niður, en réttur kröfuhafa til þess að hafa afskipti af 

greiðsluaðlögunarsamningi skuldara fellur niður (Lög um greiðsluaðlögun einstaklinga 

nr. 101/2010). 

Einstaklingar sem sóttu um greiðsluaðlögun hjá UMS fyrir 1. júlí 2011 fóru strax í 

svokallað greiðsluskjól (frestun greiðslna). Þær umsóknir sem bárust embættinu eftir 

þann dag fá greiðslufrest frá þeim degi sem UMS samþykkir heimild þeirra til 

greiðsluaðlögunar umleitana. Við frestun greiðslna stofnast skyldur á bæði skuldara, 

eins og greint var frá hér að ofan og lánadrottnum er óheimilt samkvæmt 11. gr. lge að: 

a. krefjast eða taka við greiðslu á kröfum sínum, 

b. skuldajafna kröfu skuldarans við kröfu sína nema því aðeins að 
aðalkrafan og gagnkrafan séu af sömu rót runnin, 

c. gjaldfella skuldir samkvæmt samningsbundnum heimildum, 

d. gera fjárnám í eignum skuldarans eða láta selja þær nauðungarsölu, 

e. neita að afhenda gegn staðgreiðslu eða viðunandi tryggingum þær 
vörur eða þjónustu sem skuldari þarf á að halda vegna framfærslu 
sinnar eða heimilsmanna vegna fyrri vanefnda 

f. krefjast greiðslu frá ábyrgðarmanni skuldarans. 

Við sölu eigna og mat á verðmæti þeirra sem verða áfram í eigu skuldara skal 

umsjónarmaður óska eftir óháðu verðmat. Að auki er lánadrottnum heimilt að óska eftir 

sínu eigin sérfræðimati telji þeir það mat sem umsjónarmaður leggur fram ekki vera 

rétt. Umsjónarmanni ber að skoða hið nýja mat og endurmeta eignir eftir því eða 

staðfesta fyrra mat samkvæmt lögum um greiðsluaðlögun einstaklinga. 



 

23 

Þegar allar kröfur teljast vera komnar fram semur umsjónarmaður, í samráði við 

skuldara, svokallað frumvarp til greiðsluaðlögunar. Frumvarpið er hinn eiginlegi 

samningur sem í framhaldinu er lagður fyrir lánadrottna til skoðunar. Þeim er gefinn 

þriggja vikna frestur til þess að taka afstöðu til þess. Hafi lánadrottnar engar 

athugasemdir við frumvarpið og samþykkja það skal umsjónarmaður, skuldari og 

starfsmaður UMS undirrita það og senda umsvifalaust á alla kröfuhafa. Komi til 

ágreinings um frumvarpið er það skoðað í samræmi við athugasemdir lánadrottna í 

samvinnu við skuldara og í framhaldinu lagt fram nýtt frumvarp. Náist ekki að sameina 

kröfur skuldara og lánadrottna getur umsækjandi óskað eftir því að leita til dómstóla 

með kröfu um nauðasamning til greiðsluaðlögunar. Ber honum að rökstyðja mál sitt 

ítarlega í greinagerð sem unnin er af umsjónarmanni. Er það svo undir dómstólum að 

meta hvort að frumvarpið skuli vera samþykkt eða því synjað. 

Vert er að taka fram að hvenær sem er á tímabilinu frá því að umsækjandi sækir um 

greiðsluaðlögun og á umleitunartímanum sjálfum er honum frjálst að draga umsókn sína 

til baka án kostnaðar (Lög um greiðsluaðlögun einstaklinga nr. 101/2010). 
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4 Gjaldþrot einstaklinga – síðasta úrræðið eða það besta? 

Gjaldþrot einstaklinga er í raun áhrifa- og yfirgripsmesta úrræðið fyrir þá einstaklinga 

sem ekki geta séð fram á að geta staðið við skuldbindingar sínar og hafa ekki kost á því 

að nýta önnur, vægari úrræði líkt og greiðsluaðlögun eða sértæka skuldaaðlögun. Helsti 

munur á milli gjaldþrots og annara úrræða er sá að skuldari fær ekki að halda eign sinni 

eða búa í henni í framhaldinu og myndast þrotabú sem fer með kröfur í eignir skuldara, 

ef einhverjar eru. Þrátt fyrir að enn sem komið er hafi ekki fengist nægileg reynsla á 

eftirmála einstaklinga sem gengið hafa í gegnum úrræði á borð við greiðsluaðlögun 

einstaklinga þá má gera ráð fyrir því að einstaklingur sem hefur farið í gjaldþrot muni 

reynast erfiðara að stofna til skuldbindinga í fjármálafyrirtækjum en þeir sem sóttu sér 

vægari úrræðin. 

Helstu ástæður þess að einstaklingum er vísað frá embætti umboðsmanns skuldara 

er t.d. að stór hluti krafna á hendur skuldara eru undanþeginn greiðsluaðlögun, sbr. 3. 

gr. lge. Hér er algengast að slíkar kröfur hafi stofnast vegna atvinnurekstrar sem 

umsækjandi hafi verið hluti af og ekki staðið í skilum með opinber gjöld líkt og 

virðisaukaskatt eða staðgreiðslu af launum sínum. Þá er þeim einstaklingum sem 

stofnað hafa til skulda vegna fjárfestinga líkt og kaupum á hlutabréfum almennt vísað 

frá UMS enda eru hlutabréf talin áhættusöm fjárfesting í eðli sínu. 

Samkvæmt lögum nr. 21/1991 sem snúa að gjaldþrotaskiptum, geta bæði 

lánadrottnar og skuldari óskað eftir gjaldþrotaskiptum. Vilji skuldari sjálfur leggja inn 

beiðni um gjaldþrotaskipti ber honum að gera það skriflega til héraðsdómstóls í sínu 

heimavarnarþingi og ber honum að fylgja 7. gr. laga um gjaldþrotaskipti. Þar er kveðið á 

um hvaða upplýsingar eigi að fylgja slíkri beiðni. Hér er átt við helstu 

persónuupplýsingar, sundurliðun krafna og yfirlit yfir eignir skuldara.  

Telji héraðsdómari þörf á getur hann krafist þess að sá sem óskar eftir 

gjaldþrotaskiptum hjá skuldara (s.s skuldari sjálfur eða lánadrottinn) leggi fram 

tryggingu að fjárhæð kr. 250.000, ef tvísýnt er hvort að eignir dugi fyrir greiðslu 

skiptakostnaðar. Þegar að gjaldþrotaskipti eru samþykkt af héraðsdómi þá stofnast 

sjálfstæð lögpersóna, þrotabú og tekur það yfir öllum réttindum og skyldum skuldara. Í 
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kjölfarið er skiptastjóri fenginn til þess að sjá um að kalla inn kröfur og gera búið upp ef 

hægt er. Fer hann venjulega fram á að skuldari loki öllum bankareikningum og kortum 

en fær þó heimild til þess að stofna nýja reikninga, samþykki skiptastjóri það. 

Einstaklingar missa þó ekki allar eigur sínar, enda er samkvæmt lögum um 

gjaldþrotaskipti gert ráð fyrir því að skuldara og heimilisfólk hans fái að halda látlaust 

heimili í takt við það sem almennt er á heimilum fólks. Þetta ákvæði er mjög háð mati 

skiptastjóra á því hvert inntak lagaákvæðisins er (Lög um gjaldþrotaskipti o.fl. nr. 

21/1991). Þrotabúið eignast öll fjárhagslega réttindi sem stofnast á meðan 

gjaldþrotaskipti standa yfir, en samkvæmt 73. gr. laga nr. 21/1991 þá er þar 

undanþegið: 

1. það sem þrotamaður vinnur sér inn á meðan skiptunum stendur, 

2. arf, dánargjöf, dánarbeðsgjöf eða lífsgjöf sem fellur eða kemur til 
framkvæmdar á meðan skiptunum stendur, ef arfleiðandi eða 
gefandi hefur ákveðið þá undanþágu á lögmætan hátt,  

3. það sem þrotamaðurinn aflar sér með andvirði þess sem ákvæði 1. 
og 2. töluliðs taka til. 

Eftir að skiptastjóri hefur gert upp þrotabú, með því að selja eignir og ráðstafa 

afgangi, ef einhver er til greiðslu skulda, telst skiptum lokið. Hefst þá tveggja ára 

fyrningarfrestur á kröfum skuldara. Á þessum tveimur árum getur skuldari búist við að 

vera merktur á vanskilaskrá sem og á innri viðskiptakerfum fjármálastofnana. Lánshæfi 

hans mun því minnka talsvert og ólíklegt þykir að hann fái aðgang að lánafyrirgreiðslu í 

framhaldinu. Slík takmörkun verður að teljast eðlileg enda ber fjármálafyrirtækjum að 

fara eftir ábyrgri útlánastefnu með arðsemi hluthafa sinna í huga. 

Fyrningarfresti krafna á hendur skuldara sem áður var 10 ár var breytt með setningu 

laga nr. 142/2010 í tvö ár. Nýjan fyrningarfrest verður kröfuhafi þó að sækja fyrir 

dómstólum og verður hann að sýna fram á að hann hafi sérstaka hagsmuni þar að 

lútandi og líklegt þyki að skuldari geti greitt kröfu sína á nýjum fyrningarfresti. Með 

þessari lagasetningu er gert ráð fyrir að skuldari verði laus allra mála eftir tvö ár og allar 

kröfur á hendur honum alla jafna felldar niður. 

Rætt hefur verið um, m.a í grein í Morgunblaðinu að hér hafi gjaldþrot verið gert að 

of góðri lausn fyrir marga og að skipulagt gjaldþrot eins og þekkist úr heimi fyrirtækja 
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geti verið raunverulegur kostur fyrir einstaklinga í miklum skulda- og greiðsluvanda 

(Kristján Jónsson, 2011). Gagnrýnt hefur verið að kröfuhafar fái ekki réttlátan tíma til 

þess að gera tilraun til að endurheimta kröfur sínar. 

Þar sem lagabreytingin er nýtilkomin hefur ekki myndast raunveruleg og haldbær 

reynsla á áhrifum hennar. Ekki er heldur komin reynsla á hvort lánadrottnar og aðrir 

kröfuhafar muni sækja um aukinn fyrningarfrest með tilheyrandi álagi á dómstóla og 

lengingu gjaldþrotaskipta skuldara. 

Verði kröfuhafar ekki ötulir við að fá framlengdan fyrningarfrest á kröfur sínar og leyfi 

þeim að falla niður er ljóst að gjaldþrotaleið er orðin mjög fýsileg fyrir ákveðinn hóp 

skuldara að mati höfundar. Sérstaklega þá sem ekki gera ráð fyrir að þurfa 

áframhaldandi fyrirgreiðslu frá fjármálafyrirtækjum og starfa ekki í þeim hluta 

hagkerfisins þar sem farið er fram á að einstaklingar hafi ekki verið á vanskilaskrá eða 

orðið gjaldþrota (t.d starfsmenn fjármálafyrirtækja, fasteignasalar og lögmenn). 
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5 Önnur úrræði. 

5.1 110% leiðin: 

Í desember 2010 var, að tilstuðlan efnahagsráðuneytisins, samþykkt hin svokallaða 

110% leið. Þeir sem stóðu að þessari samþykkt voru samtök fjármálfyrirtækja, samtök 

lífseyrissjóða og Drómi hf. Úrræðinu var ætlað að aðstoða þá sem glímdu við 

yfirskuldsett húsnæði. Það var gert þannig að höfuðstóll veðskulda sem var umfram 

110% af markaðsvirði hinnar veðsettu eignar afskrifaður. Skilyrði fyrir því að slíkt yrði 

heimilað var að umsækjandi væri eigandi, greiðandi og búsettur í yfirveðsettu eigninni 

og að veðskuldirnar hefðu stofnast vegna íbúðakaupa (féllu undir skilyrði vaxtabóta). 

Ennfremur kom allt veðrými á aðfarahæfum eignum til frádráttar mögulegri niðurfærslu. 

Strax í byrjun fór að bera á mismunum eftir kröfuhöfum og voru einstaka 

fjármálastofnanir töluvert sveigjanlegri á því hvaða veðskuldir myndu flokkast undir 

úrræðið. Bera fór á óánægju hjá þeim sem skulduðu lánadrottnum sem héldu sig við 

upphafleg skilyrði samkomulagsins að öllu leyti. Ennfremur töldu sumir skuldarar sig 

hafa fengið óraunhæft verðmat á eignir sínar og því minna niðurfellt en búist var við.  

5.2 Sérstök vaxtaniðurgreiðsla. 

Alþingi samþykkti, sem hluta af lögum nr. 164/2010, að á árunum 2011 og 2012 skyldi 

vera greidd sérstök vaxtaniðurgreiðsla. Henni var ætlað að létta á greiðsluvanda 

heimilanna og er hún 0,6% af veðskuldum íbúðarhúsnæðis en þó aðeins að hámarki kr. 

200.000 hjá einstaklingum og kr. 300.000 hjá hjónum, pörum og einstæðum foreldrum. 

Ólíkt hinum hefðbundnu vaxtabótum þá er ekki tekjutenging á sérstakri 

vaxtaniðurgreiðslu heldur skerðist vaxtaniðurgreiðslan í hlutfalli við hreina eign 

einstaklingsins (Ríkisskattstjóri, e.d).  

5.3 Ávinningur 110% leiðarinnar og sérstakar vaxtaniðurgreiðslu.  

Þann 3. apríl 2011 kynnti Seðlabanki Íslands niðurstöður sérstakrar greiningar sem gerð 

var á þeim úrræðum sem gripið hafði verið til á vegum ríkisstjórnarinnar. Samkvæmt 

þeim niðurstöðum er ljóst að 110% leiðin svokallaða gerði það að verkum að um 650 

heimili losnuðu úr greiðsluvanda,, en það jafngildir 0,6% hlutfallslækkun heimila í 
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greiðsluvanda. Að auki kemur fram að af heildarafskriftum þá fengu heimili í 

greiðsluvanda aðeins 23,6% af heildarniðurfellingu skulda. Til samanburðar þá var 

hlutfall þeirra heimila sem búa við mikinn tekjuafgang aðeins 2% lægra eða 21,6% 

(Þorvarður Tjörvi Ólafsson & Karen Á. Vignisdóttir, 2012) 

Einnig kom fram í niðurstöðum greiningarinnar að áhrif sérstakar vaxtaniðurgreiðslu 

gætti mest hjá þeim sem tilheyra tekjuhæstu heimilum landsins eða um 60%. Til 

samanburðar þá fór 27% upphæðarinnar til heimila í greiðsluvanda. Skýrslan tók ekki 

tillit til áhrifa greiðsluaðlögunar né sértækrar skuldaðlögunar en ljóst er að hvorki 

sérstök vaxtaniðurgreiðsla né 110% leiðin skilaði úrbótum þangað sem þörfin er mest. 
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6 Samantekt - Skila úrræðin tilætluðum árangri? 

Erfitt er að meta hvort að þau úrræði sem í boði eru fyrir skuldara, allt frá sérstakri 

vaxtaniðurgreiðslu að greiðsluaðlögun hjá UMS hafi skilað tilætluðum árangri. Í fyrsta 

lagi er vandi íslenskra heimila að mestu leyti tvískiptur, greiðsluvandi annars vegar og 

skuldavanda hins vegar. Smærri hópur glímir við báða þættina í sínum fjármálum. Í öðru 

lagi er úrvinnslu á umsóknum ekki enn lokið í tveimur veigamestu úrræðum sem í boði 

eru, sértækri skuldaaðlögun og greiðsluaðlögun hjá UMS. Því er óraunhæft að meta 

varanlegan árangur þeirra á stöðu skuldara. 

6.1 110% leiðin og sérstök vaxtaniðurgreiðsla er ómarkviss. 

Þegar niðurstöður úr skýrslu Seðlabanka Íslands eru skoðaðar kemur fram að bæði 110% 

leiðin svokallaða og sérstök vaxtaniðurgreiðsla hafa ekki haft nægilega mikil áhrif á þá 

verst settu sem eru lágtekjufólk í greiðslu- og skuldavanda. Hafi þessi úrræði frekar farið 

til þeirra sem fyrir bjuggu við tekjuafgang en þeirra sem bjuggu við skuldavanda 

(Þorvarður Tjörvi Ólafsson & Karen Á. Vignisdóttir, 2012). 

Dýpri og veigameiri úrræði á borð við greiðsluaðlögun og sértæka skuldaaðlögun hafa 

auðvitað létt róður marga heimila og gert þeim kleift að halda eignum sínum með 

fjárhagslegri endurskipulagningu. Þetta á þó bara við um þá sem passa í úrræðin og hafa 

nýtt þau.  

Einnig mætti gagnrýna hversu vel, eða illa úrræðin sem standa í boði fyrir skuldara 

hafa verið kynnt eða auglýst. Misjafnt er eftir einstaklingum hvort þeir fari sjálfir í 

viðskiptabanka sinn og leiti lausna eða setji málin á bið þangað til að í dýpri vanskil og 

vandamál er komið.  

6.2 Skortur á kynningu á úrræðum og möguleikum skuldara. 

Hvað varðar sértæka skuldaaðlögun er áhyggjuefni að ekkert eftirlit er með því hvernig 

úrræðið er kynnt fyrir skuldurum og hvað þeim er í raun ráðlagt að gera. Eftirlitsnefnd 

um framkvæmd sértækrar skuldaaðlögunar fjallaði um þennan þátt á fundi 

velferðarnefndar Alþingis í nóvember síðastliðnum (Mbl.is, 2011). 
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Almenn kynning sem og hvatning fyrir skuldara að sækja um aðstoð var einnig 

ábótavant vegna 110% leiðarinnar. Töluvert færri höfðu sótt um úrræðið þegar 

umsóknum var lokað en hefðu geta nýtt það. Skuldavandi heimila er einna erfiðastur en 

að 110% leiðinni undanskildri er engu úrræði ætlað að færa niður lán einstaklinga nema 

hjá þeim sem glíma einnig við greiðsluvanda. Stór hluti þeirra sem búa við skuldavanda 

eru tekjuhá heimili sem staðið geta undir skuldbindingum sínum. Má þó búast við að ef 

nýfallinn dómur hæstaréttar um gengistryggð fasteignalán hafi víðtækt fordæmisgildi 

muni fjöldi þeirra heimila sem búa við greiðslu- og skuldavanda lækka enn meira.  

6.3 Úrræðin ná ekki til allra heimila.  

Dæmi er um heimili þar sem nettó tekjur einstaklinganna duga ekki fyrir lágmarks 

neysluviðmiðum UMS. Í þeim er ekki tekið tillit til rekstur bifreiðar né húsnæðis. Það er 

því ljóst að úrræðin sem hér hefur verið fjallað um munu ekki koma þessum hópi 

skuldara til aðstoðar að neinu marki. Ekki fundust áreiðanleg gögn sem sýna fjöldann 

sem býr við slík kjör og eru á atvinnuleysisskrá. Líklegt þykir að einhver hluti þeirra 

12.128 einstaklinga sem skráðir voru atvinnulausir í febrúar 2012 (talnagögn frá 

Vinnumálastofnun) tilheyri þessum hópi fólks sem ekki nær grunn neysluviðmiðum. 

Erfitt er að útfæra lausnir við slíkum vanda og verður ekki vikið að því hér. 
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7 Reynsla höfundar. 

Í þessum hluta lætur höfundur sínar skoðanir í ljós en hann hefur starfað í 

viðskiptabanka og hjá UMS við úrvinnslu sértækrar skuldaaðlögunar og 

greiðsluaðlögunar einstaklinga.  

Úrræðin tvö henta mörgum og í flestum tilfellum duga þau til þess að koma 

skuldurum í réttan farveg hvað varðar skuldbindingar sínar hjá fjármálafyrirtækjum. 

Sértæk skuldaaðlögun er að mörgu leyti sanngjarnari leið fyrir kröfuhafa heldur en 

greiðsluaðlögun en í sértækri skuldaaðlögun fá kröfuhafar sem mestar endurheimtur á 

kröfur sínar á sama tíma og skuldari fær fjárhagslega endurskipulagningu. 

Greiðsluaðlögun er flóknara ferli og málin misjöfn en meðal afskrift krafna hjá þeim sem 

fær staðfestan samning er 70% af kröfu og því er ljóst að fjármálafyrirtækin tapa meira á 

því úrræði en sértækri skuldaaðlögun. 

Einn helsti galli beggja úrræða er að þau miðast við uppgefnar tekjur með 

atvinnuleysisbætur sem lágmark. Hefur höfundur unnið að málum þar sem ljóst þykir að 

umsækjandi starfi „svart“ meðfram atvinnuleysisbótum eða gefi upp á sig lágmarks 

reiknað endurgjald sem skekkir umsóknina á þann hátt að kröfuhafar tapa mun meira en 

ella. Í sumum tilfellum getur það beinlínis borgað sig fyrir skuldara að haga málum 

sínum þannig að tekjur verði ekki mikið hærri en atvinnuleysisbætur á samningstíma. 

Erfitt eða jafnvel ómögulegt er að sanna slíkar áætlanir og er siðferðiskennd 

umsækjanda því eina sem hægt er að treysta á í þeim efnum. 

Greiðsluaðlögun er í raun bara útfærsla á persónulegu gjaldþroti. Hún hefur þann 

augljósa kost í för með sér umfram hefðbundið gjaldþrot að skuldari fær ekki þann 

stimpil á sig til frambúðar. Hann fær að auki í flestum tilfellum að halda fasteign sinni. 

Hversu sanngjarnt það er fyrir kröfuhafa er álitamál en að reynslu höfundar enda málin 

oft þannig að kröfuhafar tapi meira en raunveruleg þörf er á. Höfundur vill þó árétta að 

þetta eigi alls ekki við um alla umsækjendur en í mörgum tilfellum er eðlilegt að 

umsækjandi fái að halda fasteign sinni. 

Ennfremur er það álitamál hvort að það þyki eðlilegt að einstaklingar sem geri 

samning til margra ára líkt og við töku fasteignalána fái að „endurskipuleggja“ hann 
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þegar ljóst er að hann getur ekki staðið við hann líkt og til stóð. Á móti kemur að í heimi 

fyrirtækja og reksturs er hugtakið endurskipulagning alþekkt og oft talin vera skynsöm 

leið fyrir fyrirtæki í vandræðum að stilla kröfuhöfum sínum upp við vegg og óska eftir 

endurskipulagningu eða fyrirtækið óski sjálft eftir gjaldþrotaskiptum. Nýlegt dæmi um 

þetta er American Airlines í Bandaríkjunum sem var hrósað fyrir skynsama 

ákvarðanatöku. Í samfélagi okkar birtast þau skilaboð að þeir sem ekki geta greitt af 

persónulegum skuldbindingum sínum hafi klúðrað málunum, en hjá fyrirtækjum í sömu 

stöðu þykir eðlilegt að óska eftir slíkum úrræðum. 

Í augum kröfuhafa er munurinn skýrari á lögaðila og einstaklingi, algengast er að 

eigendur hlutafélaga beri takmarkaða ábyrgð á skuldbindingum félags í þeirra eigu en 

einstaklingar bera ótakmarkaða ábyrgð og verður það að teljast eðlilegt að kröfuhafar 

reyni eftir fremst megni að fá eitthvað upp í kröfur sínar. Til eru dæmi þar sem ríki 

hlaupa undir bagga með ábyrgðarskuldbindingum fyrir einkarekin fyrirtæki sem ellegar 

hefðu þurft að lýsa sig gjaldþrota. Slík ákvarðanataka er oft einfalt dæmi um kostnaðar 

og ábátagreiningu (e. Cost-benefit analysis) þar sem hagkvæmara reynist að fjármagna 

rekstur félagsins á móti því að greiða starfsmönnum og öðrum atvinnuleysisbætur 

ásamt frekari félagslegri aðstoð. Tvær hliðar eru á öllum málum er gömul lífsspeki og á 

vel við hér. 
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8 Niðurstöður 

Þau úrræði sem íslenskum heimilum standa til boða við úrlausn á skulda- og 

greiðsluvanda eru margbreytileg og geta hentað mörgum. Þó eru alltaf einhver heimili 

sem ekki passa inn í úrræðin og búa þá við ákveðna óvissu hvað varðar framtíðar fjárhag 

heimilisins. Erfitt er að skapa stöðluð úrræði sem eiga að henta öllum sem búa við 

greiðslu- og skuldavanda, enda málin jafn misjöfn og einstaklingarnir sem eru á bakvið 

þau. Það er því í raun ótrúlegt hvernig úrræðin sem hér hafa verið rædd geta leyst þó 

þetta stóran hluta af vandamálum einstaklinga. Erfiðastur er þó sá hópur einstaklinga 

sem ekki nær lágmarks framfærslu óháð greiðslubyrði skuldbindinga, ljóst er að úrræðin 

eru ekki til þess fallin að aðstoða þann hóp. 

Skuldbindingar íslenskra heimila hafa aukist mikið undanfarna áratugi. Stuttu eftir 

hrun dróg verulega úr stofnun nýrra skuldbindinga og er það í takt við minnkandi 

ráðstöfunartekjur sem og aðstæður í þjóðfélaginu. Neysluhegðun Íslendinga virðist þó 

því miður ekki vera lengi að komast aftur á strik því nú eru skuldbindingar aftur að 

aukast. Það á m.a við um yfirdráttarlán en þau eru nú í sömu stærð og haustið 2008, rétt 

fyrir hrun. Engin úrræði geta breytt þessu og ljóst er að ef Íslendingar fara í sama farið 

myndast hér vítahringur sem einkennist af einkaneyslu umfram ráðstöfunartekjur. Erfitt 

er að kenna gömlum hundi að sitja og líklega á það við um íslensk heimili þegar kemur 

að fjármálum. Að mati höfundar vantar sárlega fræðslu fyrir einstaklinga á 

framhaldsskólaaldri þar sem þeim er kynntur raunverulegur kostnaður lántöku þannig 

að almenn þekking á fjármálum einstaklinga aukist með markvissum hætti í gegnum 

skólagöngu þeirra. 

Úrræðin sjálf virka í mörgum tilfellum, en eins og fram kom að ofan er ómögulegt að 

skapa úrræði sem nær til allra. Því verða alltaf einhverjir sem ekki eiga möguleika á að 

nýta þau. Ef neysluhegðun Íslendinga helst áfram óbreytt líkt og fyrir hrun, er ljóst að 

úrræðin munu aldrei vera neitt nema tímabundin lausn. Því eru þau í raun aðeins 

lenging í snöru skulda hjá þeim sem eyða um efni fram.   
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