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Útdráttur 

Markmið með rannsókn þessari er að kanna greiðslumat og hvort niðurstöður þeirra gefi 

skýra mynd á greiðsluhæfi neytenda. Mikið magn af gögnum var greint og úr þeim gögnum 

var valið efni sem að mati höfunda voru þau gögn sem gátu varpað sem bestu ljósi á málefni 

rannsóknarinnar. Þá var uppruna greiðslumats leitað erlendis frá og innleiðing þess rakin 

hingað til lands. Könnun sem framkvæmd var renndi stoðum undir þann grun höfunda að 

neytendur telji greiðslumatið einfaldlega gefa ranga mynd af greiðslugetu þeirra sem vakti 

enn frekari áhuga höfunda við gerð verkefnis að kanna það til hlýtar. Niðurstaða höfunda var 

sú að greiðslumatið gefi nokkuð raunhæfa mynd af greiðslugetu neytenda en að aðrir 

áhrifaþættir séu helst þess valdandi að neytendur séu ósáttir við niðurstöður en það má rekja 

til launaþróunar og vegna þess að það er hátt verðlag á leigumörkuðum sem að mati höfunda 

er ekki tekið nægilega mikið tillit til við vinnslu greiðslumats en þó ber að taka fram að 

launaþróun og verð á leigumarkaði tilheyra ekki rannsókn þessari.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

Formáli 
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Inngangur 

Lánshæfismat (e. Credit scoring) byrjaði ekki með tilkomu kreditkorta fyrirtækja heldur á það 

sögu sína að rekja til póstfyrirtækja í Bandaríkjunum frá árinu 1950 líkt og kemur fram í 

grein ritaðri af Edelman (2008). En matið er tilkomið vegna þess að fyrirækin vildu meta 

líkur á að fá greitt fyrir vörur sem þeir sendu út. Fyrirtæki á þeim markaði sem traust er veitt 

til kaupanda eða lántaka þurfa að takast á við mörg lítil atriði sem viðkoma viðskiptum en 

geta einfaldlega ekki né hafa efni á að skoða hvern og einn sérstaklega. Lánshæfismat færir 

þeim því hlutlægar og samkvæmar ákvarðanir en ekki einungis huglægar út frá þeim 

trúverðugleika sem neytandi sýnir.  

Í grein Edelman kemur fram að lánshæfismat sé nú kannað um allan heim en það er talið vera 

komið inn í hagkerfi heimsins og hefur vaxið með tilkomu tölvu- og hugbúnaðar. 

Lánshæfismatið er notað á mörgum sviðum nú til dags en tekið er fram að það er ekkert til 

lengur sem talið er tiltölulega lítils virði en þá er átt við þá hluti sem vega ekki mikið en gera 

það þegar litið er á heildina við skoðun á lánshæfi.  

Með setningu Dodd_Frank laganna undirrituðum af Barak Obama, þáverandi 

forseta Bandaríkjanna, í júlí árið 2010 er vörðuðu mjög herta löggjöf varðandi neytendavernd 

í kjölfar hamfaranna á fjármálamörkuðum árið 2008, voru lánastofnanir þá skyldaðir í fyrsta 

sinn til að framkvæma mat á greiðsluhæfi við veitingu húsnæðislána (U.S. Commodity 

Futures Trading Commission, 2011). Í kjölfarið fól hópur sem samanstóð af tuttugu þjóðum 

nefndur G20-hópurinn, Efnahags- og framfarastofunni (OECD) og 

fjármálastöðuleikaeftirlitinu FSB (e. Financial Stability Board) að þróa sameiginlegar 

meginreglur er vörðuðu neytendavernd á sviði fjármálaþjónustu. Niðurstaðan var „G20 

Highlevel Principles on Financial Consumer Protection„ (OECD, 2011) sem eru tillögur að 

fyrirmynd fyrir ríki til að nýta sér við að auka neytendavernd. Þar eru tiltekin viðmið á 10 

eftirfarandi sviðum: 

1. Lög, reglur og eftirlitsumhverfi, 

2. Hlutverk eftirlitsaðila, 

3. Sanngjörn og réttlát meðferð neytenda, 

4. Upplýsingagjöf og gagnsæi, 
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5. Fjármálalæsi og -vitund, 

6. Ábyrg háttsemi veitenda fjármálaþjónustu og viðurkenndra umboðsmanna, 

7. Verndun eigna neytenda gegn svikum og misnotkun, 

8. Verndun gagna neytenda og einkalífs, 

9. Kvartanir og bætur, 

10. Samkeppni. 

Á sama tíma kom út skýrslan „Consumer Finance Protection with particular focus on credit“ 

en í henni fjallar Fjármálastöðuleikaráðið um þá megin áhrifavalda er leiddu til 

efnahagshrunsins árið 2008. Er til dæmis fjallað um að öfugt regluvirki í Ástralíu hafi fríað þá 

nokkuð af áhrifum hrunsins og afleiðingar þar mun minni en víða annar staðar 

(Forsætisráðuneytið, 2013). 

Evrópusambandið hefur gert umtalsverðar umbætur á regluverki fjármálamarkaða frá 

efnahagshruninu og aukið eftirlit sem og reglusetningar til verndunar almennings í 

aðildarlöndum þess, ný tilskipun þess varðandi var sett árið 2008 (European Commission, 

2017) en sú tillaga var innleidd hér á landi með lögum um neytendalán (nr. 33/2013). 

Hjá mörgum kemur að því einhvern tíma á lífsleiðinni að fjárfesta í þaki yfir höfuðið. Ekki er 

það á hvers manns hendi að fjármagna fasteignakaupin algerlega upp á eigin spýtur. En til 

þess að fjármagna fasteignakaup þarf oft á tíðum að taka lán hjá lánastofnunum. 

Fjármögnunarferlið getur tekið sinn tíma en lánveitendur leitast eftir því að fá staðfestingu á 

greiðslugetu viðkomandi lántaka. En slíkt ferli felur meðal annars í sér að bera saman tekju- 

og skuldahlutfall lántaka til að meta greiðslugetu hans.  

Munur á lánum getur verið margvíslegur en við gerð verkefnis verður farið ítarlega yfir 

lánastofnanir á Íslandi og hvernig þeir framkvæma ferlið við gerð greiðslumats. Farið verður 

yfir mun á framfærsluviðmiði og neysluviðmiði en bæði þessi viðmið eru unnin út frá 

útreikningi Hagstofu Íslands yfir útgjöld heimila hér á landi en nýtt á mismunandi vegu. 

Gefur greiðslumat lánastofnana raunhæfa mynd af greiðslugetu lántakanda? 

Ekki er skilgreining á raunhæfu greiðslumati skilgreint sérstaklega í neinum af þeim gögnum 

sem höfundar öfluðu sér. 
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Skilgreining á raunhæfri mynd er skilgreint samkvæmt orðabók á netinu, einhver sem hefur 

góða hugmynd af raunverulegu ástandi og skilur hvað er í lagi að gera og hvað ekki. Getur 

þetta átt við hagnýtar hugmyndir eða það sem er líkt og raunveruleikinn um lífið sjálft 

(Study.com, 2017). 

Þá ber einnig að nefna að vanskil er þáttur sem á sér stað þegar sá sem skuldar stendur ekki 

við þá greiðsluskilmála sem settir voru við lántöku (Corazza, Funari og Siciero, 2008).  

Samkvæmt reiknivél Velferðarráðuneytisins eru heildarútgjöld án húsnæðiskostnaðar fyrir 

hjón með tvö börn 505.022 krónur. Mætti því draga af því ályktun að útkoma úr raunhæfu 

greiðslumati sé í takt við umfram tekjur hjónanna það er að segja umfram heildarútgjöld 

neysluviðmiða sé rekstrarkostnaður húsnæðis tekinn með. Við getum þannig gefið okkur að 

hjón sem eru með 750.000 krónu í tekjur þ.e. útborguð laun eftir skatt, fengju útkomu úr 

greiðslumati sem gerði ráð fyrir að þau réðu við afborganir ásamt rekstrarkostnaði upp á 

244.978 krónur. Óraunhæft greiðslumat væri þá útkoma sem ekki er í neinn takt við tekjur 

heimilisins miðað við neysluviðmið velferðarráðuneytisins. Hvort sem tekjur fólks séu hærri 

eða lægri en heildarútgjöld. Samanlögð laun hjóna til að koma jákvætt út úr greiðslumati 

þyrftu því að vera um eða yfir 800.000 þar sem útborgaðar tekjur af þeirri upphæð er 537.208 

krónur samkvæmt reiknivél staðgreiðslu á vef Rsk.is (Ríkisskattstjóri, 2017).  

Greiðslumat lánastofnana 

 Greiðslumat 

Samkvæmt Reglugerð um lánshæfis- og greiðslumat (nr. 920/2013) er greiðslumat viðmið 

sem farið er eftir til að sjá hvort viðkomandi hafi greiðslugetu til að greiða af lánum í 

ofanálag við allt það sem hann þarf nú þegar að greiða líkt og kemur fram í reglugerð á 

vegum Innanríkisráðuneytisins. En þar kemur fram að greiðslumat sé útreikningur þegar búið 

er að taka tillit til eigna, skulda, gjalda og tekna sem meðal annars byggjast á opinberum 

neysluviðmiðum. 

Þegar farið er í greiðslumat hjá þeim stofnunum sem bjóða upp á slíkt, til dæmis banka, þarf 

að skila inn gögnum fyrir vinnslu matsins. Á vefsíðu Neytendastofu (e.d.) kemur fram að 

dæmi um gögn sem skila þarf inn eru staðfest afrit af síðasta skattframtali, staðfestingu á 

tekjum síðustu þriggja mánaða, staðfestingu á eftirstöðvum og greiðslubyrði allra þeirra 

skulda sem lántaki hefur útistandandi. Einnig þarf að skila inn þinglýsingarvottorði á 
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fasteignum í eigu lántaka, upplýsingum um matsverð fasteigna í eigu lántaka eða þeirrar 

fasteignar sem hann sækir um lán fyrir, auk þess þarf að skila inn gögnum um 

húsaleigugreiðslur og önnur föst gjöld líkt og meðlagsgreiðslur. 

Rannsóknir erlendis 

Upplýsingar frá fyrirtækjum sem sérhæfa sig í að safna gögnum og reikna út lánshæfi 

neytenda fyrir lánastofnanir, hafa í áraraðir verið notaðar til að meta 

lánshæfi bandaríkjamanna sem og ákvarða vexti hugsanlegra lána neytenda. 

Árið 1966 taldi Kenneth L. Karst þjóðþekktur fræðimaður í bandarískum stjórnarskrárlögum 

að lánastofnanir, lögfræðingar og notendur lánshæfis upplýsinga myndu standa fyrir þeirra 

áskorun að öll vinnsla er varðaði lánshæfismat yrði tölvuvædd og þar með yrðu til 

gagnagrunnar sem stöðugt myndu safna upplýsingum um viðskipta- og greiðslusögu milljóna 

manna. Nú á dögum safna upplýsingafyrirtæki upplýsingum um 200 

milljónir Bandaríkjamanna úr yfir 30 þúsund gagna reitum svo sem kreditkortafyrirtækjum 

og almennum lánastofnunum. 

Árið 2004 leiddi athugun á 154 einstaklingum í ljós að í 79% tilvika var alvarleg villa eða 

mistök gerð við vinnslu greiðslumats, þá var í 25% tilvika sem greiðslumat innihélt svo 

alvarlega villu að hún leiddi til neitunar um lántöku. Í vitnisburði fyrir bandaríska þinginu 

fullyrti hópur sérfræðingar á vegum neytendasamtaka að matið væri ónákvæmt og hefði 

skaðað um 8 milljónir lántakenda á þann hátt að þeir hefðu verið metnir í áhættu flokk sem til 

að mynda varð til þess að lántakendur ofgreiddu tugir þúsunda dollara 

í umfram vaxtagreiðslur af lánum sínum. En vextir af neytenda lánum í Bandaríkjunum 

miðast oftar en ekki við útkomu lánshæfismats og þá þeim áhættu flokk sem neytandi lendir í. 

Árið 2003 lét the US Government Accountability Office framkvæma endurskoðun á 

þessum rannsóknum sem leiddu í ljós að þær væru byggðar á of veigalitlum gögnum og 

hugsanlega gætti hlutdrægni við vinnslu rannsóknarinnar. Skortur haldbærra upplýsinga er 

vörðuðu gæði og nákvæmni lánshæfismats kom í veg fyrir umræður og ákvarðanir um hvað 

meira skyldi gera til að auka gæði og nákvæmi lánshæfismats. Í rannsókn sem unninn var á 

árunum frá 2006-2012 var stefnt að því að kanna eftirfarandi: 

1. Tíðni villna/mistaka í lánshæfismati fyrirtækja sem reka gagnagrunna og vinna 

greiðslumat fyrir lánastofnanir. 
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2. Hvaða áhrif þær villur/mistök myndu þær hafa 

3. Hvort fyrirtæki geti treyst þessum gögnum 

4. Hvaða vandamál við lánshæfismatið þarfnast frekari athugana 

Rannsóknin fól í sér þátttöku neytenda þar sem lánshæfismat þeirra 

var gaumgæfilega skoðaða og þeir upplýstir um nauðsynlega þætti þess og þannig unnið að 

því að finna villur og greina þær. Gögn voru svo keyrð saman við eldri lánshæfisútreikninga 

stofnana eins og FICO. Sú samkeyrsla átti að vera til að útrýma hlutdrægni. Leitað var til 

1000 þátttakenda sem allir fengu sendar lánshæfis niðurstöður frá Equifax, Experian 

og TransUnion. FICO, Equifax, Experian og TransUnion er skilgreint í köflum tileinkuðum 

þeim. 

Eftirfarandi atriði voru talin lykilþættir við útreikning á lánshæfismati: 

 Fjöldi virkra reikninga 

 Lengd greiðslusögu 

 Fjöldi nýrra reikninga 

 Samtals útistandandi staða  

 Fjöldi reikninga með stöðu sem ekki er núll 

 Fjöldi reikninga með neikvæða stöðu 

 Fjöldi reikninga í vanskilum 

 Verstu núverandi vanskil 

 Verstu sögulegu vanskil 

 Fjöldi skipta sem vanskil hafa ná 30, 60 eða 90+ daga 

 Fjöldi fyrirspurna um ný lán 

 Fjöldi gjaldþrota 

 Fjöldi annarra undanþáguþátta 

 Fjöldi safna 

 Útistandandi fjárhæðir í innheimtu  

 Fjöldi og upphæðir fasteignalána  

 Fjöldi og upphæðir eiginfjármuna heimila 

 Jafnvægisjöfnuður og áætlanir um nýtingu á lánsfé (núverandi jafnvægi miðað við 

lánshæfismat). 
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Niðurstöður rannsóknarinnar voru á þá leið að gögn upplýsingafyrirtækjanna væru 

fullnægjandi og lánastofnanir gætu reitt sig á þær, hins vegar þyrftu neytendur að vera vel 

vakandi yfir mögulegum villum sem kynnu að leynast í gögnum um lánshæfi þeirra (Smith 

ofl, 2013) 

Lánshæfismat 

Paleogo, Elisseeff og Antonini (2009) rituðu grein sem fjallaði um lánshæfismat en þar 

kemur fram að lánshæfiseinkunn sé mat á þeirri áhættu sem er í tengslum við útlán til 

stofnanna eða einstaklinga. En þar kemur fram að næstum daglega séu gögn sem viðkoma 

greiðslusögu einstaklinga eða fyrirtækja greind og eru þau gögn notuð af lánastofnunum til að 

ákveða trúverðugleika varðandi fjárhag lántaka. Ásamt því að meta vilja og getu einstaklinga 

til að endurgreiða skuldir. Lánshæfiseinkunn hjálpar til að meta hvort það sé möguleiki á að 

framlengja láni, breytingar á áður samþykktum lánum, mæling á líkum á vanskilum, 

gjaldþroti eða fyrirfram ákveðnum svikum. Raunverulegt orðspor greiðslugetu (e. credit 

reputation) er því byggt á fjárhagssögu einstaklinga eða fyrirtækja.  

Þegar ákveðið er hve mikil áhætta er fyrir lánum þá er það mismunandi eftir ástæðu lána og 

skuldbindinga auk þess að lántakar eru mismunandi með og mis góða lánshæfiseinkunn. En í 

greininni eru gróflega teknar saman mismunandi tegundir af einkunnagjöfum en þar má 

meðal annars nefna:  

Einkunn/mat umsóknar (e. application scoring): þetta módel er notað við mat á lánshæfi nýrra 

umsækjenda. Módelið tryggir áhættuna tengdri kröfu um lánsfé með mati á félagslegum, 

lýðfræðilegum, fjárhagslegum ásamt öðrum gögnum sem greind eru saman þegar sótt er um.  

Einkunn/mat hegðunar (e. behavioral scoring): er módel sem hefur sama grunn og módelið að 

ofan nema á við um núverandi viðskiptavini sem sækja um. En þar sem umsækjandi er nú 

þegar í viðskiptum þá hefur greiningaraðilinn nú þegar vísbendingar um hegðun lántaka við 

lánveitenda.  

Safnsmat/einkunn (e. collection scoring): er módel sem notað er til að skipta viðskiptavinum 

með mismunandi stig af fjárhagsvandræðum í hópa þar sem þeir eru aðskildir sem þurfa 

afgerandi aðgerðir vegna gjaldþrots frá þeim sem metið er að ekki þurfi að fylgjast með strax. 

Þetta módel greinir á hvaða stigi fjárhagsvandræðin eiga sér stað í innheimtu skulda, þá er 

horft á þær víddir sem snúa að tímabili lánagreiðslna það er hvort erfitt sé að endurheimta 

greiðslur frá lántaka snemma á lánatímabili, á miðju tímabili eða seinna í innheimtuferlinu en 
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það leyfir betri stjórn á þrotum viðskiptavina ef hægt er að meta fljótt að gjaldþrot eigi sér 

stað og grípa þá inn í.  

Viðvörun svika (e. fraud detection): módel sem staðsetur umsækjanda út frá hlutfallslegum 

líkum á því að að umsóknin sé gerð af röngum forsendum (svik).  

Edelman (2008) kemur inn á það að lánshæfismat sé í grunninn módel sem byggir á 

tölfræðilegum líkönum sem reyna að spá fyrir um framtíðarhegðun viðskiptavina byggða á 

göngum frá samskonar hópum af viðskiptavinum. Tekið er fram að það sé ekkert sem gangi 

yfir alla heldur sé hver og einn metinn út frá sér. En hvert fyrirtæki hefur sín líkön/módel og 

eru til margar aðgerðir til að byggja slík líkön/módel.  

Hönnuðir líkana reyna að koma með líkön sem henta á sem flestum stöðum og sé hægt að 

móta framtíðarhegðun, með því að meta hvenær greiðslur fara illa en ekki hvort það gerist. 

Líkönin eru byggð á tölfræði og eru oftast notaðar tölur á bilinu 1-300 þar sem lág tala merkir 

lágt traust og háa áhættu.  

Með þessum líkönum kemur Edelman (2008) inn á það að lánshæfismat sé einnig 

viðskiptaferli með því að vera tölfræðilegt líkan. En tölfræði líkön eru þau sem 

lánshæfismatið fæst að mestu leiti úr en einnig þarf að taka inn aðra hluti viðskiptatengsla líkt 

og gæði gagnanna, lánsreglur, hagkvæmni stöðugleika og aðrar ákvarðanir sem talið er 

tengjast lánshæfismati á löglegum nótum. En lög og reglugerðir eru mismunandi eftir löndum 

ásamt því að breytast reglulega og því er mikilvægt að uppfæra gögn reglulega sem og 

módelin.  

Lánshæfismat spáir fyrir líkum á vanefndum með gögnum úr greiðsluskrá neytanda. Þar eru 

um hundrað breytur kannaðar en að lokum eru það á milli 8 – 12 breytur sem hafa besta 

spágildið sem notaðar eru við gerð matsins (Spader, 2010). 

Samkvæmt 5. gr laganna hérlendis um neytendalán (nr. 33/2013) þá skal lánshæfismat vera 

byggt á viðskiptasögu milli lánveitanda og lántaka en upplýsingum úr gagnagrunni um 

fjárhagsmálefni og lánstraust neytenda. Sé staðan sú að ekki sé um viðskiptasögu að ræða 

milli lánveitanda og lántaka þá er hægt að leita til þriðja aðila samþykki lántaki það sbr. 1. 

tölul. 8. gr. laga nr. 77/2000, sem fjallar um persónuvernd og meðferð persónuupplýsinga. 

Lánveitanda ber skylda að varðveita lánshæfismatið ásamt öðrum upplýsingum um lántaka.  
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Credit info er leiðandi íslenskt upplýsinga- og þjónustufyrirtæki sem sérhæfir sig í að miðla 

fjárhags- og viðskiptaupplýsingum, fjölmiðavöktun og ráðgjöf á áhættustýringu fyrirtækja og 

áhættumati. Credit info er það fyrirtæki sem lánveitendur leita til við gerð greiðslumats á 

Íslandi en þeir bjóða upp á lánshæfismat. Lánshæfismat Credit info er reiknilíkan sem metur 

líkurnar á ógjaldfærni viðskiptavinar eða alvarlegum vanskilum hans næstu tólf mánuði en 

það er byggt á sögulegum gögnum (Credit info, e.d.-a). Á vefsíðu Credit info kemur fram að 

lánshæfismat lágmarkar meðal annars áhættu þegar teknar eru ákvarðanir um viðskipti við 

umsækjanda, en það eykur líkurnar á því að sá sem lánar fái endurgreitt það lánsfé sem hann 

lætur í té. Einnig tryggir lánshæfismat að ekki sé lagt huglægt mat við ákvarðanatöku um 

viðskiptin heldur byggir það á hlutlægum upplýsingum frá óháðum aðila sem auðveldar 

samskipti við viðskiptavininn því er ákvörðun rökstudd með tölfræðilegum gögnum en ekki 

persónulegu mati. Credit info (e.d.-b) metur lánshæfi einstaklinga á kvarða, þeir eru með 

kvarða frá A1 til E3 en A1 er besta möguleika einkunn en E3 sú slakasta. En lánshæfi 

einstaklinga hjá Credit Info er metið út frá aldri, búsetu og hjúskaparstöðu, tíðni uppflettinga 

og vaktir innheimtuaðila, upplýsingar úr skattskrá, fyrrum skráningar á vanskilaskrá og 

tengingar við fyrirtæki.  

Á vefsíðu Íbúðarlánasjóðs (e.d.) kemur fram að lánshæfismat sjóðsins sé miðað út frá 

greiðslusögu umsækjanda og vanskilaskrá hans. Byggist því áreiðanleiki greiðslumatsins á 

því hversu raunhæft mat umsækjandi leggur á fjárhagsstöðu sína. En byggir matið á 

núverandi aðstæðum og talið er nauðsynlegt að hafa í huga að aðstæður geti breyst. Lánshæfi 

lántaka er skoðað en það er mat sem byggt er á viðskiptasögu við Íbúðalánasjóð ásamt 

upplýsingum úr gagnagrunnum um fjárhagsmálefni og lánstraust en þá er meðal annars 

notaðar eftirfarandi upplýsingar: 

 Vanskilaskrá sem fengin er hjá Creditinfo 

 Vanskilaskrá í eigu Íbúðalánasjóðs 

 Viðskiptamannaskrá á vegum Íbúðalánasjóðs, þar sem kannað er hvort umsækjandi á 

fleiri eignir með láni frá sjóðnum, en umsækjandi má eingöngu eiga eina íbúð með 

láni frá Íbúðalánasjóði á hverjum tíma og þarf íbúðin að vera ætluð til eigin heimilis 

lántaka 

Framfærsluviðmið 

Líkt og kemur fram á vefsíðu Alþingis í 1.gr laga nr. 100/2010 sem fjalla um umboðsmann 

skuldara þá er Umboðsmaður skuldara ríkisstofnun sem heyrir undir félags- og 
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jafnréttismálaráðherra. Meginmarkmið umboðsmanns skuldara er að bæta stöðu einstaklinga 

sem eiga við skulda- og greiðsluerfiðleika en stofnunin aðstoðar einstaklinga við að auðvelda 

og koma reglu á greiðslubyrði og skuldastöðu. En umboðsmaður skuldara starfar með 

hagsmuni einstaklinga og réttindi þeirra að leiðarljósi. Samkvæmt 1.gr laganna þá er hlutverk 

umboðsmanns skuldara að:  

 að veita einstaklingum sem eiga í verulegum greiðsluerfiðleikum aðstoð án 

endurgjalds við að öðlast heildarsýn á fjármál sín og leita leiða til lausnar, 

 hafa milligöngu um samskipti og samninga við lánardrottna einstaklinga með 

hagsmuni einstaklinga sem verið er að aðstoða að leiðarljósi, 

 veita aðstoð til tilrauna til samninga um greiðsluaðlögun, 

 útbúa framfærsluviðmið einstaklings og uppfæra það reglulega, 

 taka við erindum og ábendingum einstaklinga sem leita aðstoðar um ágalla á 

lánastarfsemi og senda áfram til viðeigandi eftirlitsstjórnvalds, 

 gæta hagsmuna einstaklinga í greiðsluerfiðleikum og veita þeim aðstoð þegar við á, 

 bjóða upp á alhliða ráðgjöf og fræðslu um fjármál heimilanna. 

 

Framfærsluviðmið Umboðsmanns Skuldara (e.d.-a) eru ætluð sem viðmið fyrir framfærslu 

þegar verið er að leita aðstoðar vegna skuldavanda. Umboðsmaður Skuldara reiknar viðmiðin 

út frá gögnum sem fengin eru hjá Hagstofu Íslands þó að undanskildum hluta viðmiða fyrir 

samgöngukostnað en Hagstofa Íslands hefur staðið fyrir útgjaldarannsóknum frá árinu 2000. 

Útgjaldarannsókn er gerð meðal heimila og einstaklinga og leitast Hagstofan eftir því að að 

afla öruggra og nákvæmra gagna um íslenskt samfélag eins og það er nú og þróun þess. 

Niðurstöður rannsóknarinnar eru birtar í skýrslum og á vef Hagstofunnar en þeim er ætlað að 

nýtast sem upplýsingar um þjóðfélagið og breytingar þess til rannsókna og sem grundvöllur 

að stefnumótun og ákvarðanatöku. Rannsóknin er framkvæmd yfir heilt ár í senn en árinu er 

skipt í 26 tveggja vikna tímabil en í hverri rannsókn eru 47 heimili valin af handahófi eða 

samtals 1222 heimili á hverju ári. En útgjaldarannsókn miðast við heimilisbókhald þessara 

þátttakenda fyrir tvær vikur í senn en þá þurfa þátttakendur að svara spurningalistum sem 

varða tækjaeignir á heimilinu og þau stærri útgjöld sem gerð eru yfir þriggja mánaða tímabil. 

Eru því framfærsluviðmið að taka mið af raunútgjöldum hjá íslenskum heimilum. En 

samkvæmt vefsíðu umboðsmanns skuldara byggir gagnagrunnur viðmiðana núna á 4.713 

svörum frá heimilum. 

Út frá útgjaldarannsóknum miðar umboðsmaður skuldara sjö framfærsluviðmið en þau eru 
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1. Matur og hreinlætisvörur 

2. Föt og skór 

3. Lækniskostnaður og lyf 

4. Tómstundir 

5. Samskipti 

a) póstur, sími og internetáskrift. Viðmiðið er reiknað sem miðgildi útgjalda fyrir 

hverja fjölskyldugerð. Það þýðir að 50% heimila notar viðmiðunarupphæðina 

eða lægri upphæð til innkaupa á vörum sem falla undir þennan flokk. 

6. Önnur Þjónusta 

a) þjónustugjöld fjármálastofnana, heimilisþjónusta, hársnyrting og önnur 

persónuleg snyrting og ýmis opinber þjónusta. Viðmiðið er reiknað sem 

miðgildi útgjalda fyrir hverja fjölskyldugerð. Það þýðir að 50% heimila notar 

viðmiðunarupphæðina eða lægri upphæð til innkaupa á vörum sem falla undir 

þennan flokk. 

7. Samgöngur 

8. Önnur útgjöld 

a) Fyrir önnur útgjöld notar umboðsmaður skuldara ekki viðmið, heldur tekur 

mið af raunútgjöldum hverrar fjölskyldu. Þetta á t.d.. við um eftirfarandi 

útgjöld:  

1. Húsaleiga 

2. Rafmagn, hiti og hússjóður  

3. Fasteigna-, vatns- og fráveitugjöld  

4. Tryggingar, aðrar en bílatryggingar  

5. Skóli og dagvistun  

6. Önnur útgjöld 

Neysluviðmið 

Í skýrslu Velferðarráðuneytisins (2011a) kemur fram að upphaf neysluviðmiða hafi verið á 

árunum 1984-88 þegar stofnaður var sérstakur lánaflokkur hjá Húsnæðisstofnun ríkisins sem 

gengur nú undir nafninu Íbúðalánasjóður. En lánaflokkurinn var stofnaður í kjölfar mikils 

misgengis launaþróunar sem og greiðslubyrði almennra lána. Þessi lánaflokkur gekk undir 

nafninu Greiðsluerfiðleikalán og við stofnun hans var ljóst að við mat á greiðslugetu 

umsækjanda þyrfti einhverskonar viðmið sem gæti áætlað framfærslu umsækjanda. Árið 
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1991 fyrir tilstuðlan Norrænu embættismannanefndarinnar var tekin saman skýrslan 

Viðmiðunarneysla fyrir íslensk heimili er fjallaði um hvort hægt væri að setja saman 

neysluviðmið (Velferðarráðuneytið, 2011a).  

Tíu árum síðar eða árið 2001 benti nefnd, sem þáverandi fjármálaráðherra Geir H. Haarde 

skipaði, á mikilvægi þess að opinber neysluviðmið lægju fyrir. Árið 2004 samþykkti 

ríkisstjórnin að skipa starfshóp sem kannaði hvort unnt væri að setja slík viðmið hér á landi 

sem og að meta kostnað við úthald á slíkum grunni. Í niðurstöðum þeirra nefndar kom fram 

að bæði væri unnt og hagkvæmt að halda úti slíkum viðmiðum og í júní árið 2010 hófst 

undirbúningur við verkið en í febrúar árið 2011 var gerð lokaskýrslu neysluviðmiða og gerð 

reiknivélar til að miða neysluna út lokið. 

Tilgangur viðmiðana er helst sá að veita heimilum í landinu aðgang að viðmiðum til 

hliðsjónar framfærslu og neysluútgjalda þeirra. Þessi viðmið má svo nota til eigin áætlana, þá 

nýtast viðmiðin einnig stofnunum hvort sem er einkareknum lánastofnunum, opinberum 

stofnunum svo sem bótastofnunum og/eða fjármálaráðgjöfum heimilanna þá er tiltekið að 

viðmiðin séu ekki endanlegur mælikvarði og gefi ekki endilega nákvæmi mynd af hverju og 

einu heimili heldur byggi á dæmigerðum neysluvenjum.  

Dæmigert neysluviðmið fyrir íslensk heimili á að endurspegla og gefa sem heildstæðasta 

mynd af útgjöldum þeirra. 

Þriðja hvert ár eru neysluviðmiðin uppfærð samkvæmt grunni rannsóknar Hagstofu Íslands á 

útgjöldum heimilanna en eru uppfærð samkvæmt vísitölu neysluvöruverðs hin árin 

(Velferðarráðuneytið, 2011b). En flestir flokkar neysluviðmiðs hafa lækkað en þó mis mikið 

og fer það einnig eftir heimilisgerðum en ástæður lækkunar eru meðal annars lítil verðbólga 

eða verðhjöðnun í sumum neysluflokkunum. Einnig hafa skattalækkanir haft áhrif líkt og 

lækkun virðisaukaskatts á fatnað ásamt lækkun vörugjalda. En í samræmi við þá 

aðferðarfræði sem unnin er víða erlendis þegar uppfæra á neysluviðmið þá er því haldið 

óbreyttu frá fyrri tímapunkti ef neysluverðsvísitalan er lægri en hún var á fyrra tímabili. 

Tilgangur neysluviðmiða er að veita heimilum aðgang að viðmiðum til að hafa til 

samanburðar við vinnslu áætlunar á eigin útgjöldum og einnig hafa viðmiðin verið notuð við 

fjármálaráðgjöf. 

Grunnviðmið var þróað með það í huga að hafa viðmið til að meta hvað einstaklingar og 

fjölskyldur þurfa til framfærslu. En grunnviðmiðin í neysluviðmiðum eru samkvæmt lögum 

sem samþykkt voru á Alþingi 18. mars 2013 lágmarksviðmið við framkvæmd greiðslumats. 
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En í grunnviðmiði er ekki allur kostnaður vegna húsnæðis og rekstur bifreiðar talinn með en 

kostnaður við almenningssamgöngur er hins vegar inn í grunnviðmiðum. 

Neysluviðmið er reiknað út úr tólf útgjaldaflokkum en í hverjum flokki er tekið miðgildi 

flokksins en það felur í sér að helmingur heimila er með jafnhá eða lægri útgjöld í 

viðkomandi útgjaldaflokki. Flokkar sem reiknaðir eru eftirfarandi: 

1. Matur, drykkjarvörur og aðrar dagvörur til heimilishalds; 

2. Föt og skór; 

3. Heimilisbúnaður; 

4. Raftæki og viðhald raftækja; 

5. Lyf, lækningavörur og heilbrigðisþjónusta; 

6. Sími og fjarskipti; 

7. Menntun og dagvistun; 

8. Veitingar; 

9. Önnur þjónusta fyrir heimili; 

10. Tómstundir og afþreying; 

11. Ökutæki og almenningssamgöngur; 

12. Annar ferðakostnaður; 

Mismunur framfærsluviðmiðs og neysluviðmiðs 

Framfærsluviðmið er líkt og fram hefur komið viðmið sem farið er eftir þegar verið er að 

reyna að koma reglu á skuldastöðu einstaklinga með aðstoð umboðsmanns skuldara en þeir 

veita fjárhagsráðgjöf varðandi skuldavanda. Framfærsluviðmiðið er reiknað af umboðsmanni 

skuldara út frá gögnum sem fengin eru með útgjaldarannsóknum Hagstofunnar líkt og kom 

fram í kaflanum um framfærsluviðmið.. 

Neysluviðmið er það viðmið sem notað er til að meta greiðslugetu einstaklinga. 

Neysluviðmið er einnig fundið út með gögnum frá Hagstofu Íslands úr útgjaldarannsóknum 

en munurinn á neysluviðmiði og framfærsluviðmiði getur skipt sköpum þegar viðmiðin eru 

borin saman. Þegar tekin eru saman viðmið Umboðsmanns Skuldara (e.d.-b) og 

Velferðarráðuneytis (2011a) má sjá á meðfylgjandi töflu mun milli viðmiða og mætti færa 

fyrir því rök að sá munur ætti að vera minni þar sem neysluviðmið er það sem talið er að 

einstaklingur samkvæmt heimilisaðstæðum hans þurfi til að framfleyta sér en einnig eru 

framfærsluviðmiðin ætluð sem slík en á viðmiðunum munar um fjóra þætti en eins og sjá má, 

á meðfylgjandi töflu, muninn á því hve mikið er á milli þeirra viðmiða á því sem framfærsla 
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vegna skuldastöðu er og þegar verið er að athuga greiðslugetu en hvoru tveggja er reiknað út 

frá gögnum sem fengin eru hjá Hagstofu Íslands og ætti því að vera meira samræmi á milli 

viðmiðana þar sem þau meta bæði hve mikið viðkomandi þarf til framfærslu. Sá sem skuldar 

þarf einnig að viðhalda raftækjum svo fátt eitt sé nefnt.  

 

Framfærsluviðmið Neysluviðmið 

Matur og hreinlætisvörur Matur, drykkjarvörur og aðrar dagvörur til heimilishalds 

Föt og skór Föt og skór 

Lækniskostnaður og lyf Heimilisbúnaður 

Tómstundir Raftæki og viðhald raftækja 

Samskipti Lyf, lækningavörur og heilbrigðisþjónusta 

Önnur þjónusta Sími og fjarskipti 

Samgöngur Menntun og dagvistun 

Önnur útgjöld Veitingar 

 
Önnur þjónusta fyrir heimili 

 
Tómstundir og afþreying 

 
Ökutæki og almenningssamgöngur 

 
Annar ferðakostnaður 

Tafla 1. Framfærslu og neysluviðmið 

Samantekt 

Neysluviðmiðin eru eitt helsta tólið sem lánastofnanir styðjast við, við útreikninga 

greiðslumats líkt og kom fram í svörum við spurningum sem sendar voru til bankanna 
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þriggja. Neysluviðmiðin eiga að gefa heildarmynd af útgjöldum heimilanna sem notuð eru til 

einkaneyslu og kaupum á nauðsynjavöru. Það sem útaf stendur væri því hægt að nýta til 

greiðslu af húsnæðislánum og við rekstur húsnæðis. Grundvöllur fyrir raunhæfu greiðslumati 

lántakanda hlýtur þá meðal annars að liggja í því að neysluviðmið séu sem nákvæmust hverju 

sinni svo hægt sé að nota viðmiðin við ferli greiðslumats.  

Fjármála- og lánastofnanir 

Fjármálastofnanir 

Seðlabanki Íslands telur fyrirtæki sem flokkast undir fjármálafyrirtæki vera einingar sem eru 

lagalega sjálfstæðar og hafa fjármálaþjónustu að aðalstarfsemi (Seðlabanki Íslands, 2015).  

Már Woolfgang, kennari við Háskólann í Reykjavík, skilgreindi þjónustuna sem 

fjármálafyrirtæki veitti væru meðal annars eftirfarandi:  

 Umbreyting fjárhagslegra eigna (e. Transforming Financial Assets) 

o Framkvæmt af þeim sem sjá um milligöngu um fjármálastarfsemi 

fjármálamiðlunarmönnum (e. Performed by financial intermediaries) 

o Skipting fjárhagslegra eigna af hálfu viðskiptavina (e. Exchanging Financial 

Assets on Behalf of Customers) 

 Skipting á eigin fjárhagslegum eignum (e. Exchanging Financial Assets for Own 

Account)  

 Aðstoð við gerð fjárhagslegra eigna (e. Assisting in the Creation of Financial Assets)  

 Veita fjármögnunaraðstoð (e. Providing Investment Advice) 

 Stjórnun eignasafna (e. Managing Portfolios) 

 

Lög á Íslandi um innlend fjármálafyrirtæki og starfsemi erlendra fjármálafyrirtækja hér á 

landi hafa þann tilgang að gæta þess að hagsmunir viðskiptavina, hluthafa, stofnfjáreigenda 

og alls þjóðarbúsins séu rekin á heilbrigðan og eðlilegan hátt (Lög um fjármálafyrirtæki nr 

199/2011, 1.gr) 

Það sem flokkast undir fjármálafyrirtæki samkvæmt 1.gr laga um fjármálafyrirtæki eru 

viðskiptabankar, sparisjóðir, lánafyrirtæki, verðbréfafyrirtæki eða rekstarfélög verðbréfasjóða 

sem hafa fengið starfsleyfi samkvæmt 6.gr., sbr.4.gr. 

Fjármálaeftirlitið þarf að samþykkja starfsleyfi fyrir fjármálafyrirtæki áður en því telst heimilt 

að hefja starfsemi (Lög um fjármálafyrirtæki).  
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Lánastofnanir  

Lánastofnanir eru skilgreindar á vefsíðu Alþingis undir Lögum um fjármálafyrirtæki (nr. 

161/2002) sem fyrirtæki sem tekur á móti frá almenningi innlánum þeirra eða öðrum 

endurgreiðanlegum fjármunum en veitir einnig lán. 

Íbúðalánasjóður 

Íbúðalánasjóður er sjálfstæð stofnun í eigu ríkisins sem ætlað er að veita einstaklingum, 

sveitarfélögum, félögum og félagasamtökum lán til húsnæðiskaupa eða 

byggingarframkvæmda. Sjóðurinn stendur sjálfstæður fjárhagslega og með eigin tekjum 

stendur hann undir lánveitingum og rekstri. Tilgangur sjóðsins er að veita almenningi 

möguleika á að eignast húsnæði á viðráðanlegum kjörum. 

Á vefsíðu Íbúðalánasjóðs kemur fram að greiðslumat Íbúðalánasjóðs sé ætlað að sýna hver 

hámarks greiðslugeta umsækjanda er þegar það hefur verið dregið frá ráðstöfunartekjum sá 

framfærslu- og rekstrarkostnaður eignarinnar sem við á. En líkt og hjá bönkum á Íslandi þá 

þarf að skila inn gögnum til að meta greiðslugetuna en þeir bjóða upp á að fylla út greiðslu- 

og lánshæfismat rafrænt gegnum síðu island.is þar sem hægt er að komast inn á rafrænum 

skilríkjum meðal annars. 

Þau gögn sem Íbúðalánasjóður óskar eftir að fá skilað inn með greiðslu- og lánshæfismati eru 

meðal annars:  

 Skattframtalsafrit síðasta árs, staðfest af skattstjóra, staðgreiðsluyfirlit launa. 

 Launaseðla, staðfesting á tekjum síðustu þriggja mánaða 

 Staðfestingu á eftirstöðvum og greiðslum allra skulda 

 Staðfestingu á að eigið fé sé til samkvæmt kauptilboði 

 Greiðsluseðla áhvílandi lána annarra en Íbúðalánasjóðs sem eiga að vera framar í 

veðröð en lán Íbúðalánasjóðs (ef við á)  

 Samþykki fyrir gagnaöflun frá meðumsækjanda (ef við á) 

 Beiðni um undanþágu við útreikninga framfærsluviðmiða (ef við á) 

En Íbúðalánasjóður býður upp á að skila inn umsókn um undanþágu frá 

lágmarksframfærsluviðmiðum en það skjal má sjá í viðauka. 
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LÍN 

LÍN sem stendur fyrir Lánasjóður íslenskra námsmanna starfar undir því hlutverki að tryggja 

þeim sem falla undir lög, sem sett hafa verið um sjóðinn, tækifæri til að stunda nám án tillits 

til efnahags þeirra. 

LÍN notast við grunnviðmið neysluviðmiða Velferðarráðuneytis þegar reiknaður er 

framfærslugrunnur en grunnviðmiðið er reiknað miðað við hækkun vísitölu neysluverðs frá 

árinu 2015 sem gefið er upp hjá Hagstofu Íslands. Einnig er húsnæðiskostnaður tekinn inn í 

framfærslugrunninn en hann hækkar miðað við sömu verðlagsforsendur en tekur samt sem 

áður einnig mið af leigu á stúdentagörðum háskólanna. 

Grunnframfærsla er framfærsla námsmanns í leigu- eða eigin húsnæði. LÍN reiknar út að 

grunnframfærsla á Íslandi sé 172.788 kr. á mánuði (eða 25.918 kr. fyrir hverja ECTS 

einingu). En þetta eru upphæðir sem eiga við einhleypan námsmann í leigu- eða eigin 

húsnæði. Sé búseta einhleyps námsmanns í foreldrahúsi lækkar þessi upphæð niður í 79.417 

kr. á mánuði en LÍN tekur tillit til grunnframfærslu í hverju landi fyrir sig ef nám er stundað 

erlendis. 

Það sem getur haft áhrif á útreikning hvers og eins námsmanns til námslána eru tekjur síðasta 

árs en fari þær yfir 930.000 kr. þá skerðist lánið. En þau atriði sem teljast til tekna eru meðal 

annars tekjur sem mynda skattstofn frá árinu áður en þá er verið að tala um launatekjur, 

skattskyldir náms- og rannsóknarstyrkir, kennslulaun, greiðslur í fæðingarorlofi, 

tryggingabætur, atvinnuleysisbætur og lífeyrisgreiðslur en til frádráttar frá tekjum eru 

skólagjöld sem ekki fæst lán fyrir (Lánasjóður íslenskra námsmanna, 2017). 

 

Lífeyrissjóðir 

Á vef lífeyrismála (Lífeyrismál.is, e.d.) er lífeyrissjóður skilgreindur sem bakhjarl eða félagi 

þegar eitthvað ber útaf vegna veikinda eða slysa og lífið tekur aðra stefnu en gert var ráð 

fyrir. Einnig er lífeyrissjóður ætlaður til að styðja við bakið á þér eftir að þú hættir að vinna 

að sökum aldurs, þá er uppsafnaður sjóður sem greiddur er út líkt og laun. En samtrygging 

eða skyldulífeyristrygging er það sem greitt er í sjóð af launþega og launagreiðanda en þetta 

byrjar þegar einstaklingar eru 16 ára og er til 70 ára aldurs. Með greiðslum í lífeyrissjóð 

safnar maður upp réttindum innan sjóðsins og á þá möguleika á lífeyrissjóðsláni. 

Viðbótarlífeyrissjóður er síðan val en það er sjóður sem einstaklingur hefur kost á að greiða í 
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og þegar einstaklingur nær 60 ára aldri getur hann tekið sparnaðinn út auk þess er hægt að fá 

þennan sparnað greiddan inn á höfuðstól húsnæðislána. 

Á Íslandi eru um 38 lífeyrissjóðir og hefur einstaklingur val um það í hvern er greitt en allir 

eru skyldugir líkt og kom fram hér að ofan að greiða í lífeyrissjóð en er það val hvers og eins 

launþega hvort hann vilji greiða í viðbótarlífeyrissjóð.  

 

Bankar 

Bankar og sparisjóðir hafa, samkvæmt Samtökum fjármálafyrirtækja (e.d.) mikilvægu 

hlutverki að gegna á fjármálamarkaði og einnig í heildarhagkerfi landsins. Bankar og 

sparisjóðir eru fjármálafyrirtæki sem lána fé, bjóða upp á reikninga fyrir innlán líkt og 

tékkareikninga, annast umsýslu fjármagns og eigna viðskiptavina sinna. Í starfsleyfum 

viðskiptabanka og sparisjóða er þeim heimilt að taka við innlánum og annarra 

endurgreiðanlegra fjármuna frá almenningi, útlánastarfsemi og starfsemi á sviði 

fjármögnunarleigu, greiðslumiðlun, útgáfu til dæmis kreditkorta, víxla og fleira, veita ábyrgð 

og tryggingu, viðskipti fyrir eigin reikninga eða fyrir viðskiptavini, þátttöku í útboðum 

verðbréfa og þjónustuviðskipta sem tengjast útboðum. Einnig mega viðskiptabankar og 

sparisjóðir veita ráðgjöf til fyrirtækja varðandi uppbyggingu höfuðstóls, áætlanagerð og skyld 

mál, ásamt því að veita ráðgjöf varðandi samruna fyrirtækja eða kaup á þeim. 

Samantekt 

Sjá má að á Íslandi er ekki tekið tillit til lánshæfis út frá greiðslusögu lántakanda en allar 

stofnanirnar fara eftir greiðslumati nema lífeyrissjóðirnir þeir skoða einnig réttindi innan 

sjóðsins og veð í eigninni áður en ákvörðun er tekin um lánveitingu. Auk þess er boðið upp á 

það hjá Íbúðalánasjóði að sækja um undanþágu frá framfærsluviðmiðunum en mætti þetta 

vera í boði hjá fleiri stofnunum til að hægt væri að gera sem raunhæfasta greiðslumatið fyrir 

hvern og einn umsækjanda. 
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Tegundir lána 

Viðskiptaorðabók (BusinessDictionary, 2017) skilgreinir fjármálagerninginn lán sem skrifað 

eða munnlegt samkomulag yfir einhverju (oftast peningum) á milli eiganda og lántaka sem 

lofar að skila til baka í sama ásigkomulagi eða auk vaxta.  

Neytendalán 

Neytendalán eru líkt og fram kemur á síðu Neytendastofu (2013), lán sem eru samkvæmt 

lögum lán sem neytandi tekur ótengdu því starfi sem hann starfar og er tekið hjá þeim aðila 

sem hefur atvinnu af því að veita slík lán. Þeir aðilar sem veita slík lán geta til dæmis verið 

bankar, smálánafyrirtæki, Íbúðarlánasjóður og fleiri þess háttar fyrirtæki. Lán sem flokkast 

undir neytendalán eru til dæmis skuldabréf, bílasamningur, yfirdráttarheimild, 

raðgreiðslusamningur eða smálán en undanskilin lögum um neytendalán eru fasteignalán, lán 

sem LÍN veitir og lán sem bera engan kostnað. 

Með þeim lögum sem gilda um neytendalán er þess gætt að neytendur hafi ákveðna vernd og 

tryggja þeim að þeir fái allar þær upplýsingar sem nauðsynlegar eru áður en lánssamningur er 

gerður. En lögin snúast ekki um það hvað má og hvað má ekki, heldur eru þau um það 

hvernig standa skuli að lánveitingu og hvaða upplýsingar neytendur skulu vera veittar. 

Líkt og kom fram hér að ofan þá eru nokkrar lánategundir sem ekki falla undir lög 

neytendalána en Neytendastofa gerir greinagóð skil á þeim og nefnir dæmi: 

 Fasteignalög samkvæmt lögum nr. 118/2016 

 Lán í styttri tíma en þrjá mánuði sem bera ekki vexti eða hafa lægri árlega 

hlutfallstölu kostnaðar heldur en meðaltal innlánsvaxta samkvæmt Seðlabanka 

Íslands. 

 Lán sem vinnuveitandi veitir starfsmanni sem ekki bera vexti líkt og styttri tíma eða 3 

mánaða lánin. 

 Leigusamningar en undir þetta flokkast ekki kaup-, fjármögnunar- og 

rekstarleigusamningar 

 Yfirdráttarheimild sem aðeins er í mánuð 

Neytendastofa hefur vald til þess að leggja sektir á þá lánveitendur sem brjóta gegn lögum 

um neytendalán en Neytendastofa hefur eftirlit með lögum um neytendalán. Með slíku 

eftirliti er verið að fylgjast með hvort lánveitendur séu að virða réttindi neytenda samkvæmt 

lögum. Neytendastofu getur meðal annars farið yfir það hvort lánveitandi hafi veitt 

fullnægjandi upplýsingar um lánið sem verið er að veita og unnið úr því ef svo er ekki. 
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Bílalán (bílafjármögnun) 

Bílafjármögnun er leið fyrir neytanda að eignast bíl með aðstoð frá lánastofnun. Á vefsíðu 

Landsbankans kemur fram að bankinn býður lántaka upp á fjölbreyttar leiðir til að eignast bíl 

en bílalán og bílasamningur kemur að góðum notum til þess. Bílalán er þannig að neytandi er 

skráður eigandi bílsins en er skráð veðskuldabréf á bílnum sem virkar þannig að ef ekki 

gengur að borga af láninu þá getur bankinn tekið bílinn upp í lánið þar sem hann er á fyrsta 

veðrétti. Bílasamningur er svo samningur sem bankinn gerir við lántaka fyrir kaupum á bíl en 

þá er bankinn skráður eigandi bílsins út samningstímann (Landsbankinn, e.d.-a). 

Húsnæðislán 

Þjóðskrá Íslands (e.d.) skilgreinir á vef island.is húsnæðislán sem lán sem tekin eru til að 

fjármagna uppbyggingu húsnæðis eða húsnæðiskaupa. Húsnæðislán eru öll veðlán en það eru 

lán sem eru tryggð með veði í eigninni sem verið er að kaupa. Til að ákvarða þá upphæð sem 

lán skal vera fyrir húsnæðiskaup er litið til greiðslugetu lántaka og kaupverð eignarinnar sem 

kaupa skal. Þeir sem veita lánið sem eru þær stofnanir sem flokkast undir banka og sparisjóði, 

Íbúðalánasjóður eða lífeyrissjóðir en þessar stofnanir skoða brunabóta- eða fasteignamat 

eignar sem verið er að gera tilboð í og meta út frá því hve hátt lán hægt er að veita lántaka. 

Fasteignamat er það mat sem gert er á fasteign og lóða hennar til að meta verðmæti hennar. 

En fasteignamat er áætlað út frá svipuðum eignum á markaði en einnig er tekið tillit til 

staðsetningar og annars sem getur skipt máli. Fasteignamat er uppfært árlega í samræmi við 

þróun fasteignaverðs. 

Lífeyrissjóðslán 

Lífeyrissjóðir á Íslandi bjóða upp á lánveitingar og kallast þau lán, Lífeyrissjóðslán. Til að 

sækja um slík lán þarf lántaki að eiga séreign eða réttindi í sjóðnum en þau fást með greiðslu 

á skyldu- eða viðbótariðgjalds samkvæmt skilgreiningu Frjálsa lífeyrissjóðsins (e.d). 

Frjálsi lífeyrissjóðurinn býður upp á að blanda saman lánsformum sem þeir bjóða upp á til að 

lántaki nái þeirri samsetningu sem hann óskar eftir með tilliti til greiðslugetu. Samkvæmt 

lánareglum Frjálsa lífeyrissjóðsins þá skiptast lánin í grunnlán og viðbótarlán eftir 

veðsetningarhlutfalli. Grunnlán eru þau lán sem miða við veðsetningu allt að 65% af 

kaupverði fasteignar eða metnu markaðsvirði hennar. Viðbótarlán er svo sá hluti lánsins sem 

er á milli 65-75% af virði fasteignarinnar en fari lánsfjárhæðin yfir 65% veðhlutfall gerir 
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sjóðurinn kröfu á það að lánum sjóðsins séu þinglýst fremst í veðbók fyrir viðkomandi 

fasteign og viðbótarlánin komi þar á eftir.  

Hámarksfjárhæð lífeyrissjóðslána er 20.000.000 kr. fyrir einstakling og 40.000.000 kr. fyrir 

hjón eða einstaklinga í óvígðri sambúð.  

Samantekt 

Hér er litið til lána sem boðið er upp á, á Íslandi og er fjölbreytt úrval þeirra í boði, þetta er 

aðeins brota brot af þeim lánum sem í boði eru en töldu höfundar skilgreiningar þessara lána 

duga við gerð verkefnis til að meta út frá rannsóknarspurningu. 

 

Litið til Bandaríkjanna 

Í Bandaríkjunum er ríkisstofnun sem sérhæfir sig í innlánstryggingum, Federal deposit 

insurance corporation (e.d.), FDIC, ver neytanda gegn tapi á innistæðu á bankareikningi sem 

er tryggður á þeirra vegum þegar við kemur til dæmis hruni viðkomandi banka.  

Árið 1970 voru samþykkt í Bandaríkjunum lög um lánshæfismat (e. Fair Credit Reporting 

Act (FCRA)) en FCRA er ætlað til að gæta að hagsmunum neytenda þegar lánshæfismat er 

annars vegar og upplýsa um lánshæfi neytenda til fyrirtækja hins vegar (Spader, 2010).  

Stofnanir sem sérhæfa sig í að greina neytendur bera mikla ábyrgð samkvæmt FCRA. En þær 

stofnanir sem ekki sérhæfa sig í greiningu á neytendum bera minni ábyrgð. FCRA á einnig 

við um þær fjármálastofnanir sem nota neytendaupplýsingar þegar veita á lán eða opna 

innlánsreikninga, fá upplýsingar frá stofnun sem sérhæfir sig í greiningu á gögnum það er 

þriðja aðila, eru á markaði fyrir lánveitingar eða tryggingar (Federal reserve, e.d.).  

Neytendaskýrsla (e. consumer report) er allt það sem er skrifað, talað um eða fer á milli með 

öðrum samskiptaleiðum um neytenda. Upplýsinga stofnanir sem hafa skráð lánshæfi, 

lánstraust, útistandandi skuldir, almennt orðspor og persónulegar upplýsingar neytenda sem 

ætlaðar eru til að nota til að meta hæfni neytenda til að geta sótt um lán, tryggingar, atvinnu 

eða annað sem flokkast gæti undir persónulegar upplýsingar. Allir neytendur eiga rétt á sínu 

lánshæfismati án endurgjalds einu sinni á ári (Federal reserve, e.d.).  
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Bankar í Bandaríkjunum 

Capital One (2017c) er banki í Bandaríkjunum sem veitir húsnæðislán en þegar þeir fara yfir 

lánsumsókn þá meta þeir nokkra þætti. Þar á meðal greiðslugetu, hlutfall á milli skulda og 

tekna og hámarksfjölda greiðsla, einnig skoða þeir hvort neytandi hafi verið í starfi lengi og 

stöðugleika þess. Þeir skoða hvern umsækjanda fyrir sig en farið er yfir nokkur atriði með 

hverjum og einum þrátt fyrir að greina hvern og einn. Capital One (2017b) fer eftir FCRA 

lögum. 

Lánshæfismat er einn af þeim þáttum sem Capital One (2017a) skoðar, en það er mat sem 

fyrirtæki nota til að meta hvort neytandi sé líklegur til að geta greitt af láni. Lánastofnanir 

reikna stöðu neytenda með því að horfa á laun, eyðslufé og greiðslusögu og gefa því númer á 

bilinu 300 til 850 en það er einkunn sem farið er eftir þegar mat einstaklinga er unnið. Því 

hærra sem einkunn neytanda er því hærra er matið og líklegra að fá samþykkt lán en einnig 

aukast líkur á samþykki þegar að lánveitandi skoðar greiðslusögu og sér að neytandi greiðir 

reikninga á réttum tíma. 

Hlutfall skulda og tekna er það sem notað er af mánaðarlegum tekjum neytenda til að greiða 

af skuldum. Þeir þættir sem teljast til skulda/tekna hlutfalls (DTI) eru skattar, greiðslukort, 

bílalán, námslán, meðlag með barni svo fátt eitt sé nefnt. Bankinn reiknar út áætlað hlutfall 

með því að deila heildarskuldum með útborguðum launum og margfalda með 100 en þá fæst 

DTI hlutfall neytanda. DTI hlutfall undir 50 eykur möguleika á samþykkt fyrir láni en hver 

og ein umsókn er skoðuð út af fyrir sig.  

Bankinn skoðar einnig stöðugleika á vinnumarkaði, þeir fara ekki fram á að neytandi sé í 

starfi en vilja sjá stöðugleika á tekjum en það getur sýnt fram á líkindi þess að greitt sé af láni 

og þar af leiðandi gætu vextir verið lægri. 

Santander er alþjóðlegur banki sem býður meðal annars upp á lánveitingar en líkt og aðrir þá 

gera þeir kröfur á það að fara yfir hvort viðskiptavinur sé hæfur til að greiða af þeim lánum 

sem þeir taka. Ef litið er yfir ferlið sem felst í því að kaupa fyrstu eign hjá Santander (e.d.-a) 

staðsettum í Englandi þá taka þeir með inn í matið fyrir lánveitingu tekjuyfirlit lántaka, 

greiðslusögu af til dæmis leiguhúsnæði og daglegar þarfir viðskiptavinarins. Bandaríkin eru 

meðal þeirra landa sem bankinn er starfræktur í, en þar býður hann upp á FDIC tryggingu.  
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Á heimasíðu bankans er boðið upp á margskonar reiknivélar, meðal annars sem gefur lántaka 

hugmynd um það hve mikið hann er að eyða í heimilisvörur, bíl, frí og föt svo fátt eitt sé 

nefnt.  

Bankinn fer fram á að lántaki sé 18 ára eða eldri en þegar Santander greinir hve háa upphæð 

lántaki getur fengið lánaða með tilliti til þess hvað hann getur greitt af háu láni þá fer bankinn 

yfir það hvort: 

 Er upphæðin sem unnið er inn fyrir nóg til að greiða af láni sem óskað er eftir 

 Liggja fyrir allar upplýsingar um allar tegundir innkomu (tekna). 

 Er viðkomandi með mikið af skuldum 

 Hversu hátt á lánið að vera á móti virði fasteignar, LTV ratio er notað til að greina 

hlutfallið.  

 𝐿𝑜𝑎𝑛 𝑡𝑜 𝑉𝑎𝑙𝑢𝑒 𝑟𝑎𝑡𝑒 =
𝑢𝑝𝑝ℎæð 𝑙á𝑛𝑠

Fasteignamat
 

 Hversu góð er greiðslusaga viðkomandi 

 Hafa verið vanskil á greiðslum 

Bankinn býður upp á reiknivél “how much could I borrow” á vefsíðu bankans í Englandi en 

reiknivélin gefur lántaka hugmynd af mögulegri lánsupphæð út frá tekjum, skuldum og 

mánaðareyðslu viðkomandi (Santander, e.d.-b).  

Einnig fer bankinn fram á að greiðslusaga sé góð, en allar lánastofnanir nota greiðslusögu til 

að skoða hvernig lántaki hefur farið með peninga síðustu ár til dæmis hvort borgað sé á 

réttum tíma.  

Santander (e.d.-a) bendir lántökum á að skoða greiðslusögu sína, það er meðal annars gert í 

gegnum fyrirtæki sem sérhæfa sig í því að safna gögnum um einstaklinga en þar á meðal eru 

Experian, Equifax og Callcredit. 

Fyrirtæki sem sérhæfa sig í gagnasöfnun einstaklinga og fyrirtækja 

Experian er hugbúnaðarfyrirtæki sem býður upp á aðstoð fyrir bæði lánveitendur og lántaka. 

Samkvæmt vefsíðu Experian (2017a) nýtir fyrirtækið þau gögn sem flestir aðrir telja 

yfirþyrmandi en þeir telja mikið gagn í þessum gögnum. Þeir safna, greina, sameina og vinna 

úr gögnum til að hjálpa neytanda að hafa stjórn á fjárhagi sínum og setja sér markmið og ná 

þeim eða fyrir fyrirtæki að skilja þarfir og ná betur til viðskiptavina sinna. Gögnin finna þeir 
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með upplýsingum sem neytandi gefur upp við umsókn og einnig þegar neytandi er að skoða 

vafra á netinu þá safnast “cookies” og eru þær einnig nýttar til greiningar.  

Líkt og fram kemur á heimasíðu Experian (2017b) þá þarf að segja neytanda frá því ef honum 

hefur verið neitað um lán, hvort upplýsingar um hann hafa verið notuð gegn honum en það er 

eitt af því sem FCRA stuðlar að, að neytandi sé upplýstur um notkun persónuupplýsinga 

sinna. 

Experian (2015) býður upp á aðstoð við lánshæfismat en skilgreining þeirra á lánshæfismati 

er aðgerð sem fyrirtæki nota við að skoða hvort viðskiptavinir eða væntanlegir viðskiptavinir 

geti greitt af reikningum. Þeir nota tölfræðilegar upplýsingar um viðskiptavin um 

viðskiptahagsmuni þeirra tengda viðskiptahegðun þeirra áður og nú. Aðferð Experian er 

notuð til dæmis til að segja til um hvort það séu líkur á endurgreiðslu tiltekinna lána og hvort 

það sé hætta á vanskilum á láni. 

Einkunnar líkan (e. score model) eru nokkur mismunandi líkön sem reikna út áhættur á gefnu 

lánshæfi. Einkunn er byggð upp af nokkrum mismunandi breytum sem segja til um líkindi 

viðskiptavinar um greiðslu eða vanskil. Líkanið metur viðskiptavini á skölum út frá því hvort 

þeir séu líklegir eða ekki til að hafa stjórn á lánum sínum. 

Áhættustig (e. risk score person) er módel sem segir til um efnahag viðskiptavina líkt og hún 

er nú. Áhættustigs líkanið er ekki fyrirsjáanlegt en líkanið skalar viðskiptavin frá 0-100 þar 

sem 100 er talið vera best. 

Equifax (2017a) er alþjóðlegt upplýsingatækni fyrirtæki sem notast við gögn, greiningar, 

tækni og iðnaðarþekkingu til að aðstoða fyrirtæki og einstaklinga um allan heim við að 

umbreyta þeirri þekkingu sem þeir búa yfir í innsýn sem getur hjálpað til að við að taka 

upplýstari ákvarðanir um viðskipti og þar af leiðandi auðvelda samþykki þeirra. Fyrirtækið 

skipuleggur, samþykkir og greinir gögn fyrir meira en 820 milljón neytenda og yfir 91 

milljón fyrirtækja út um allan heim en gagnagrunnurinn inniheldur gögn um starfsmenn frá 

yfir 7100 atvinnurekendum.  

Equifax (2017b) starfa undir FCRA en þeir bjóða upp á að fá á skot stundu upplýsingar um 

lánshæfi einstaklinga út frá gögnum úr gagnagrunni þeirra sem geta aðstoðað lánveitanda 

töluvert að meta einstakling og auka stuðning á mikilvægum ákvörðunum.  

TransUnion (2017) er eitt af þeim þrem leiðandi hugbúnaðarfyrirtækjunum í Bandaríkjunum. 

En þeirra markmið er líkt og hinna tveggja leiðandi fyrirtækjanna Experian og Equfax, að 
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aðstoða viðskiptavini sína við gagnasöfnun. En þeir telja sitt hlutverk vera að aðstoða 

einstaklinga í heiminum með aðgangi að þeim tækifærum sem gætu leitt til betri lífsgæða en 

þeir telja sig geta gert það með því að aðstoða fyrirtæki við ákvarðanir sem innihalda áhættu.  

FICO (e. Fair Isaac Corporation) er leiðandi hugbúnaðarfyrirtæki sem hjálpar 90 af top 100 

fjármálafyrirtækjum í Bandaríkjunum líkt og kemur fram í grein Brent C. Smith um 

stöðugleika í lánshæfi viðskiptavina (Smith, 2011). En fyrirtækið veitir aðstoð í yfir 90 

löndum við að taka betri ákvarðanir sem hjálpar vexti fyrirtækisins, arðsemi og eykur ánægju 

viðskiptavina. Fyrirtækið spáir fyrir um neytendahegðun með notkun Big Data ásamt 

stærðfræðilegum reikniritum og hefur það umbreytt iðnaði nú þegar. 

FICO (2017a) veitir hugbúnað og tól sem notuð eru í margskonar atvinnugreinum til að 

greina og stjórna áhættu, koma í veg fyrir svik, byggja upp arðsöm viðskiptasambönd, 

hagræða rekstri og uppfylla öllum þeim lögum og reglum sem fylgja greininni.  

FICO einkunn (e. FICO score) er staðlaður mælikvarði á lánshæfismati einstaklinga í 

Bandaríkjunum. En FICO nýtir sér upplýsingar frá opinberum aðilum til að hámarka 

sveigjanleika, hafa hraða dreifingu og draga úr kostnaði við að sækjast eftir upplýsingunum 

frá einum aðila til annars. Einnig hjálpar félagið yfir milljón einstaklingum að hafa stjórn á 

eigin fjárhag (FICO, 2017d). 

Í grein skrifaðri af Bhardwaj og Sengupta (2011) um lánshæfismat og vanskilum lána kemur 

fram að FICO sé þekktasta og mest notaðasta módelið þegar ákvarða á lánshæfi einstaklinga í 

Bandaríkjunum. Líkt og komið hefur fram er FICO birt af Fair Isaac Corporation en 

stofnunin heldur því fram að FICO sé tölfræðilegt mat af samantekt upplýsinga byggðar á 

lánaskrám viðskiptavinar. FICO mælingar eru á bilinu 300-850 en því hærri sem stigin eru 

því meiri trúverðugleiki er á stöðu neytanda.  

Einn af þrem stæðstu hugbúnaðarfyrirækjum sem sérhæfa sig í gagnasöfnun einstaklinga, 

TransUnion, nefndi að lánshæfismat væri ekki yfirlýsing um áhættu einstakra neytenda 

heldur lýsir það áhættu neytenda í tengslum við aðra neytendur (TransUnion, 2017).  

Fyrirtækið var stofnað árið 1956 en síðan þá hafa FICO kynnt greiningarlausnir á borð við 

lánshæfismat út um allan heim en ekki einungis í Bandaríkjunum. Greiningarlausnin felur 

meðal annars í sér sjálfvirka greiningu, stjórnun viðskiptahátta og hagræðingu. Fyrirtæki fá 

aðstoð með þessari tækni að bæta nákvæmni sína, samkvæmni og lipur flókinna ákvarðana 

(FICO, 2017c). 
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Árið 1958 var kynnt til sögunnar, líkt og kemur fram í grein um stöðugleika lánshæfismats 

viðskiptavina (Smith, 2011), módel sem þá var kallað "Credit Application Scoring 

Algorithms" en fyrirtækið Fair Isaac hélt því fram að módelið gæfi niðurstöður sem gætu 

nákvæmlega spáð um greiðsluhegðun viðskiptavinar. Spáin snéri að því meðal annars hvort 

viðskiptavinir væru líklegir til að greiða á réttum tíma, seint eða yfir höfuð ekki neitt.  

FICO einkunn býður upp á greiningu á því hvernig neytandi muni greiða lánveitenda til baka. 

FICO er reiknað út frá milljón neytenda með því að nota neyslusögu þeirra en það er reiknað 

út reglulega til að endurspegla breytingar á hegðun neytenda og útlánum þeirra. 

FICO einkannir eru fyrirsjáanlegar ráðstafanir vegna umsækjanda og viðskiptavinaáhættu. 

Lánveitendur geta betur ákvarðað hvaða neytendur þeir ætla að miða á, hversu langt tímabil 

lán er hægt að bjóða upp á og hve hátt lánshæfismatið eigi að vera til að hægt sé að sækja um 

lán hjá þeim. 

FICO skorkort eru gerð með því að nota margskonar skorkort þar sem hvert og eitt skorkort 

er stillt til að meta áhættu fyrir tilteknum neytendaþáttum sem dæmi neytendur á 

vanskilaskrá. 

FICO einkunn hjálpar lánveitendum að taka samræmdar, óhlutdrægar ákvarðanir um áhættu 

og styðja þau við innlend, staðbundin og alþjóðleg lög og reglur líkt og Basel II. FICO starfar 

með það að leiðarljósi að tryggja að þeirra einkunn séu skýr og samþykkt af 

eftirlitsstofnunum um allan heim. 

Eftir að FICO hefur greint neytanda kemur hann með kóða sem hægt er að nota til að sjá hver 

staða neytanda er í einkunn á lánshæfismati skorkortanna. Þetta gefur neytanda færi á því að 

bæta lánshæfsimat sitt í framtíðinni. 

Samantekt 

Bandaríkin bjóða því upp á persónulegri lántöku með notkun líkana sem meta lánshæfi 

neytenda út frá einstaklingsbundnum gögnum. Mætti því telja að raunhæft greiðslumat eigi 

sér stað í Bandaríkjunum en lánshæfi hvers og eins skiptir mun meira máli en viðmið sem 

notuð eru hérlendis við greiðslumat.  
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Lög og reglugerðir  

Víðast hvar í Evrópu voru þau lög sem fjölluðu um neytendalán hert eftir miklar sveiflur 

fjármálamarkaða árið 2008. Ný og hert lög um neytendalán tóku gildi í kjölfarið og það átti 

einnig við hér á landi. 

Núverandi Lög um neytendalán nr. 33 frá 27. mars 2013 öðluðust gildi 1. nóvember 2013 að 

undanskilinni 37. grein Breyting á öðrum lögum og fjallar um breyttar dagsetningar laganna. 

Lög þessi fjalla um lánssamninga sem lánveitandi gerir í atvinnuskyni við neytendur sem 

hyggjast taka lán til einkanota . Lánveitendur eru skilgreindir sem bankar, lífeyrissjóðir, 

fjármögnunarfyrirtæki og jafnvel einstaklingur eða aðrar lánstofnanir sem í atvinnuskyni lána 

til viðskiptavina sinna heyra því undir þessi lög . Lögin fólu í sér innleiðingu á tilskipun frá 

Evrópuþingi frá 23. apríl 2008 um lánssamninga fyrir neytendur og niðurfellingu þingsins um 

áður gildandi tilskipun. Tilskipun þessi var einnig tekin upp innan Evrópska 

efnahagssvæðisins að viðbættum stjórnartíðundum Evrópusambandsins nr. 16/2009. 

Tilskipunin fjallaði meðal annars um breytingu á gildandi ákvæðum um lánshæfismat þar 

sem notkun þeirra hafði þróast mikið á undanförnum árum. Í 13. grein tilskipunarinnar kemur 

fram að hún eigi ekki við um yfirdrætti debet kortareikninga ef lán er endurgreitt innan 

þriggja mánaða og óveruleg gjöld séu innheimt (The European Parliment and the Council of 

the European union, 2008). Tilskipunin er 27 blaðsíður að lengd og kemur inn á mun fleiri 

kafla er varða lánasamninga og niðufellingu fyrir tilskipunar ráðsins.  

Skilgreiningar  

Í 5. grein laga um neytendalán (nr. 33/2013) er farið yfir helstu hugtök og þau skilgreind. Má 

þar nefna 

Árlegt hlutfall kostnaðar: Heildarlántökukostnaður, lýst sem árlegum hundraðshluta af 

heildarfjárhæð láns þess sem veitt er og reiknað út í samræmi við ákvæði 21. gr. en 

þetta er tala sem lántakendur ættu sérstaklega að huga að 

Greiðslumat: Útreikningur á greiðsluhæfi lántaka miðað við eignir, skuldir, gjöld og 

tekjur 

Neytandi: Einstaklingur sem á lánaviðskipti sem lög þessi ná til, enda séu þau ekki 

gerð í atvinnuskyni af hans hálfu.  
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Lánveitandi: hver sá sem í atvinnuskyni veitir eða lofar að veita lán hvort sem er 

einstaklingur eða lögaðili. 

Einnig heyra allar lántegundir undir þessi lög hvort sem um fasteignalán, bílafjármögnun eða 

neyslulán sé að ræða en þó að undaskildum yfirdráttarlánum sem bera enga vexti eða bera 

lægri árlega hlutfallstölu kostnaðar en meðal innlánsvaxtalán.  

Lögin fjalla almennt um þau atriði sem snúa að lánaviðskiptum á milli lántaka/neytanda og 

lánveitanda. 

Upplýsingaskylda lánveitanda 

Í öðrum kafla laganna er kveðið á um upplýsingaskyldu og starfsvenjur lánveitanda. Þar 

kemur fram hvaða upplýsingar skulu koma fram, á hvaða tímabili þær skulu veittar og 

hvernig þær skuli vera veittar af hálfu lánveitanda en upplýsingaskylda þeirra er nokkuð rík. 

Í kaflanum er sundurliðun á upplýsingamiðlun allt frá auglýsingum til undirskriftar 

lánasamnings og allt ferlið í heild. 

Þá kemur einnig fram í 4. grein laganna að frávik frá þessum lögum séu heimil ef þau eru til 

þess fallinn að vera neytendum til hagsbóta. En þar segir Heimilt er að víkja frá ákvæðum 

laga þessara til hagsbóta fyrir neytanda (Lög um neytendalán nr. 33/2013).  

Ber því að skilja að lánastofnanir beri ekki lagalega skyldu til að framkvæma greiðslumat sé 

það ekki til hagsbóta neytenda. Hvenær það er neytendum til hagsbóta að fara ekki í 

greiðslumat hlýtur þá að vera mat lánastofnunarinnar og gæti þá hugsanlega greiðslusaga 

lántakenda tekin fram yfir greiðslumatið. Þessi grein um frávik frá lögum kom ekki fram í 

neinu af svörum bankanna, þvert á móti má nefna að Arionbanki og Íslandsbanki nefna það 

sérstaklega að það sé þeirra lagalega skylda að framkvæma greiðslumatið. Þá segir 

Landsbankinn að ef greiðslumat sé neikvætt dugi þau rök almennt ekki að þó að lántaki sé 

með góða greiðslusögu er þá átt við að hafi til dæmis ávallt greitt skilvíslega leigugreiðslu þó 

hún sé sambærileg og fyrirhuguð greiðslubyrði lánsins (Alexander Lapas, Sérfræðingur - 

Viðskiptalausnir einstaklinga, 26 apríl 2017).  

Í 10. grein laganna er svo vikið að lánshæfis- og greiðslumati. Þar segir að lánveitandi skuli 

meta lánshæfi neytanda áður en lánssamningursé gerður. Fari lán yfir 2 milljónir króna fyrir 

einstakling eða 4 milljónir króna fyrir sambúðarfólk eða hjón skuli lánveitendur framkvæma 
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greiðslumat. Sé niðurstaða greiðslumats sú að lántaki geti augljóslega ekki staðið í skilum er 

lánveitenda óheimilt að lána viðkomandi.  

Óheimilt er að veita lántaka lán ef mat á lánshæfi eða greiðslumat leiðir í ljós að hann 

hafi augljóslega ekki fjárhagslega burði til þess að standa í skilum með lánið. Víkja 

má frá ákvæði þessu ef virði veða eða annarra trygginga sem lántaki leggur fram er 

meira á þeim tíma þegar lánið er veitt en heildarfjárhæð láns enda sé lántaki upplýstur 

um mat lánveitanda. Lánveitandi ber ekki ábyrgð á því ef lántaki framvísar röngum 

upplýsingum vegna framkvæmdar lánshæfis- eða greiðslumats, nema hann viti, eða 

eðlilegt þyki með tilliti til aðstæðna að hann hafi mátt vita, að upplýsingarnar séu 

rangar (Lög um neytendalán nr. 33/2013). 

Hvort að hlutir séu augljóslegir eða ekki er hugsanlega teygjanlegt það sem einum finnst 

augljóst telur næsti maður svo alls ekki vera. Ekki kemur skýrt fram í lögum hver skuli leggja 

dóma á það svo það hlýtur að koma í hlut lánveitanda eða þeirra sem framkvæma 

lánshæfismatið. Einnig virðast bankarnir meta komandi tekjur í einhverjum tilfellum, til 

dæmis ef fólk er að koma úr námi þá segir í svari frá Íslandsbanka að mögulega geti verið 

litið til ráðningarsamninga (Finnur Bogi Hannesson, Vöru- og útibússtjóri húsnæðislána 

Íslandsbanka, 27. apríl 2017).  

Reglugerðir 

Í reglugerðarsafni Innanríkisráðuneytisins má finna alls 17 reglugerðir er varða greiðslumat á 

einn eða annan hátt. Þáverandi innanríkisráðherra, Hanna Birna Kristjánsdóttir, lagði fram 

reglugerð um lánshæfis og greiðslumat árið 2013. En þar er skýrt tekið fram við hvaða 

aðstæður skuli framkvæma greiðslumat og er þar tekið fram að einstaklingur skuli gangast 

undir greiðslumat fari lán yfir tvær milljónir króna. Ef um sé að ræða hjón eða sambýlisfólk 

er viðmiðið fjórar milljónir. Ætli þessi viðmið teljist ekki nokkuð eðlileg en einhvers staðar 

þurfa mörkin að liggja og líklega væri óþarfi að lántakendur þurftu að fara í greiðslumat við 

minni kaup til dæmis raftæki eða heimilistæki svo eitthvað sé nefnt.  

Í 5.grein reglugerðarinnar sem fjallar um lánshæfismat og hvernig það skuli framkvæmt 

kemur fram að það skuli byggja á viðskiptasögu milli lánveitenda og lántakanda eða 

gagnagrunni um lánstraust en viðlíka gagnagrunn er að finna til dæmis hjá Credit Info. Ef 

engin viðskipta saga liggur fyrir. Stóru bankarnir þrír nefndu allir þegar til þeirra var leitað að 
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þeir nýttu sér gagnagrunn Credit Info svo ljóst er að þeir byggja allir á sömu gögnum um 

lánshæfismat.  

Þegar komið er að 6. grein þá víkur hún að sjálfu greiðslumatinu og þar er matið útskýrt og 

hvernig og listað upp þau gögn sem lánveitandi sluli afla sér svo reikna megi matið þá segir 

að meta skuli hjón saman jafnvel þó aðeins annar aðilinn sé lántaki þá er heimilt að 

undanskilja yfirdráttarlán á greiðsluþjónustu samningi þar sem gert sé ráð fyrir að hann nýtist 

í greiðslu reikninga sem nú þegar eru í greiðslumati. Þá segir að lánveitenda beri að varðveita 

greiðslumatið sem og fylgigögn þess í fimm ár frá lánveitingu (Reglugerð um lánshæfis- og 

greiðslumat, 2013) 

Bankarnir virðast haga sínu verklagi í grunninn í samræmi við þessa reglugerð út frá svörum 

starfsmanna bankanna hérlendis. 

Í 8. grein reglugerðarinnar er talað um áður nefnt neysluviðmið eða grunnviðmið framfærslu 

eins og þau birtast á vef Velferðarráðuneytisins á hverjum tíma. Er þá einnig tekið fram 

hvernig skuli reikna rekstrarkostnað fasteigna og bifreiðar og skuli rekstrarkostnaður 

fasteigna ekki vera minni en sem nemur tveimur prósentum af virði hennar og skal virði 

miðast við fasteignamat, brunabótamat, verðmat löggilds fasteignasala eða kaupverð 

fasteignar. 

Rekstrarkostnaður bifreiða er tiltekinn og skal hann ekki vera minni en sem nemur 720.000 

krónum á ári þó að heimilt sé að draga frá samgöngukostnað sem felst í neysluviðmiði telji 

lántaki að viðmið gefi ekki rétta mynd af rekstrarkostnaði er lánveitanda heimilt að miða við 

rauntölur þó ekki lægri fjárhæð en sem nemur 75% af neysluviðmiði.  

Eins og áður segir er reglugerð 920/2013 frekar skýr og auðlesanleg og hefur 

innanríkisráðuneytið unnið hana vel að mati þeirra er þessa ritgerð unnu. En það er einmitt 

mjög mikilvægt að neytendur skilji slík lög og reglugerðir. Eins væri rétt að árétta að 

almenningur kynnti sér lög þessi sem og reglugerðir en líklega eru fáir sem gefa sér tíma til 

þess. Aðspurðir sögðust stóru bankarnir þrír hérlendis það er Arion banki, Íslandsbanki og 

Landsbankinn styðjast við reglugerð Innanríkisráðuneytisins nr. 920/2013 um lánshæfis- og 

greiðslumat.  
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Vísitala neysluverðs  

 

Mynd 1: Vísitala neysluverðs.  

Á mynd 1 hér fyrir ofan má sjá línurit yfir vísitölu neysluverðs frá árinu 2000 til ársins 2016 

ef litið er á vefsíðu Hagstofu Íslands (e.d.). Þegar kemur að því að reikna grunn neysluviðmið 

er ljóst að reikna þarf á einhvern máta verðlag í landinu til að neysluviðmið gefi sem réttasta 

mynd af endanlegum útgjöldum heimilanna. Eins og fyrr segir eru neysluviðmið 

Velferðarráðuneytisins reiknuð út frá vísitölu verðlags tvö ár af hverjum þremur en notast er 

við gagnagrunn Hagstofunnar þriðja hvert ár. 

Vísitölur eru eins konar meðaltöl á verðlagi í landinu. Þær eru fengnar með því að leggja 

saman margar stærðir til að fá eina tölu. Einna mest áberandi í opinberri umræðu eru ýmsar 

vísitölur af vettvangi efnahagsmála en vísitölur eru þó notaðar á mörgum öðrum sviðum. 

Verðbólga er mæld með vísitölu neysluverðs en er oft borin saman við vísitölu neysluverðs 

án húsnæðis. Munur á milli þessa tveggja talna getu verið umtalsverður til dæmis á tímum 

sem þessum þar sem almennt vöruverð neysluvöru í landinu hefur lækkað umtalsvert meðal 

annars vegna styrkingar krónunnar undanfarin misseri á meðan húsnæðisverð hefur hækkað 

mikið upp. Munur á þessum vísitölum hefur oft vakið upp umræður um hvor vísitalan gefi 

sem réttasta mælingu á verðbólgu í landinu en Seðlabanki Evrópu (ECB) notar til að mynda 
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vísitölu neysluverðs án húsnæðiskostnaðar en það gerir Englandsbanki einnig (Seðlabanki 

Íslands, 2016).  

ECB notar samræmda vísitölu neysluverðs (e. harmonised index of consumer prices, HICP) 

en með því er átt við að öll lönd innan sambandsins fylgja sömu aðferð. Þannig má bera 

saman gögn milli landa en þá eru húsnæðisútgjöld leigutaka talin með en húsnæðisgjöldum 

húsnæðiseigenda er sleppt (European central bank, 2017). 

Englandsbanki notast einnig við samræmda verðlagsvísitölu og hefur gert síðan árið 2003 en 

þar áður miðaði bankinn við vísitölu smásöluverðs (e. retail price index) en hún inniheldur 

kostnað vegna eigin húsnæðis. 

Að reikna vísitölu neysluverðs  

Vísitölur eru eins konar meðaltöl. Þær eru fengnar með því að vega saman margar stærðir til 

að fá eina tölu. Verðlagsvísitölur eins og vísitala neysluverðs eru reiknaðar út með því að 

reikna út kostnað við að kaupa tiltekið magn af margs konar vörum og þjónustu á ákveðnum 

tíma. Vörurnar og þjónustan sem verðlagsvísitala er miðuð við eru kallaðar karfa eða grunnur 

vísitölunnar. Karfa vísitölu neysluverðs á þannig að endurspegla þær vörur og þá þjónustu 

sem dæmigerð íslensk fjölskylda kaupir á tilteknu tímabili svo sem einum mánuði. Þessi 

dæmigerða fjölskylda er sú alþekkta og títt nefnda vísitölufjölskylda sem hvert mannsbarn á 

Íslandi þekkir ef svo mætti að orði komast en það er fjölskylda sem telur tvo fullorðna og tvö 

börn. 

Breytingar á því hve mikið kostar að kaupa þessa körfu eru síðan notaðar sem mælikvarði á 

það hvernig almennt verðlag breytist með tímanum. Verðið á einstökum vörum eða þjónustu 

er fengið með verðkönnunum. Þegar margar verslanir selja sömu vöru eða þjónustu á 

mismunandi verði er reiknað út eins konar meðalverð fyrir vöruna eða þjónustuna á hverjum 

tíma. 

Karfan sem vísitölufjölskyldan á að kaupa er fundin á þann hátt að á nokkurra ára fresti er 

hópur fjölskyldna fengin til að halda nákvæmt bókhald yfir það hvernig útgjöld þeirra 

skiptast. Út frá þessum upplýsingum er áætlað hvaða gæði meðalfjölskylda eða 

vísitölufjölskylda kaupir að jafnaði á ákveðnu tímabili. 

Verðbreytingar á neysluvörum gera það að verkum að nauðsynlegt þykir að endurskoða 

vísitöluna reglulega og hefur það verið gert allt frá árinu 1922 en gildi hennar ná allt til ársins 

1914 eðlilega hefur mikið breyst á þessum 103 árum sem saga vísitölurnar spannar en stærsta 
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breytingin er að vægi nauðsynjavara þá, helst matvara, hefur minnkað mikið en aðrar 

munaðar vörur hafa aukist sem sýnir þá að á þessum rúmu 100 árum hafa fjárhagsaðstæður 

heimilanna skánað töluvert (Gylfi Magnússon, 2001). 

Til að einfalda útreikninga vísitölunnar þarf að finna viðmiðunar punkt eða einhvern fasta til 

að reikna út frá. Algengt er að notuð séu 100 stig þar sem talan 100 er mjög þægileg til 

notkunar við flesta útreikninga. Við útreikninga er notast við neyslukannanir og úr þeim 

valdar vörur sem eru mjög algengar og neytt í hverjum mánuði eða oftar líkt og til dæmis 

mjólk, brauð, bensín og kjöt svo fátt eitt sé nefnt. Heildarverðmæti varanna er síðan reiknað. 

Róbert Farestveit (2014) stundakennari við viðskiptadeild Háskólans í Reykjavík birti 

eftirfarandi jöfnu vísitölu neysluverðs:  

 

Mynd 2: Eldri aðferð við útreikning á VNV.  

 

Dæmi (athugið að allar tölur eru skáldaðar): 

Mjólk 10L * 150kr. = 1500 kr.  

Brauð 8 stk * 325kr. = 2600 kr. 

Bensín 100L *205kr. = 20.500 kr. 

Kjúklingabringur 3 kg * 2430kr. = 7290 kr. 

kartöflur 6 kg * 150 kr. = 900 kr. 

Samtals = 27.930 kr.  

 

Þetta er endurtekið og næsta útkoma gæti breyst við vöruverðsbreytingar: 

Mjólk 10L * 160kr. = 1600 kr. 

Brauð 8 stk * 355kr. = 2840 kr. 
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Bensín 100L * 215kr. = 21.500 kr. 

Kjúklingabringur 3 kg * 2480kr. = 7440 kr. 

Kartöflur 6 kg * 180 kr. = 1080 kr. 

Samtals = 34.460 kr.  

 

Hér sjáum við að verð á matarkörfunni hefur hækkað töluvert eða 6530 krónur.  

Til að reikna gildi vísitölunnar eru heildarverðmæti vörukarfanna tveggja reiknuð saman útfrá 

áðurnefndum 100 stigum eða 100*34.460/27.930 = 101,2337 er því ný verðlagsvísitala. Hér 

sjáum við þá að verðmæti seinni vörukörfunnar er um 1.24 prósent hærri en þeirrar fyrri ef 

þessi hækkun endurtekur sig næsta mánuði á eftir verður verðlag 1,024*1,024 hærra en þegar 

fyrsta vörukarfan var reiknuð ef þetta endurtekur sig í eitt ár þá verður verðlag 1,02412 sinnum 

hærra en í upphafi. 

Gallar:  

Þessi aðferð er ekki frekar en aðrar algerlega fullkomin. Helstu gallar við útreikninga 

verðlagsvísitölunnar eru eftirfarandi:  

Gæðabreytingar: 

Vörur verða sífellt betri til dæmis með betri tækni og þá ætti verð réttilega að hækka á hverri 

vöru. En verðlagsvísitala greinir einungis hækkað verð sem leiðir til verðbólgu til dæmis bætt 

hráefni í brauði sem hækkar útsöluverð. 

Nýjar vörur:  

Vísitalan miðast við að vöruverð sé endurskoðað með reglulegu millibili og verð dagsins í 

dag sé borið við fyrra verð sem fékkst úr verðlagskönnunum. Vegna þessa getur vísitala ekki 

gert ráð fyrir nýjum vörum á markað eins og til dæmis þegar ný tækni kemur á markað sem 

nær miklum vinsældum meðal fólks. Í því samhengi má nefna þegar DVD mynddiskar leystu 

af hólmi VHS myndbandsspólurnar. 
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Víxl áhrif:  

Neytendur gætu breytt neyslumynstri sínu og skipt í ódýrari vöru þannig ef til dæmis 

gosdrykkurinn Coke Cola hækkar mikið í verði gæti fólk einfaldlega skipt yfir í 

staðkvæmdarvöruna Pepsi. Einnig gæti fólk valið aðra verslun en áður var vaninn. Þessi áhrif 

gætu komið í ljós ef til dæmis ný lágvöruverðs verslun opnaði í landinu samanber komu 

Costco. En þessi aðferð gerir ráð fyrir föstum neysluvenjum heimilanna sem sagt alltaf sama 

verslunin og alltaf sömu vörurnar. Þessi aðferð getur valdið ofmati á verðbólgu þar sem 

hækkun verðlags vísitölunnar þýðir einfaldlega að aukin verðbólga sé í landinu. En í raun 

finna heimilin ekki fyrir þeim þar sem þau hafa breytt neyslumynstri sínu. 

Ný aðferð: 

Til að vinna gegn þessum ágöllum hefur verið fundin ný aðferð sem tekur tillit til 

staðkvæmdravara með því að miða við föst útgjaldarhlutföll vöruflokka en ekki fasta 

vörukörfu eins eldri aðferð gerði ráð fyrir. Á mynd 3 má sjá nýja aðferð við útreikninga 

vísitölu neysluverðs sem birt var af Róberti Farestveit stundakennara (2014).  

 

Mynd 3: Ný aðferð við útreikninga VNV.  

Sj þýðir hlutdeild vöru  

 

Tökum dæmi með vörukörfunni okkar úr fyrri reikningum: 

Mjólk 10L * 160kr. = 1600 kr.  

Brauð 8 stk * 355kr. = 2840 kr. 

Bensín 100L * 215kr. = 21.500 kr. 

Kjúklingabringur 3 kg * 2480kr. = 7440 kr. 
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Kartöflur 6 kg * 180 kr. = 1080 kr. 

Samtals = 34.460 kr.  

Heildarútgjöld eru 34.460 kr. og er ætlunin að finna hlutdeild hverrar vöru fyrir sig. Hlutdeild 

hverrar vöru fyrir sig er fundin með því að taka heildarverð vöruflokks og deila í 

heildarupphæð vörukörfunnar, hlutdeild mjólkur er þannig 1600/34.460=0,04643 eða um það 

bil 5%, brauð 4840/34.460=8%, bensín 62%, kjúklingabringur 22% og kartöflur 3%. 

Vísitala er þá reiknuð á eftirfarandi hátt:  

Ár eitt, á upphafsári er vísitala alltaf sett 100 

(1500/1500)5% (2600/2600)8%(20.500/20.500)62%(7290/7290)22%(900/900)3%*100 = 100 

Ár tvö 

(1600/1500)5% (2840/2600)8%(21.500/20.500)62%(7440/7290)22%(1080/900)3%*100= 369,8 

þannig má reikna þetta koll af kolli með nýju vöruverði deilt í verð vöru á ári eitt í veldi 

hlutdeildar vörunar í vörukörfunni (Róbert, 2014). 

Annar galli er að vísitalan er ónákvæm þar sem hún er reiknað meðaltal og mikil einföldun 

svo að raunfjölskylda gæti fundið allt öðruvísi fyrir vísitölubreytingu en ímyndaða 

vísitölufjölskyldan sem notast er við. 

Launavísitala 

Eins og vísitala neysluverðs er launavísitalan verðlagsvísitala. Hún sýnir breytingar á verði 

vinnuafls fyrir hverja unna stund. Vísitalan þróast í samræmi við breytingu launasamninga og 

tekur hún tillit til flestra þátt greiddra launa svo sem bónusa, álags og kostnaðargreiðslna þó 

er ekki tekið tillit til tilfallandi greiðslna eins og fyrir tilfallandi yfirvinnu eða kostnað þar 

sem ætlast er til að vísitalan á ekki að breytast við breytingar á vinnutíma samkvæmt 

Hagstofu Íslands (2017). Meðfylgjandi mynd sýnir mismunandi launþegahópa og 

launavísitölu samkvæmt Hagstofu Íslands (2017). 
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Mynd 4: Launavísitala helstu hópa launþega. 

 

Vísitala Kaupmáttar  

Vísitala kaupmáttar er svo mælitæki sem mælir kaupmátt launa í landinu þá er ekki átt við 

ráðstöfunartekjur. Vísitalan byggir launavísitölu og vísitölu neysluverðs og eykst því vísitala 

kaupmáttar þegar launavísitalan hækkar umfram vísitölu neysluverðs. 

Kaupmáttur ráðstöfunartekna er svo enn önnur mælieining en þá er tekið tillit til bóta, svo 

sem barna- og vaxtabóta að frádregnum sköttum (Hagstofa Íslands, 2017). 

 

Verðbólga 

Skilgreining verðbólgu er viðvarandi hækkun verðlags það er verðlag bólgnar og byggir hún 

á tólf mánaða vístölu neysluverðs reiknaða af Hagstofu Íslands. Með viðvarandi hækkun er 

átt við röð hækkana yfir langt tímabil en ekki hækkun sem stafar af breytingum í eitt skipti, til 

að mynda vegna skattabreytinga eða vegna betri gæða tiltekinna vara. Ein besta mælieining á 

verðmætum og jafnframt sú langalgengasta er peningar. Mælieiningin býr þó yfir þeim galla 

að hún er ekki fasti, það er að segja ólíkt kílói af sykri mun aldrei verða neitt annað en kíló af 
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sykri, þá er ein eining af pening ekki alltaf sömu verðmæti yfir langt tímabil. Verðbólga 

minnkar verðgildi peninga það er að segja minna fæst fyrir hverja krónu með aukinni 

verðbólgu. Þannig er ekki hægt að fá jafn mikið fyrir eina krónu nú og var fyrir 30 árum. En 

mörg munum við eftir því sem börn að fá 150 krónur til að kaupa nammi og þá var sko 

aldeilis nóg til skiptanna. Nú til dags fæst ekki mikið fyrir þessi sömu upphæð vegna þess að 

verðbólga hefur aukist. Hins vegar eru 150 krónur árið 1984 svo dæmi sé tekið 1637 krónur 

sé sú upphæð framreiknuð að núvirði. 

Einföld skýring á verðbólgu er umfram fjölgun á krónum umfram vöru sem eyða má 

krónunum í. Margir þættir orsaka verðbólgu, sterk fyrirtæki á einstaka mörkuðum geta þannig 

með því að hækka vöruverð hjá sér til dæmis vegna hækkunar aðfanga eða launa þrýst á 

hækkun verðbólgu. Einnig er það með verðbólgu að lögmál um framboð og eftirspurn ræður 

ríkjum eins og er alltaf þegar markaður er til staðar þannig þrýstir umfram eftirspurn ávallt á 

verðbólgu en þetta einskorðast þá við vörur og þjónustu á mörkuðum. Einnig geta væntingar 

fólks haft áhrif á verðbólgu og stundum hefur verið rætt um að áhrifamiklir aðilar geti 

hreinlega talað upp verðbólgu í landinu. Vísitala neysluverð er bæði notuð til að mæla 

verðbólgu en einnig er hún algengt viðmið hinar mjög svo umdeildu verðtryggingar.Á mynd 

5. Sem er myndrit sem var fenginn á vef Seðlabankans (2017) hér fyrir neðan má sjá þróun 

12 mánaða verðbólgu árana 2008 til 2017

 

Mynd 5: 12 mánaða tímabil verðbólgu.  
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En verðbólgan þarf ekki alltaf að vera bólga sé viðvarandi verðlækkun á mörkuðum og 

verðbólgan þá eðli samkvæmt neikvæð er talaða um verðhjöðnun. Verðhjöðnun er ekki eins 

algeng og systir hennar verðbólgan, en er ekki alls kostar óþekkt og til að mynda árin eftir 

hrun einkenndust af hjöðnun verðlags á mörgum mörkuðum. Skilgreining á verðhjöðnun er 

því einföld spegilmynd verðbólgunnar og hver króna getur keypt meira að vörum en áður. 

Peningamagn í umferð hverju sinni hefur mikil áhrif á verðlag og þá bólgu jafnt sem hjöðnun 

þess. En ríki og seðlabanki geta til dæmis einhverra hluta vegna ákveðið að auka magn 

peninga sem eru í umferð hverju sinni og minnkar þar með verðmæti þeirra.  

Verðtrygging 

Fátt er eins um deilt þegar kemur að lánaumræðu og verðtryggingin. Reglulega leggja 

alþingismenn fram frumvörp þess efnis að leggja eiginiður verðtryggingu eða afnema á 

einhvern hátt (Reglugerð um lánshæfis- og greiðslumat nr. 920/2013). Þó að verðtrygging sé 

enn við lýði og verði líklega eitthvað áfram er víst að umræðan fer hvergi og ef að því kæmi 

að hún yrði aflögð þá munu eflaust vakna raddir þess efnis að hana ætti að taka upp aftur. 

Þá eru margir sem telja að mikill hagur væri í því að auka notkun verðtryggingar á 

skuldabréfum þar sem hún myndi lækka fjármagnskostnað, auka fjölbreytni fjárfestingarkosta 

og hvetja til sparnaðar, einnig telja margir að hún auki trúverðugleika hagstjórna og auðveldi 

útgáfu skuldabréfa (Ester Finnbogadóttir, Guðrún Inga Ingólfsdóttir, og Yngvi Harðarson. 

(2010).).  

Heimilin eru stór hagsmunahópur og hefur verðtrygging mikil áhrif á fjárhag heimilanna. 

Skuldir heimilanna eru oft að stórum hluta verðtryggðar en það er einnig sparnaður þeirra. 

Kostir verðtryggingar eru tvímælalaust fólgnir í því að hún heldur verðgildi sparnaðar eins og 

lífeyris. Þá má einnig telja til að verðtryggð lán bera yfirleitt lægri vexti en óverðtryggð og 

jafnari greiðslubyrði. Myndir 6 og 7 sýna rit er fengin eru úr skýrslunni Verðbólga kostir og 
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gallar sem unninn var að ósk fjármálaráðuneytisins (2010)

 

Mynd 6: Þróun verðtryggðra og óverðtryggðra vaxta á skuldabréfalánum.  

Gallar eru hins vegar að höfuðstóll lána hækka í takt við hækkandi verðbólgu og þannig 

verður eignamyndun lítil. 

 

Mynd 7: Þróun á greiðslubyrði jafngreiðslu lána með föstum vöxtum. 

 

Hvað er verðtrygging 

Verðtrygging er tæki til að tryggja verðmæti fjárhagsskuldbindinga og sparifjár. Höfuðstóll 

lána og sparifé eykst þannig í takt við verðbólgu en eins og áður var komið inn á er verðbólga 
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það þegar peningar tapa verðmæti sínu að hluta. Þannig tryggir verðtrygging verðmæti 

peninga. Við vitum flest að fyrir hundrað árum mátti kaupa æði margt fyrir þúsund krónur (til 

gamans fylgir auglýsing úr Morgunblaðinu frá (1916) en þar má til dæmis sjá heilt rúgbrauð á 

0,9 krónur en 270gr af Stellu rúgbrauði kostar 249 krónur í Hagkaupum nú til dags (Hagkaup, 

e.d.).  

 

Mynd 8: Tilkynning frá brauðframleiðendum úr Morgunblaðinu. 

 

Nú til dags fæst varla svo mikið sem ein máltíð fyrir þá upphæð. Því væri það frekar fúlt að 

dæmi sé tekið forfeður svo sem langafi hefði lagt 1000 kr. inn á sparnaðarreikning fyrir 100 

árum og sú upphæð hefði hugsanlega verið nægjanlega há fyrir bíl eða dráttarvél þá, að nú til 

dags fengist ekki svo mikið sem lambalæri fyrir sömu upphæðina. Á síðu Hagstofu Íslands 

má finna verðlagsreiknivél og sé sem dæmi slegin inn upphæðin 1000 kr. á raunvirði árið 

1939 en það er fyrsta árið sem reiknivélin býður upp á kemur fram að sú upphæð væri nú 

228.954,82 kr. Svo kannski er rúgbrauði sem kostaði 0,9 kr. árið 1916 á réttu verði nú í 

Hagkaup en ein króna árið 1939 væri 228,95 kr. nú til dags. 

 

Verðlags vísitölur snerta okkur flest þar sem þær seigja til um verðlag í landinu. Vísitala 

neysluverðs er ein sú allra mikilvægasta þar sem hún segir okkur til um hækkandi verðlag á 

nauðsynjavöru sem og er notuð til að reikna út verðbólgu í landinu. Verðlagsvísitölur tengjast 

nokkuð beint inn í greiðslumat lánastofnana þar sem neysluviðmið eru reiknuð út og uppfærð 

árlega samkvæmt vísitölu neysluverð og kemur það fram í skýrslu unninni af hópi 

sérfræðinga að tilstilli velferðarráðherra en þar segir 
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Í desember 2007 gerðu Félagsmálaráðuneytið, Samband íslenskra sveitarfélaga og 

Samtök félagsmálastjóra með sér samkomulag um að ráðuneytið skyldi árlega 

uppfæra grunnfjárhæð vegna fjárhagsaðstoðar sveitarfélaga í samræmi við hækkun 

neysluverðsvísitölu. Með samkomulagi ráðuneytanna hljóðaði grunnfjárhæð fyrir árið 

2010 upp á 125.540 kr. á mánuði (Velferðarráðuneytið, 2011a). 

 

Reiknivélar  

Á vefsíðum lánastofnana má oft á tíðum finna reiknivélar sem reikna út greiðslugetu 

neytanda á lánum. Í þessar reiknivélar eru settar inn upplýsingar sem endurspegla 

heimilisaðstæður þess neytanda er gerir útreikningana hverju sinni. Dæmi um breytur í 

reiknivélum eru til dæmis hjúskaparstaða, fjöldi barna og upplýsingar um það hvort þau gangi 

í skóla og hvort sé þá greitt fyrir skólamáltíðir, frístundaheimili, leikskólagjöld. Einnig eru 

breytur á borð við fjöldi bíla, afborgun af lánum tengdum bílum ef einhver eru, afborgun 

annarra lána og síðast en alls ekki síst þarf að slá inn útborguð laun. Rétt er að taka fram að 

þessar reiknivélar byggja á því að réttar upplýsingar séu slegnar inn og því er auðvelt að 

blekkja þær en það ætti þó ekki að hafa áhrif á greiðslumatið sjálft þar sem þessar reiknivélar 

eru hugsaðar svo fólk geti séð hver hugsanleg greiðslugeta þeirra er áður en lagt er af stað í 

matið sjálft.  

Skoðaðar voru þrjár reiknivélar af þessu tagi og bornar saman en sjá má að niðurstöður eru 

hreint ekki þær sömu úr þeim öllum. Kannaðar voru reiknivélar hjá Arion banka, 

Landsbankanum og Íslandsbanka en gætt var að því að setja í allar reiknivélarnar sömu 

upplýsingar eða eins líkar og hægt var en þær eru ekki allar eins upp settar. Við gefum okkur 

hjón eða fólk í sambúð með tvö börn útborguð laun eru 650.000 kr., annað barnanna er í 

leikskóla og hitt í grunnskóla með heitri máltíð í mötuneyti skólans. Afborganir á 

húsnæðislánum eru 65.000 kr. á mánuði og bílalán upp á 1.500.000 kr. en samkvæmt 

reiknivél Lykils er afborgun af 1.500.000 kr. bílaláni, miðað við að einn bíll sé á heimilinu, 

31.859 kr. á mánuði (Lykill, 2014). Gefum okkur einnig að fólkið hafi yfirdrátt upp á 

1.200.000 kr. en afborganir á yfirdrætti eru frekar samningsatriði heldur en föst reiknuð 

upphæð líkt og er á bílalánum. Fasteignamat núverandi eignar var skráð 24,5 milljónir kr. en 

áætlað fasteignamat þess eignar sem lánið var fyrir 35 milljónir kr. Niðurstöður reiknivélanna 

voru eftirfarandi: 
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Arion banki telur að að fólk í þessum aðstæðum hafi ráð á að greiða allt að 207.800 kr. í 

húsnæði á mánuð en tiltekið er að af því væri um það bil 144.000-146.000 kr. í afborganir af 

láninu sjálfu en tölur eru aðeins mismunandi eftir því hvort lán er verðtryggt, óverðtryggt eða 

blandað, þá er um það bil 64 - 67.000 kr. áætlaðar í rekstur húsnæðis. Myndir 9,11,12 og 13 

eru myndrit unnin úr upplýsingum frá reiknivélum Arion banka (e.d.), Íslandsbanka (e.d.), 

Landsbankanum (e.d.) og Capital One (2017).  

 

Mynd 9: Áætluð greiðslugeta 

Hér má sjá töflu sem sett var saman með mismunandi niðurstöðum reiknivélanna sem áætla greiðslugetu lántaka með 

fyrrgreindum upplýsingum. 

 

Niðurstöður Íslandsbanka voru þær að fjölskyldan gæti greitt 185.414 kr. en þá ber að taka 

fram að munur er á þessum tveimur reiknivélum. Til að mynda vill Arion banki fá uppgefið 

fasteignamat eignar að meðan Íslandsbanki kýs heldur að óska eftir markaðsverð þó tekur 

reiknivélin það fram að það megi notast við fasteignamat og veit þá vélin ekki hvora töluna sé 

um að ræða. Við útreikninga í þessu verkefni var sett núll í reit fasteignamats eða 

markaðsverðs til að hafa útreikninga sem líkasta. Reiknivél Landsbankans er mikil eftirbátur 

hinna reiknivélanna þar sem hún vinnur úr mun minna magni af upplýsingum heldur en hinar 

tvær og þarf því að skálda full mikið til að reyna að bera hana beint saman við hinar 

reiknivélarnar. Til dæmis þarf að skálda afborganir af fyrrnefndum yfirdrætti fjölskyldunnar 

en ekki er um fasta upphæð að ræða eins og í fasteignalánum þar sem yfirdráttur ef ekki 

endilega tímabundinn heldur frekar greiðslubundinn það er að segja tími lánsins fer eftir 

afborgunum en ekki öfugt eins og oft á langtímalánum eins og fasteigna- og bílalánum. 
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Fasteignamat er reiknað út af Fasteignamati ríkisins með því að umreikna upplýsingar úr 

fasteignaskrá og gefa þeim talnagildi. Þessum gildum er síðan stungið inn í viðeigandi 

formúlu en þær eru mismunandi og fer uppbygging þeirra eftir staðsetningu viðkomandi 

eignar. Á mynd 10 hér fyrir neðan má sjá grunnmat íbúðarmatslíkans fyrir fjölbýli á 

höfuðborgarsvæðinu (Þjóðskrá Íslands, 2012). 

 

Mynd 10: Grunnmat íbúðarmatslíkans. 

Markaðsverð er verð vöru og þjónustu sem ákvarðast á samkeppnismarkaði og ræðast af 

framboði og eftirspurn á markaði (Helgi, 1990). 

Markaðsverð ræðst hins vegar á samanburði við sölu sambærilega eigna. Gert er ráð fyrir að 

hægt sé að miða við verð nýseldra eigna með sömu eiginleika, þá er tekið tillit til 

staðsetningar, aldurs ásamt eiginleikum fasteignar. Við sumar aðferðir er notast við 

hugsanlegar tekjur sem hafa mætti af fasteigninni, þá helst leigutekjur en enn önnur aðferð 

tekur tillit til kostnaðar við byggingu fasteignar eða annarra sambærilega fasteigna og ávallt 

spilar lögmál framboðs og eftirspurnar stóran þátt í verði.  

Bankarnir bjóða einnig upp á lánareiknivélar en það eru reiknivélar þar sem neytandi getur 

slegið inn lánsupphæð og fengið hugmynd um hvernig lánið geti litið út. Þessar reiknivélar 

voru bornar saman við vinnslu þessa verkefnis og voru niðurstöður eftirfarandi ef miðað var 

við að 35.000.000 kr. fasteign með 80% fjármögnun og var því lánið upp á 28.000.000 kr.  
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Mynd 11: Fyrsta greiðsla milli banka á mismunandi tegundum lána. 

Skýrt skal tekið fram að lán Capital one er til 30 ára en íslensku bankana 40 ára. 

Upphæð greiðslu Capital One er reiknuð út á gengi dagins13. maí 2017 eða 104,48 krónur á 

dollar. 

Árlegt hlutfall kostnaðar milli banka og lánategunda.  

Hér má einnig sjá gögn frá Capital one. 

 

Mynd 12:Árlegt hlutfall kostnaðar mimunandi lána milli banka 
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Heildar endurgreiðsla mismunandi lána milla banka. 

 

Mynd 13: Heildar endurgreiðsla mismunandi lána milli banka. 

Sérstaklega skal tekið fram að allir bankarnir þrír gera ráð fyrir því að verðbólga verði 0% allt 

lánstímabilið. Varla getur það talist líklegt í ljósi sögu verðbólgunnar eins og sjá má í 

kaflanum um verðbólgu. Sjá má að mikill munur getur verið milli íslensku bankanna til 

dæmis er allt að 20.000.000 kr. munur á heildar endurgreiðslu milli Arion banka og hinna 

tveggja. Einnig var í tilfellum Arion banka og Íslandsbanka gert ráð fyrir tveimur lánum og 

jafnvel þremur en ekki var tekið sérstaklegt tillit til þess að öðru leyti heldur en að gefa upp 

vaxtatölu þar sem reiknivélarnar sundurliðuðu ekki lánin og sást þar af leiðandi ekki hver 

upphæð lána tvö eða þrjú var. 

 

Leitað var í reiknivélar erlendra banka og lánastofnana en þar var meðal annars Santander og 

Capital One, notaðar voru sömu tölur og notaðar voru í reiknivélar þeirra íslensku. 

Niðurstöður úr reiknivél Santander þóttu ekki nægilega nákvæmar og verða því ekki birtar, 

hins vegar var Capital one með mun nákvæmari niðurstöður og var því notast við niðurstöður 

og má sjá þær í myndum 11 og 12.  

Þess ber að geta að ekki er boðið upp á verðtryggð lán hjá erlendu bönkunum. 
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Samantekt 

Fyrsta skref hjá mörgum áður en farið er af stað í fjármögnunarferli er að skoða þessar 

reiknivélar og jafnvel fyrsta skref til að gera sér einhverja grein fyrir því hversu dýra eign 

lántaka sé mögulegt að kaupa. Reiknivélarnar eru þægilegar í notkun og gefa allavega ágæta 

hugmynd um möguleg lánskjör sem bankarnir veita. Ekki er þó víst að loka niðurstaða 

greiðslumats verði eitthvað á þá leið sem niðurstöður reiknivélanna eru. Þar sem 

greiðslumatið sjálft er miklum mun nákvæmara þar sem það tekur inn skuldir og eignir meðal 

annara þátta. 

Svör bankanna, sem sjá má í viðauka, gefa okkur einhverja hugmynd um hvernig bankarnir 

vinna greiðslumatið. Enginn grundvallar munur virðist vera á verkreglum bankanna. Til að 

mynda vísa þeir allir í reglugerðir Innanríkisráðuneytisins nr. 920/2013. sem og segjast 

styðjast fyrst og fremst við neysluviðmið Velferðaráðuneytisins við útreikninga. Nauðsynleg 

fylgigögn virðast einnig þau sömu það er afrit af skattframtali, skuldastöðuyfirlit og fleira 

tengt tekjum og skuldum. Einnig virðast bankarnir meta komandi tekjur í einhverjum 

tilfellum til dæmis ef fólk er að koma úr námi þá segir í svari frá Íslandsbanka að mögulega 

geti verið litið til ráðningarsamninga (Finnur Bogi Hannesson, Vöru- og útibússtjóri 

húsnæðislána Íslandsbanka, munnleg heimild, 27. apríl 2017).  

 

Rannsókn 

Könnun var lögð fyrir á samfélagsmiðlinum Facebook (viðauki A). Könnunin var frekar 

einföld og var ætlað að kanna tilfinningu fólks á greiðslumati og þá hvort fólk teldi matið 

gefa rétta mynd af greiðslugetu þess. Einnig var spurt um búsetu samhliða hjúskaparstöðu og 

aldursbil kannað. 

Þátttakendur  

Könnunin var lögð fram á samfélagsmiðlinum þar sem frekar auðvelt er að ná til breiðs hóps 

þátttakenda þá er þessi leið ódýr og fljótvirk.  

Þátttakendur voru 717 í heildina en af þeim höfðu 543 farið í greiðslumat og var því unnið 

frekar með þau svör sú vinnsla fólst í krosskeyrslu svara.  
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Mælitæki 

Spurningarlistinn samanstóð af 10 spurningum og tók ekki nemar 2 - 4 mínútur að svara 

honum. Listinn var eingöngu lagður fram á Facebook en reynt var að dreifa honum víða svo 

sem inni nokkra mjög ólíka hópa á samfélagsmiðlinum. Þátttakendur voru upplýstir um 

tilgang könnunarinnar og skýrt tekið fram hvert þátttakandi gæti leitað ef viðkomandi annað 

hvort skildi ekki spurningar eða vildu frekari upplýsingar hverjar sem ástæður gætu talist. 

Spurningarnar voru bæði huglægar og hlutlægar. 

Framkvæmd  

Lagt var upp með að hafa könnunina sem einfaldasta og í styttri kantinum. Það var gert í 

þeirri von um að fleiri tækju þátt og myndu ljúka við hana en einnig að flækja hana ekki með 

of mörgum spurningum. Þátttakendum var greint frá hvað væri verið að kanna og gefið upp 

að svör yrðu ekki rakin til einstakra þátttakenda heldur skoðuð sem ein heild.  

Úrvinnsla 

Við úrvinnslu gagna voru svör flutt úr google survay yfir í Excel þau hreinsuð og flokkuð. 

Eftir það voru helstu breytur krosskeyrðar í Pivotöflum ekki var unnt að kross keyra allar 

breytur saman þar sem það hefði hlaupið á milljörðum keyrslna.  

Niðurstöður voru eftirfarandi:

 

Mynd 14: Hefur þú farið í greiðslumat á síðastliðnum 24 mánuðum ? 



48 
 

 

Mikill meirihluti þátttakenda hafði farið í greiðslumat og flestir fyrir meira en 24 mánuðum 

síðan. Hér eftir eru svör þeirra sem ekki höfðu farið í greiðslumat hreinsuð út og eingöngu 

unnið með þá sem höfðu gengist undir matið. 

Athygli vekur að þeir sem fóru í greiðslumat fyrir lengri tíma en 24 mánuðum síðan fannst 

matið ónákvæmara en þeir sem fóru innan 24 mánaða tímarammans sem notast var við. 

 

Mynd 15: Nákvæmni greiðslumats að mati þeirra sem farið hafa í greiðslumat síðustu 24 mánuði eða meira. 

Aldurshópurinn 31-36 ára var stærstur af þeim sem hafa farið í greiðslumat eða samtals 146. 

Af þeim höfðu 65 farið innan síðustu 24 mánaða en 81 fóru fyrir lengri tíma síðan. Flestir 

þeirra búa nú þegar í eigin húsnæði eða 122 þátttakendur.

 

Mynd 16: Skipting í aldurshópa og umsækjanda fyrir greiðslumat.  

En þeim hópi fannst matið oftast gefa frekar ónákvæma mynd af greiðslugetu þeirra. 
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Mynd 17: Aldur og mat þátttakenda á útkomu greiðslumats.  

Langflestir þeirra sem farið höfðu í greiðslumat eru í sambúð eða giftir eða 439 en af þeim 

voru 334 gift eða í skráðri sambúð. 

  

Mynd 18: Hjúskapastaða þátttakenda sem farið höfðu í greiðslumat. 

Þeir sem voru í sambúð fannst greiðslumatið gefa þeim nákvæmari mynd af greiðslugetu 

sinni heldur en þeir sem einhleypir eru. 
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Mynd 19: Hjúskapastaða þátttakenda og mat á útkomu greiðslumats.  

 

 

Mynd 20: Hver er búseta þín ? 

Langflestir þeirra sem tóku þátt höfðu búsetu í eigin húsnæði eða 437 talsins, 84 voru í 

leiguhúsnæði en 22 hjá foreldrum eða öðrum ættingjum og eðlilega var það yngsti 

aldursflokkurinn eða 18-24 ára sem oftast bjó í foreldrahúsum eða annara ættingja en voru 

það 20,6% prósent þátttakenda, þó var mikill meiri hluti þess aldurs hóps sem bjó í eigin 

húsnæði eða 51,7%, þá voru 27,5% í leiguhúsnæði. Hlutfall þeirra sem bjó í eigin húsnæði 

hækkaði eftir aldursbilum og var til að mynda hlutfall þeirra sem eru í efsta aldursflokk eru 

búsett í eigin húsnæði um 94%. 
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Mynd 21: Búseta þátttakenda og útkoma greiðslumats.  

Þeir sem búsettir eru í eigin húsnæði fannst matið gefa þeim hve nákvæmasta mynd af 

greiðslugetu sinni. En hér sést bersýnilega að þeir sem búa í leiguhúsnæði voru oftast 

ósammála greiðslumatinu og má því ætla að þeim þyki lánastofnanir vanmeta afborganir af 

leiguhúsnæði við útreikninga á greiðslumati. 

 

  

Mynd 22: Búseta og aldur þátttakenda. 
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Mynd 23: Útkoma greiðslumats að mati þátttakenda og nákvæmni hennar.  

Flestum sem þótti matið ekki ná að gefa góða mynd af greiðslugetu sinni fannst matið 

vanmeta greðslugetu nokkuð.   
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Þá var farið yfir uppruna greiðslumatsins og sagan rakin frá uppruna og hingað til lands 

ásamt viðkomustöðum. En matið á uppruna sinn að rekja til póstfyrirtækja í Bandaríkjunum 

um miðbik síðustu aldar og kom hingað til lands frá Evrópu. 

Greiðslumatið sjálft virðist gefa nokkuð góða mynd af greiðslugetu neytenda þegar allar 

breytur hafa verið teknar til skoðunar en greiðslusaga er ein sú stærsta breyta sem hugsanlega 

mætti fá aukið vægi við útreikninga. Virðast virðast bankarnir eiga töluvert langt í land með 

að getað nýtt sér greiðslu sögu eigin viðskiptavina. Mætti þar nefa einkunn/mathegðunar 

módelið (e. Behavioral Scoring) sem farið var ítarlega í, í Inngangi, en það er hannað til þess 

að greina hegðun núverandi viðskiptavina. 

Staðreyndin að allmargir telja að greiðslumat gefi ekki góða mynd af sinni greiðslugetu, eins 

og sjá má t.d. í meðfylgjandi spurningakönnun en um 52% svarenda fannst matið vanmeta 

greiðslugetu sína og 11,3% fannst það ofmeta hana, gæti legið í því að lánastofnanir mættu 

auka gæði sín á upplýsingum. En eins og fram kemur í rannsókn L. Douglas Smith ásamt 

fleiri höfundum (2013) er mjög mikilvægt að neytendum sé haldið vel upplýstum um gagn 

máli við vinnslu á lánshæfis- og greiðslumati. Þá sér í lagi í ljósi höfnunar eða slæmrar 

útkomu greiðslumats þegar sú er raunin. Hugsanlega ætti hið opinbera að skylda 

lánastofnanir til að upplýsa lántakendur en frekar um útreikninga á greiðslumati en nú er 

raunin. En í flestum tilfellum þegar greiðslumat er rætt þá telja höfundar það vera, út frá 

þeirra reynslu, vegna niðurstaðna sem koma illa út fyrir neytanda, en hin hliðin heyrist 

sjaldan, það er góða útkoman úr greiðslumatinu enda niðurstöður frá lánastofnunum oftast í 

þá áttina að vera samþykkt greiðslumat eða ósamþykkt en engar skýringar þar á bak við nema 

þá neikvæð upphæð við ósamþykktu greiðslumati.  

Þegar spurningarkönnun rannsóknarinnar er skoðuð virðist vera sem viðskiptabankar, það er 

Arion banki, Landsbankinn og Íslandsbanki, vera þeir sem sjá um flest tilfelli greiðslumats 

neytenda en það var í 80% tilvika úr þeim 559 svörum sem fengust. Ástæður greiðslumats 

voru í lang flestum tilfellum húsnæðiskaup en í ljósi þess miðaðist rannsóknin mikið við 

fasteignalán og var því leitað til bankanna sérstaklega við gerð verkefnisins. Bankarnir voru 

spurðir og koma spurningarnar í viðauka nr. út í greiðslumat nánar, hvernig þeir framkvæma 

það og þess háttar. Mátti þar sjá að mismunandi svör komu frá bönkunum af því mætti draga 

þá ályktun að töluverður munur geti verið á útkomu á greiðslumati milli lánastofnana, jafnvel 

milli starfstöðva/útibúa sömu stofnana þar sem oft á tíðum virðist hin mannlegi þáttur t.d. 

þjónustufulltrúa geta heft töluverð áhrif (annar höfundur lenti t.d. í þjónustufulltrúa sem gaf 
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sig alla fram við að aðstoða við gagnasöfnun sem gæti komið sér vel fyrir matið sjálft, þá 

fleiri gögn en tekin eru fram á síðum bankanna). 

Þegar unnið var úr svörum bankana kom bersýnilega í ljós að bankarnir styðjast ekki á 

nokkurn hátt við fræðilegar heimildir við uppsetningu á greiðslumati. Þvert á móti vissu 

svarendur það er starfsmenn bankanna er höfundar ræddu við en þeir voru í öllum tilvikum 

sérfræðingar á sviðum sem tengjast greiðslumati, einn starfar sem „Vöru-og Útibússtjóri 

húsnæðislána“, annar sem „Sérfræðingur - Viðskiptalausnir einstaklinga“ og sá þriðji á 

samskiptasviði skrifstofu bankastjóra, ekki hvað höfundar meintu með fræðilegum 

heimildum. Er það því rökstuðningur höfunda að bankarnir séu ekkert sérstaklega vel 

upplýstir um ástæður og uppruna þess er greiðslumat var til. Allir vísuðu þeir í lög og 

reglugerðir sem er auðvitað þeirra skylda að fylgja en þar við sat. 

Telja höfundar að lánastofnanir á Íslandi mættu líta meira til Bandaríkjanna og taka meira 

tillit til lánshæfis neytenda þegar kemur að greiðslumati en líkt og kemur fram Á vefsíðu 

Neytendastofu (e.d.) er lánshæfismat smærra í sniðum en greiðslumat en er lánshæfismat 

byggt á viðskiptasögu lánveitenda og neytenda en þá er greiðslumat mun umfangsmeira og 

reiknar greiðslugetu neytanda.  

Greiðslumat í Bandaríkjunum byggir einna helst á lánshæfi neytenda en getur lánshæfi þar 

meðal annars verið þess valdandi að vextir lánsins séu hagstæðari og ferlið að láninu 

auðveldara en þá er talað um lánshæfi sem talið er hafa góða einkunn út úr líkindareikningum 

sem þeir framkvæma hverju sinni. En líkt og kom fram hafa upplýsingafyrirtækin í 

Bandaríkjunum sem sérhæfa sig, líkt og Credit info gerir hérlendis, í gagnasöfnun fyrir 

fyrirtæki og einstaklinga sín einkunnar módel sem gefur til kynna meðal annars hversu 

líklegur neytandi er að standa í skilum á lánum eða að lenda í vandræðum með greiðslu næstu 

tólf mánuðina.  

Íslensk fyrirtæki og stofnanir mættu því rýna fyrir alvöru í ferli stofnana í Bandaríkjunum og 

rannsóknir sem þar gerðar hafa verið og taka mið af við vinnslu á greiðslumati þeirra hér á 

landi til dæmis greiðslusögu með sérstöku tilliti til húsaleigu en líkt og kom fram þá er ekki 

hún ekki tekin gild við vinnslu þess hérlendis. En talið er að rekstrarkostnaður húsnæðis sé 

ástæða þess að húsnæðisleigusaga sé ekki tekið inn í ferli greiðslumats hérlendis en leigjandi 

greiðir leigu í samræmi við það sem leigusali þarf að greiða af húsnæði sem þar af leiðandi 

eru einnig greiðslur vegna rekstrar húsnæðis og ætti því undir öllum kringumstæðum einnig 

heima í greiðslumati. Þó að niðurstaða höfunda sé á þá leið að greiðslumat gefi nokkur 
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raunhæfa mynd af greiðslugetu fólks virðist það ekki vera öflugum og tæknilegum 

reiknimódelum bankanna að þakka og langt því frá. 

Til að auka en frekar á gæði rannsókar sem þessara hefði mát kryfja aðferðir 

upplýsingafyrirtækisins Credit Info en frekar en þar er mikið af viðkvæmum upplýsingum og 

ekki hlaupið að því að fá þaðan upplýsingar sem þeir og svöruðu ekki fyrirspurnum höfunda 

er leitað var til þeirra. Þá lýtur þessi rannsókn meira til neytenda en lántakendur sækja sér í 

fæstum tilvikum sjálfir sitt eigið lánshæfis mat heldur veita bankanum heimild til að nálgast 

það, þá var einnig tillfinnig höfnunar að neytendur virðast í miklum mun fleiri tilkvikum 

gagnrýna greiðslumat frekar en lánshæfismat þó ekki sé ljóst að akemnnir neytendur greini 

sérstaklega þar á milli þá væri einnig fróðlegt að fá uppplýsingar um það hvort þessi 

fyrirtæki, hvort sem er lánastofnanir eins og viðskiptabankarnir eða upplýsingafyrirtæki líkt 

og Credit Info hér á landi uppfæri líkön sín og módel reglulega og gæði gagna eins David 

Edelman taldi vera mjög mikil vægt í rannsóknum sínum. 
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Viðauki 1 

Umsókn um undanþágu frá lágmarksframfærsluviðmiðum. 

Undirritaðir sækja hér með um undanþágu frá lágmarksframfærsluviðmiðum við gerð 

greiðslumats vegna lántöku hjá Íbúðalánasjóði. Á grundvelli 4. mgr. 8. gr. reglugerðar nr. 

920/2013 um lánshæfis‐ og greiðslumat heimilar Íbúðalánasjóður að við sérstakar aðstæður 

verði miðað við rauntölur um neyslu lántaka niður fyrir grunnviðmið í neysluviðmiðum 

velferðaráðuneytisins. 

Framfærsla miðast við þær forsendur sem færðar eru í töflu í greiðslumati. 

 

Með umsókn þessari þarf að fylgja greinagerð þar sem ástæða lægri framfærslu er rökstudd.  

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________  

_____________________  

Staður, dagsetning  

 ___________________________________________ ___________________________  

Nafn ___________________________     kt. ______________________________________ 

Nafn ___________________________     kt. ______________________________________ 
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Viðauki 2 

Svör bankanna  

Leitað var til stóru viðskiptabankanna þriggja hér á landi það er Arion banka, Íslandsbanka 

og Landsbankans en þeir voru spurðir út í framkvæmd og álit þeirra á greiðslumati. 

Spurningarnar voru eftirfarandi:  

1. Hvernig framkvæmið þið greiðslumat? 

2. Eru þið að byggja greiðslumat ykkar á fræðilegum grunni? Ef svo er hver er sá 

grunnur. Ef ekki á hverju byggið þið matið? 

3. Finnst ykkur greiðslumat meta það sem það á að meta? 

4. Væri raunhæfara að hafa greiðslusögu t.d. leigu með greiðslumati 

Svör frá Finni Boga Hannesarsyni vöru- og útibússtjóra húsnæðislána hjá Íslandsbanka  

Hvernig framkvæmið þið greiðslumat? 

Til að lýsa því í sinni einföldustu mynd þá erum við í grunninn að kalla eftir 

upplýsingum um eignir, skuldir og tekjur umsækjanda ásamt því sem miðað er við 

ákveðinn neyslugrunn til að meta mánaðarleg útgjöld miðað við 

fjölskyldusamsetningu (grunnviðmið velferðaráðuneytis er grunnurinn). 

Eru þið að byggja greiðslumat ykkar á fræðilegum grunni? ef svo er, hver er sá grunnur 

og ef ekki á hverju metið þið matið? 

Það fer eftir því hvað átt er við með fræðilegum grunni? Við byggjum á rauntölum um 

tekjur, eignir og skuldir umsækjenda skv. skattaskýrslum, launaseðlum (mögulega 

ráðningarsamningum), staðgreiðsluyfirlitum osfrv. en neyslugrunnurinn kemur að 

mestu leyti frá Velferðaráðuneytinu og sá neyslugrunnur skv. Velferðaráðuneytinu á 

að gefa vísbendingar um lágmarksútgjöld í ákveðnum útgjaldaflokkum þar sem horft 

er til útgjaldadreifingar í neyslukönnun Hagstofunnar.  

Finnst ykkur greiðslumat meta það sem það ætti að meta? 

Greiðslumatið eitt og sér nægir ekki þó svo að það sé alveg nauðsynlegt og hreinlega 

skylda samkvæmt lögum http://www.althingi.is/lagas/146a/2016118.html 

Okkur ber einnig að lánshæfismeta en þá er byggt á gögnum um viðskiptasögu við 

bankann og jafnvel óskað eftir gögnum um skilvísi frá þriðja aðila s.s. Credit Info. 

Væri raunhæfara að hafa greiðslusögu til dæmis leigu með greiðslumati?  

Skilvísi á greiðslum kemur inn í lánshæfismatið og ef að góð greiðslusaga er ekki til 

staðar og lánshæfismat kemur illa út þá eru minni líkur á lánveitingu. Það getur alveg 

http://www.althingi.is/lagas/146a/2016118.html
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verið góður mælikvarði á greiðslugetu að hafa geta staðið skil á leigu með skilvísum 

hætti en það segir þó ekki alla söguna. Við þurfum að byggja greiðslumat á 

staðfestum gögnum um tekjur, skuldir og útgjöld, svo þarf líka að taka með í 

reikninginn útgjöld sem fylgja rekstarkostnaði á þeirri fasteign sem stendur til að 

kaupa en oftast eru leigjendur ekki að greiða útlagðan rekstarkostnað, s.s. viðhald á 

fasteign sem leigð er. Því er ekki nóg að bera saman mánaðarlegar leigugreiðslur við 

greiðslubyrði lána sem til stendur að taka. 

(Finnur Bogi Hannesson Vöru-og Útibússtjóri húsnæðislána viðskiptabankasvið 

Íslandsbanka munnleg heimild 2017) 

 

Svör frá Alexander Lapas Sérfræðingur- viðskiptalausnar einstaklinga hjá Landsbankanum  

Hvernig framkvæmið þið greiðslumat? 

Greiðslumat er framkvæmt í innra kerfi bankans. Kerfið gerir starfsmönnum kleift að 

meta forsendur fyrir fjárhagsstöðu og greiðslugetu viðskiptavinar áður en farið er í 

lánveitingar. Útlána- og vinnureglur gera ráð fyrir greiðslumati þannig að bankinn fær 

betri heildarmynd yfir stöðu viðskiptavinar. „Tæmandi“ upplýsingar um fjárhagsstöðu 

viðskiptavinar eru á einum stað og auðveldara er að taka upplýsta ákvörðun. Kerfið 

sækir gögn í gagnagrunna bankans og víðar og minnkar þar með innslátt og 

villuhættu. Það stuðlar að vönduðum vinnubrögðum og þar með betur ígrunduðum 

útlánum. 

Þegar sótt er um greiðslumat hjá Landsbankanum þurfa ákveðin fylgigögn að liggja 

fyrir svo hægt sé að meta greiðslugetu viðskiptavinar. Fjöldi fylgigagna fer eftir 

vörureglum og fylgigagnalista á lánsumsókn hverju sinni. 

Til að hægt sé að hefja vinnu við gerð greiðslumats þarf viðskiptavinur að vera búinn 

að undirrita umboð sem heimilar bankanum að sækja upplýsingar um fjárhagsmálefni 

hans s.s gögn frá RSK, skuldastöðuyfirlit frá CreditInfo o.fl. Á grundvelli þessa 

umboðs er unnt að sækja öll gögn rafrænt inn í greiðslumatið. 

Eru þið að byggja greiðslumat ykkar á fræðilegum grunni? ef svo er, hver er sá grunnur 

og ef ekki á hverju metið þið matið? 

Framfærslukostnaður og rekstrarkostnaður fasteigna og ökutækja er reiknaður 

samkvæmt viðmiði Landsbankans og byggja þau viðmið á reglugerðum og 

neysluviðmiðum Velferðarráðuneytisins. 
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Finnst ykkur greiðslumat meta það sem það ætti að meta? 

Já, matið gefur ágætis mynd af því hver núverandi staða viðskiptavinarins er ásamt 

því að sýna hvort hann hafi burði til þess að greiða af fyrirhugaðri lánveitingu. 

Greiðslumatið eitt og sér er mjög gott tæki til þess að meta gæði lánveitinga. Einnig 

sýnir matið fjárhagslegan styrkleika viðskiptavinar út frá eignastöðu. 

Væri raunhæfara að hafa greiðslusögu til dæmis leigu með greiðslumati?  

Greiðslusaga er vissulega ágætis mælikvarði á gæði viðskiptavina en almennt séð 

getur það ekki komið í staðinn fyrir greiðslumat. Ef hefðbundið greiðslumat er 

neikvætt en viðskiptavinur hefur verið að greiða skilvíslega leigugreiðslur sem eru 

sambærilegar við greiðslubyrði fyrirhugaðarar lántöku þá duga þau rök almennt ekki 

fyrir því að samþykkja lántöku þrátt fyrir neikvætt greiðslumat. 

Einnig má geta þess að flestar lánastofnanir gera ráð fyrir því að viðskiptavinur hafi 

gott lánshæfi til viðbótar við jákvætt greiðslumat áður en að lánveitingu kemur. 

Lánshæfi er reiknað útfrá viðskiptasögu viðskiptavinar. (Alexander 

Lapas.Sérfræðingur - Viðskiptalausnir einstaklinga munnleg heimild,tölvupóstur 26 

apríl 2017) 

 

Svör frá Gunnlaugi Braga Björnssyni starfsmaður á samskiptasviði hjá Arion banka  

Hvernig framkvæmið þið greiðslumat?  

Greiðslumat er framkvæmt til að meta greiðslugetu umsækjanda. Í raun er um einfalt 

reikningsdæmi að ræða því áætluð greiðslugeta er reiknuð með því að draga áætluð 

mánaðarleg útgjöld frá rauntekjum. Arion banki býður upp á einfalt og þægilegt 

rafrænt greiðslumat á arionbanki.is/greidslumat. Matið tekur aðeins um þrjár mínútur 

og það eina sem þarf eru rafræn skilríki. Greiðslumatið byggir á staðgreiðsluskrá og 

skattframtali frá RSK, skuldastöðuyfirliti, eignum og ökutækjum frá Credt info og 

fjölskyldustærð frá Þjóðskrá. Einstaklingar sem vilji eða geta ekki nýtt sér rafrænt 

greiðslumat geta skilað inn greiðslumatsgögnum í næsta útibú, sjá nánar á 

arionbanki.is/einstaklingar/lan/gogn-vegnagreidslumats/.  

Eru þið að byggja greiðslumat ykkar á fræðilegum grunni? ef svo er, hver er sá 

grunnur og ef ekki á hverju metið þið matið?  

Greiðslumat byggir fyrst og fremst á Reglugerð 920/2013 um lánshæfis- og 

greiðslumat (http://www.reglugerd.is/reglugerdir/allar/nr/920-2013). Þar er kveðið á 
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um helstu forsendur sem litið er til, m.a. opinber neysluviðmið 

(www.vel.is/neysluvidmid) sem horfa skal til við áætlun heildarútgjalda. Almennt 

byggist ný lánveiting á þeirri forsendur að lántaki standist greiðslumat, kröfur um gerð 

greiðslumats koma m.a. fram í Lögum 33/2013 um neytendalán og Lögum 118/2016 

um fasteignalán til neytenda. Þá getur lánastofnun ákveðið að gera ríkari kröfu en 

kveðið er á um í lögum eða eins og segir á vefsíðu Arion banka „Lántaki skal standast 

greiðslumat Arion banka í þeim tilfellum sem lánsupphæð er yfir tveimur milljónum 

króna eða ef bankinn óskar þess samkvæmt útlánareglum eða af öðrum ástæðum. 

Finnst ykkur greiðslumat meta það sem það ætti að meta?  

Samkvæmt reglugerð er greiðslumat útreikningur á greiðslugetu lántaka til þess að 

meta hvort hann geti staðið við greiðslur samkvæmt lánssamningi. Það hvað 

greiðslumat á að meta og hvernig það skuli framkvæmt er því nokkuð skýrt.  

Væri raunhæfara að hafa greiðslusögu til dæmis leigu með greiðslumati?  

Miðað við gildandi reglur hafa lánastofnanir ekki svigrúm til að líta til greiðslusögu 

við framkvæmd greiðslumats enda skal það endurspegla rauntekjur og áætluð útgjöld 

samkvæmt ákveðnum forsendum. Gjarnan er þó litið til greiðslusögu þegar kemur að 

endanlegri ákvörðun um lánveitingu sem þó þarf að byggja á greiðslumati og standast 

lánareglur.(Gunnlaugur Bragi Björnsson Samskiptasvið Skrifstofa bankastjóra Arion 

banka munnleg heimild 2017)  
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Viðauki 3  

Greiðslumat 

Kæri þátttakandi, 

við erum tveir nemendur við Háskólann í Reykjavík að gera lokaverkefni um greiðslumat og 

hvort það sé gert í samræmi við önnur 

viðmið sem notuð eru varðandi greiðslugetu fólks líkt og fjárhagsaðstoð hjá 

félagsmálastofnun, atvinnuleysisbætur og fleira í þá áttina. 

Við yrðum mjög þakklát ef þú gæfir þér örfáar mínútur til að svara stuttri könnun fyrir okkur 

en engin svör eru rakin til einstakra 

þátttakanda heldur unnin sem ein heild. 

Með fyrirfram þökk 

Arnar Steinn Karlsson (arnarsk12@ru.is) 

Eirún Eðvaldsdóttir (eirune12@ru.is) 

 

Hefur þú/þið farið í greiðslumat á síðastliðnum 24 mánuðum? 

 Já 

 Nei, en það var farið fyrir lengra en24 mánuðum 

 Nei, hef aldrei farið í greiðsluma 

 

 

Hjá hvaða lánastofnun var greiðslumatið unnið? 

 Arion banka 

 Íslandsbanka 

 Landsbankanum 

 Sparisjóði 

 Lífeyrissjóði 

 Íbúðalánasjóði 

 Bíla/tækjafjár 

 Hjá annari lánastofnun 

 

Hver var ástæða þess að farið var í greiðslumat? 

 Húsnæðiskaup 

 Bílakaup 

 Annað lán 

 Vegna forvitni 

 

mailto:eirune12@ru.is
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Fannst þér greiðslumatið gefa þér/ykkur nákvæma eða ónákvæma útkomu af 

greiðslugetu þinni/ykkar? 

 Mjög nákvæma 

 Frekar nákvæma 

 Hvorki né 

 Frekar ónákvæma 

 Mjög ónákvæma 

 

Fannst þér greiðslumatið ofmeta eða vanmeta greiðslugetu þína/ykkar? 

 Ofmeta mikið 

 Ofmeta í meðallagi 

 Hvorki né 

 Vanmeta í meðallagi 

 Vanmeta mikið 

 

 

Hver er aldur þinn? 

 18-24 ára 

 25-30 ára 

 31-36 ára 

 37-43 ára 

 44-53 ára 

 54 ára eða eldri 

Hver er hjúskapastaða þín ? 

 Gift/ur eða í skráðri sambúð 

 Í sambúð 

 Einhleyp/ur 

 

Hefur þú barn / börn á framfæri? 

 Er með eitt barn á framfæri 

 Er með tvö börn á framfæri 

 Er með þrjú eða fleiri börn á framfæri 

 Er ekki með nein börn á framfæri 

Hver er búseta þín ? 

 Eigið húsnæði 

 Leiguhúsnæði 

 Hjá foreldrum eða öðrum ættingjum 


