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Ágrip 

 
Í ritgerð þessari mun ég að fjalla um neytendalán nr. 33/2013. Það verður farið 

yfir aðdraganda laganna, eldri lög og tilskipunina sem lögin eru innleidd frá ásamt 

því að farið verður yfir gildissvið laganna. Fjallað verður um gildissvið laganna og 

hvaða breytingar voru innleiddar með lögunum. Það verður einnig fjallað um þá 

aðila sem þessi lagasetning hafði áhrif á, neytendur og þá sem veita neytendalán 

að atvinnu og viðbrögð þeirra við lagasetningunni. Fjallað verður ítarlega um þá 

sem urðu fyrir mestum áhrifum lagasetningunni, smálánafyrirtækin. Líka verður 

farið nánar í helstu breytingar sem lögin innleiddu og hvaða réttarvernd þau eiga 

að hafa. 
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Ritgerð þessi er 12 ECTS og er lokaritgerð mín til BS gráðu í Viðskiptalögfræði við 

lagadeild Háskólans á Bifröst. Ritgerðin var unnin á haustönn 2017. Viðfangsefni 

ritgerðarinnar er að skoða ný neytendalög sem tóku í gildi lok árs 2013 og hvort 

þau höfðu raunverulega jákvæð áhrif á aðila markaðarins. 
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skýr og fagleg. Ég vill þakka viðmælendum mínum fyrir að hafa gefið sér tíma til 

að ræða viðfangsefnið við mig, ásamt þeim sem gáfu sér tíma í að lesa ritgerðina 

yfir fyrir mig.  

 

Ég lýsi því yfir að ég er einn höfundur þessa ritgerðar og er hún afrakstur eigin 
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vinnslu lokaritgerðar í grunnnámi.  
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1 Inngangur 
 

Árið 1993 voru lögfest lög nr. 30/1993 á Íslandi en það voru fyrstu almennu 

neytendalög sem náðu heildstætt yfir samninga á milli lántaka og lánveitanda á 

Íslandi. Ári síðar tóku við ný neytendalög nr. 121/1994. Lögin voru talin vera mikil 

réttarbót fyrir neytendur á þeim tíma og var með þessum lagasetningum verið að 

innleiða tilskipanir frá Evrópska efnahagssvæðinu. 

Lögin nr. 121/1994 voru í gildi þar til árið 2013 en 1. nóvember það ár tóku í gildi 

ný lög nr. 33/2013 um neytendalán og verður fjallað í ritgerð þessari um þessi lög 

og hvernig þau hafa reynst aðilum sem þau hafa áhrif á, lánveitendum og 

lántökum. Í lögunum er kveðið á um aukin skilyrði fyrir veitingu neytendaláns og 

hafði það því áhrif á lántaka og lánveitenda. Nýju neytendalögin hafa þann tilgang 

að auka neytendavernd og réttindi lántaka meðal annars gagnvart ósanngjörnum 

viðskiptaskilmálum og háum vöxtum. 

Leitast verður að svara því hvort að nýju neytendalögin nr. 33/2013 hafi skilað til 

ætluðum árangri, þar að segja hvort þau séu raunverulega neytendum til bóta, eða 

hvort þau hafi valdið lánveitendum aukinn kostnað og verið almennt til óþæginda.  

Við skrif á ritgerðinni rýndi ég í lögskýringargögnin á bakvið bæði nýju og eldri 

neytendalögum ásamt því að skoða þær tilskipanir sem innleiddar voru frá 

Evrópska efnahagssvæðinu með lagasetningunum. Ég skoðaði ákvarðanir 

Neytendastofu sem hefur talsvert þurft að beita sér fyrir að lögunum sé framfylgt 

eftir lagasetningu þeirra. Ég fjalla bæði um lánveitendur og hvaða áhrif þetta hafði 

á mismunandi lánveitendur, banka og smálánafyrirtæki, ásamt því að skoða hvort 

þetta hafði tilætluð áhrif fyrir lántaka. 
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Ég ræddi við nokkra viðmælendur sem hafa fundið fyrir áhrifum nýju 

neytendalaganna með einum eða öðrum hætti. Þessir viðmælendur eru Herdís 

Stefánsdóttir, þjónusturáðgjafi hjá Arion banka; Gunnar Gunnarsson, 

forstöðumaður greiningar og ráðgjafar hjá Creditinfo; og Laufey Jónsdóttir. 

forstöðumaður þjónustu- og lögfræðisviðs hjá Creditinfo. Rætt var við starfsmenn 

Íslandsbanka sem kusu að koma ekki fram undir nafni. Ég ræddi líka 

neytendalögin og um hvað þau fjalla við marga viðmælendur við skrif á ritgerðinni 

til þess að reyna að átta mig á því hvert álit almennings er á nýju 

neytendalögunum.  

Í fyrstu köflunum, tvö til fjögur, verður farið yfir eldri neytendalög, hvað 

neytendalán er og tilskipunina sem nýju neytendalögin eru unnin úr. Í fimmta 

kafla verður farið yfir nýju neytendalögin og þær breytingar sem voru innleiddar 

með þeirri lagasetningu. Í sjötta kafla verður farið almennt yfir hvaða áhrif lögin 

hafa á lántaka og í sjöundi kafla verður skoðað áhrif laganna á lánveitendur  með 

sérstakri áherslu á smálánafyrirtækin. Ég kaus að fara ítarlega í áhrif laganna á 

rekstur smálánafyrirtækjana þar sem að þau fyrirtæki er sá lánveitandi sem varð 

fyrir mestum áhrif á lagasetningunni. Ég hafði samband við rekstraraðilann E-

Content sem í dag rekur öll smálánafyrirtækin á Íslandi en þau voru ekki tilbúin 

að svara neinum spurningum. Áttundi kaflinn fjallar um eftirlit sem Neytendastofa 

ber að sýna og hvaða viðurlög getur verið beitt ef brotið er á ákvæðum laganna.  
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2 Neytendalán  
 
Hugtakið neytendalán er ekki sérstaklega skilgreint í lögum um neytendalán en 

fram kemur í fyrsta ákvæði laganna að gildissvið þess nær yfir alla þá 

lánssamninga sem lánveitandi gerir við neytendur í atvinnuskyni. Neytendalán má 

því í raun skýra sem öll þau lán sem almennur neytandi tekur til þess að framfleyta 

sér að einu eða öðru leyti, þetta getur því verið kreditkort sem viðkomandi fær 

með heimild, yfirdráttur, bílalán eða smálán. Þó eru ýmis lán undanskilin frá 

lögunum sem setja mætti spurningarmerki við hvort séu neytendalán og má þar 

nefna fasteignalán og lán frá lánasjóði Íslenskra námsmanna (hér eftir LÍN). 

Neytendalán eru því þau lán sem falla undir lög um neytendalán. 

Í afgreiðslu frumvarpsins fyrir nýju neytendalögunum á Alþingi gerðu einstakir 

umsagnaraðilar athugasemd við að lán frá LÍN væri undanskilin lögunum. Það 

gilda sér lög um lánareglur LÍN og því var talið réttast að breyta yrði þeim lögum 

fremur en að fella útlán sjóðsins undir neytendalán. Einnig var von á frumvarpi frá 

mennta- og menningarmálaráðherra um breytingar á lögum um LÍN. 1 

3 Eldri neytendalög 
 
Þegar að Ísland varð hluti af Evrópska efnahagssvæðinu (hér eftir EES), þá hófst 

vinna hér á landi við að innleiða lög og tilskipanir sem höfðu gilt í EES. Þar á meðal 

voru lög nr. 30/1993 um neytendalán, sem  tóku í gildi 1. október 1993. Þessi lög 

voru fyrstu skrefin til að tryggja réttindi neytanda hér á landi og hafa sjónarmið 

neytandans að leiðarljósi. Fyrir lagasetninguna voru ýmis lög um vexti og lán milli 

aðila dreifð í ýmsum lögum en hér var í fyrsta sinn samþykkt heilstæð almenn lög 

                                                        
1 Nefndarálit meiri hluta efnahags- og viðskiptanefndar, þskj. 1060, 220 mál. Vefútgáfa 
Alþingistíðinda, slóð: http://www.althingi.is/altext/141/s/1060.html. (Sótt á vefinn 04.10.2017) 
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um lánaviðskipti milli neytanda og lánveitanda. Með lögunum voru innleiddar 

tilskipunar frá Evrópuráðinu nr. 87/102/EBE 2 og 90/88/EBE. 3  

Það hafði aukist töluvert innan ESB að einstaklingar og lögaðilar sóttu í lán þvert 

yfir landamæri innan ESB vegna betri og hagstæðari lánskjara. Tilskipun þessi átti 

að vernda neytendur sem og lántaka með að samræma lánastefnu innan þeirra 

ríkja sem áttu aðild í ESB og koma í veg fyrir ósamræmi og ósanngjarna 

viðskiptaskilmála og vexti. 4 Í öðrum kafla laganna mátti finna ákvæði þar sem 

kveðið var sérstaklega á um upplýsingaskyldu sem lánveitanda bar að virða er 

snéri að því að upplýsa lántaka ítarlega um heildarlántökukostnað, vexti og ýmis 

ákvæði er snéru að lánveitingunni.  

Lögin tóku breytingum á alþingi og fór svo að þau náðu til lánssamninga sem 

lánveitandi framkvæmir í atvinnuskyni við almenna neytendur. Eins og áður kom 

fram, var tilgangur laganna að innleiða tilskipunina inn í íslensk landslög en þó var 

sérstaklega horft til norrænnar löggjafar, til dæmis til Danmerkur. 5  

 

3.1 Breyting á eldri neytendalögum 
 
Fljótlega eftir gildistöku laganna komu í ljós miklir annmarkar á lögunum og 

hentuðu lögin því afar illa lánveitendum, meðal annars var svo að bankar og 

sparisjóðir gátu ekki keypt afborgunarsamninga frá seljendum 6  vegna þess að 

                                                        
2 Tilskipun nr. 87/102/EBE tók gildi 22. Desember 1986 og kvað á samræmingu á lögum og 
stjórnsýslufyrirmælum aðilarríkja varðandu neytendalán og mældi fyrir um reglur á vettvangi 
Evrópusambandsins er varðaði lánssamninga milli neytendur og lánveitendur, (álit Evrópuþing 
frá 20. Apríl 2004, stjtíð. ESB C 104 E, 30.4.2014 bls. 233) 
3 Tilskipun nr. 90/88/EBE tók í gildi 1990 var breyting á fyrri tilskipun nr. 87/102/EBE þar sem 
lánveitendur voru skyldugir til að taka upp árlega hlutfallstölu kostnaðar (ÁHK) 
4 Frumvarp til laga nr. 30/1993 um neytendalán, þskj. 911 , 14. mál. Vefútgáfa Alþingistíðinda, 
slóð: http://www.althingi.is/altext/116/s/0014.html (Sótt á vefinn 30.08.17) 
5 Sama heimild  
6 Frumvarp til laga nr. 30/1993 um neytendalán, þskj. 911 , 14. mál. Vefútgáfa Alþingistíðinda, 
slóð: http://www.althingi.is/altext/116/s/0014.html (Sótt á vefinn 30.08.17) 
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þeir stóðust ekki upplýsingaskyldu lánveitanda sem þeim bar að sinna gagnvart 

neytanda samkvæmt lögunum. 7 Fór svo að viðskiptaráðherra skipaði nefnd, sem 

samanstóð af aðilum meðal annars úr fjármálastofnunum, Samkeppnisstofnun, 

Neytendasamtökunum og ráðuneytinu, til að endurskoða lögin í heild sinni og 

gildissvið þeirra. Að þeirri niðurstöðu var komist að miklir annmarkar voru á 

lögunum og að þau hentuðu illa íslensku viðskiptalífi. Síðar sama ár fór svo að lagt 

var fram alveg nýtt frumvarp og urðu úr því lög nr. 121/1994, lög um neytendalán 

sem felldu úr gildi fyrstu neytendaláns lögin. 

Í bæði lögum nr. 121/1994 og nr. 30/1993 mátti finna upptalningu í 2. gr. laganna 

á samningum sem voru undanþegnir frá ákvæðum laganna. Samningar sem 

ákvæði laganna giltu ekki um var til dæmis lánssamningar lægri en 15.000 kr. eða 

hærri en 1.500.000 kr., almennir leigusamningar, kostnaðar- og vaxtalaus lán, og 

lán með veði í fasteign. Þegar að lánastofnun veitir lán með veði í fasteign er 

almennt um að ræða lán til kaup á fasteign og sú fasteign sem er keypt er veðsett 

fyrir láninu, eða fasteignalán. Lán yfir 1.500.000 kr. hafði ekki heyrt undir ákvæði 

laganna þar sem um var að ræða slíka fjárhæð að það taldist ekki vera almennt 

neytendalán. 8 

Tæpum sex árum eftir gildistöku laganna hafði viðskiptaráðuneytið kynnt sér 

sambærilegar löggjafir bæði í Danmörku og Svíþjóð og komist að því að þar voru 

þessi ákvæði ekki undanþegin lögunum. 

Með breytingarlögum nr. 170/2000 voru ýmsar undanþágur felldar úr 

neytendalögunum og þar á meðal lán með veði í fasteign, lán sem voru yfir 

1.500.000 kr. og lán sem voru í formi yfirdráttarheimildar. Þessar tölur, 15.000 kr. 

                                                        
7 Morgunblaðið (1994)  
8 Frumvarp til laga nr. 30/1993 um neytendalán, þskj. 911, 14. mál. Vefútgáfa Alþingistíðinda, 
slóð: http://www.althingi.is/altext/116/s/0014.html (Sótt á vefinn 30.08.17) 



 

6 
 

og 1.500.000 kr., sem að tóku til um hvar mörkin liggja í fjárhæð lána sem áttu að 

falla undir ákvæði laganna voru fengin úr tilskipun ESB nr. 87/102/EBE en þar 

var miðað við 200 ECU og 20.000 ECU, (ECU var forveri Evrunnar eins og við 

þekkjum hana í dag sem gjaldmiðil). 9  

Viðskiptaráðuneytið lagði fram frumvarpið og rökstuddi ráðuneytið af hverju það 

taldi ákvæðin ekki lengur eiga heima í neytendalögum. 10  Ráðuneytið taldi að 

vegna aukinnar neyslu almennings og framþróun í tæknimálum neytenda og 

seljanda þá hafði lánveitingar aukist til muna frá því að lögin tóku í gildi árið 1994, 

þar með væri réttast að fella lán yfir 1.500.000 kr. undir ákvæði laganna. Á þessum 

sex árum frá því að lögin voru sett fram og breytingarfrumvarpið var lagt fram, 

hafði bæði almenna vísitalan og launavísitalan hækkað talsvert. 11 Í samræmi við 

það hafði laun, fasteignaverð og almenn neysla aukist í krónum talið og því eðlilegt 

að almenn neyslulán hækki einnig í krónum talið. Samhliða þessari neyslu hafði 

notkun á yfirdráttum hjá einstaklingum stór aukist samkvæmt ráðuneytinu og 

taldi ráðneytið að fella ætti almennan yfirdrátt undir ákvæði laganna til þess að 

auka rétt neytandans. Með því að fella yfirdráttinn undir ákvæði laganna jókst þá 

samhliða upplýsingaskylda lánveitanda til lántaka er varðar árlegu hlutfallstölu 

kostnaðar (hér eftir ÁHK), og þann heildarlántökukostnað sem fylgir yfirdrætti, 

varð þetta neytendum mikið til hagsbóta að mati löggjafans. 12 

 
 
 
 

                                                        
9 Seðlabanki Íslands (2012) 
10 Frumvarp til breytingu á lögum nr. 121/1994 um neytendalán, þskj. 90, 90. mál. Vefútgáfa 
Alþingistíðinda, slóð: http://www.althingi.is/altext/126/s/0090.html (sótt á vefinn 30.08.17) 
11 Hagstofa Íslands (2017)  
12 Frumvarp til breytingu á lögum nr. 121/1994 um neytendalán, þskj. 90, 90. mál. Vefútgáfa 
Alþingistíðinda, slóð: http://www.althingi.is/altext/126/s/0090.html (sótt á vefinn 30.08.17) 
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4 Tilskipun 2008/48/EB 
 
Framkvæmdarstjórn Evrópusambandsins vann á árunum 1995 – 1997 skýrslur 

sem fjölluðu um hvernig veiting neytendalána væri framkvæmd innan 

sambandsins og hvort sú framkvæmd væri í samræmi við tilskipanir nr. 

87/102/EBE og 90/88/EBE. Niðurstaða þessara skýrslna voru vonbrigði en þær 

voru unnar í samráð við hagsmunaaðila á fjármálamarkaði sem höfðu atvinnu af 

veitingu neyslulána. 13 Niðurstaðan var meðal annars sú að veiting neytendalána 

var ekki í samræmi milli landa innan sambandsins og taldi framkvæmdarstjórnin 

að úrbætur yrði að gera til að koma í veg fyrir mismunun á milli ríkja sem gæti 

hamlað eðlilega samkeppni, bæði á vörum, þjónustu og á lánamarkaði. Það var 

talið nauðsynlegt að endurskoða þurfti gildandi regluverk er varðaði neytendalán 

og fór svo að úr þessari vinnu varð til tilskipun nr. 2008/48/EB. 14 

Við gildistöku tilskipun nr. 2008/48/EB þá féll eldri tilskipunin, nr. 87/102/EB, 

úr gildi en hún var gildandi í íslenskum landslögum í gegnum lög nr. 121/1994 um 

neytendalán.  

Tilgangur nýrrar tilskipunar var að koma í veg fyrir það að ósamræmi myndi aftur 

myndast milli aðildarríkjanna í veitingu á neytendalánum og því fylgdu ströng 

skilyrði tilskipuninni. Meðal þess sem kom fram var að aðildarríkjum væri ekki 

heimilt að víkja frá einstökum ákvæðum tilskipuninnar við innleiðingu á henni inn 

í landsrétt nema slíkt væri sérstaklega tekið fram að sé leyft. Þetta var gert til að 

ná fram fullri samræmingu á lögum aðildarríkjanna (full harmonisation). Ísland 

var eitt þeirra ríkja sem innleiddi lögin inn í landsrétt með aðlögunaraðferðinni og 

                                                        
13 Frumvarp til laga nr. 33/2013 um neytendalán, þskj. 228, 220 mál. Vefútgáfa Alþingistíðinda, 
slóð: http://www.althingi.is/altext/141/s/0228.html (Sótt á vefinn 22.08.17) 
14 EES viðbætur við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins (2012) 
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gat þar með nýtt sér það svigrúm sem gefið var í tilskipuninni. 15 Til að vernda 

neytendur gagnvart óréttmætum eða villandi starfsháttum, einkum að því er 

varðar upplýsingar frá lánveitanda var sérstaklega vikið að í 18 ákvæði 

tilskipuninnar að upplýsingarskyldu sem lánveitandi ber gagnvart neytenda, bæði 

fyrir gerð samnings til dæmis í auglýsingum og þær upplýsingar sem lánveitandi 

þarf að veita við gerð samnings. 

Þar kemur fram að lánveitendum skuli tilgreina sérstaklega kostnað við lántöku 

en aðildarríkjum var frjálst að útfæra þetta nánar við sín landslög varðandi hvaða 

upplýsingar lánveitandi þarf að veita neytenda. 16  

5 Lög um neytendalán nr. 33/2013 
 
Árið 2011 skipaði þáverandi efnahags- og viðskiptaráðherra nefnd til þess að 

kynna sér tilskipun nr. 2008/48/EB og semja frumvarp sem myndi innleiða hana 

inn í íslenskan landsrétt. 17 

Tilgangur laga nr. 33/2013 um neytendalán var einmitt sá að innleiða þessa 

tilskipun nr. 2008/48/EB inn í íslenskan rétt og leysa þar af hólmi eldri lög nr. 

121/1994. Megin markmið laga nr. 33/2013 er að auka réttarvernd neytanda 

ásamt því að stuðla að ábyrgri lánastarfsemi en með því að auka kröfur á þá sem 

hafa það að starfsemi að veita neytendalán hvað varðar lántöku og að 

greiðslumeta lántaka. Með því að skylda lánveitanda til að greiðslumeta lántaka 

fyrir lántöku getur það komið í veg fyrir að neytandi fari fram úr sér með lántöku 

sem hann ræður ekki við. Lagasetningin skilar auknum kröfum um aukna 

                                                        
15 Frumvarp til laga nr. 33/2013 um neytendalán, þskj. 228, 220 mál. Vefútgáfa Alþingistíðinda, 
slóð: http://www.althingi.is/altext/141/s/0228.html (Sótt á vefinn 22.08.17) 
16 EES viðbætur við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins (2012) 
17 Frumvarp til laga nr. 33/2013 um neytendalán, þskj. 228, 220 mál. Vefútgáfa Alþingistíðinda, 
slóð: http://www.althingi.is/altext/141/s/0228.html (Sótt á vefinn 22.08.17) 
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neytendavernd meðal annars með kröfu lánveitanda á aukna upplýsingargjöf. 

Reglur um hámarks lántökukostnað eða ÁHK hafa nú verið lögfestar og réttur 

neytenda til að falla frá samningi innan ákveðins tíma. Einnig hafa verið lögfestar 

reglur um hámarks endurgreiðslukostnað af láni sem er 1% eða 0,5%, eftir því 

hversu langur tími er eftir af láni.   

Í lögunum á lántaki að hafa betri yfirsýn yfir þann raunverulegan kostnað sem 

fylgir því að taka lánið, hvað hvert lán kostar raunverulega. Með þessu á 

neytandinn að geta valið betur hvaða lánakostur er nýttur að hverju sinni.18 Lögin 

eiga því að bæta réttarstöðu og réttindi neytanda gagnvart lánveitanda.  

Smálán voru í eldri neytendalögum undanþegin ákvæðum laganna en með 

neytendalögum nr. 33/2013 breyttist það og ber smálánafyrirtækjum nú að fara 

eftir ákvæðum neytendalaga.  

 

5.1 Gildissvið laganna  
 
Gildissvið laganna kemur fram í 1. gr. þeirra: „Lög þessi taka til lánssamninga sem 

lánveitandi gerir í atvinnuskyni við neytendur.“ Hér kemur fram hvert gildissvið 

laganna er í víðum skilning en í 2. gr. laganna má finna takmarkanir á lögunum og 

einnig í 3. gr. má finna hvað er undanþegið ákvæðum laganna. Dæmi um 

undanþágur frá lögunum eru lán sem eru kostnaðar- og vaxtalaus lán sem 

vinnuveitandi veitir starfsfólki sínu í aukastarfsemi án vaxta eða á betri 

vaxtakjörum en almennt er í boði, leigusamningar og yfirdráttarheimild sem 

endurgreiða þarf innan eins mánaðar. Eins og áður kom fram höfðu smálán ekki 

fallið undir ákvæði eldri neytendalaga og var það talið nauðsynlegt að ákvæði 

                                                        
18 Frumvarp til laga nr. 33/2013 um neytendalán, þskj. 228, 220 mál. Vefútgáfa Alþingistíðinda, 
slóð: http://www.althingi.is/altext/141/s/0228.html (Sótt á vefinn 22.08.17) 
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neytendalaga myndi ná yfir slíka starfsemi til að koma í veg fyrir okurvexti á 

kostnað neytanda. 19 

Á Íslandi gilda tvær ólögfestar meginreglur en það er um samningsfrelsi 20 milli 

manna og reglan „Pacta sunt servanta“, eða að samningar skulu standa. 

Ákvæði nýju neytendalaganna fara að vissu leyti þvert á móti þessum 

meginreglum þar sem ákvæði laganna má ekki víkja nema það sé sérstaklega til 

hagsbóta fyrir lántaka skv. 4 gr. laganna. Í lögunum er að finna rétt neytanda til 

þess að falla frá samningi innan 14 daga án þess að gefa upp nokkurra ástæðu, fer 

það þvert á pacta sunt servanta regluna. 21 

 
5.2 Breyting frá fyrri lögum 
 
Þær helstu breytingar sem finna má í nýju neytendalögunum nr. 33/2013 frá eldri 

neytendalögum má finna í fimmta kafla í frumvarpi laganna. 22 Þar er að finna 

upptalningu á helstu breytingum frá þá gildandi lögum, eða samtals 13 ákvæði. 

Hér í næstu köflum verður farið nánar í veigamestu breytingarnar. 

Sum ákvæðanna sem talin eru upp í frumvarpinu hafa mun meira vægi fyrir bæði 

neytendur og lánveitendur.  

Eins og áður hefur komið fram var í eldri lögum ákveðin lán sem telja má til 

neytendaláns undanþegin lögunum og þá þau lán sem voru undir 15.000 kr. og 

lánssamningar sem voru til þriggja mánaða eða skemur, með nýju lögunum þá 

voru þessi lán einnig felld undir ákvæði laganna.  

                                                        
19 Sama heimild 
20 Páll Sigurðsson, Samningaréttur, bls 25. 
21 Páll Sigurðsson, Samningaréttur, bls 23 
22 Frumvarp til laga nr. 33/2013 um neytendalán, þskj. 228, 220 mál. Vefútgáfa Alþingistíðinda, 
slóð: http://www.althingi.is/altext/141/s/0228.html (Sótt á vefinn 22.08.17) 
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Aðrar breytingar sem tóku í gildi með nýju lögunum var að sett var þak á 

heildarlántökukostnað sem setja mátti á neytendalán, það þak heitir árleg 

hlutfallstala kostnaðar eða ÁHK. Allur kostnaður sem fylgir lántökunni er hluti af 

ÁHK og má hann ekki vera hærri en 50% ásamt almennum stýrivöxtum sbr. 26. 

gr. nýju neytendalaganna.  

Lögð var aukin skylda á að lánshæfis- og greiðslumeta lántaka áður en lántaka er 

möguleg og þarf það mat að vera jákvætt, þótt ákveðnar undanþágur eru leyfilegar 

í lögum að veita megi neytendalán jafnvel þótt slíkt mat sé neikvætt ef að lántaki 

veiti frekari gögn sem sýna fram á að hann geti staðið við lánið sbr. 3 mgr. 10 gr. 

neytendalaga. Með nýju lögunum er lögð mikil upplýsingaskylda á lánveitanda, en 

honum ber skylda til að upplýsa lántaka af öllum kostnaði við mögulega lántöku 

og er það ætlað að auðvelda lántaka ákvarðanatöku. Einnig er kveðið á um 

upplýsingaskyldu í auglýsingum sbr. 6. gr. og við samningsgerðina. Lántaki á rétt 

samkvæmt nýju lögunum að falla frá samningi án þess að gefa ástæða innan 14 

daga skv. 14. gr. laganna en slíkt hafði almennt eingöngu verið í lagi ef að 

samningur hafði verið gerður með fjársölu skv. 11 gr. laga nr. 33/2005 um fjársölu 

á fjármálaþjónustu.  

Í nýju lögunum voru reglur hertar sem tengdust endurgreiðslu lántaka á láni fyrir 

gjalddaga en við var bætt hámark á uppgreiðslugjald sem innheimta má þegar 

lántaki greiðir lán upp fyrr en samningur gerði ráð fyrir. Um uppgreiðslu á láni er 

fjallað í 18 gr. laganna en þar segir að slíkt gjald megi ekki vera hærra en 1% af 

endurgreiddi upphæð og 0,5% ef að innan við 12 mánuði er eftir af lánstímanum. 

Fjárhæðin má heldur ekki fara yfir þá heildarvexti sem hefðu annars verið 

endurgreiddir á tímabilinu. Það að setja þak á uppgreiðslugjaldið er gert með 

hagsmuni lántaka í huga, þannig getur lántaki ekki falið í skilmálum ósanngjarnt 
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ákvæði er varðar háan endurgreiðslukostað ef lántaki kýs að endurgreiða lánið 

fyrr en ætlað. Þetta er einnig gert með sjónarmið lántaka að leiðarljósi en þessar 

upphæðir sem koma fram í ákvæðum laganna, 1% og 0,5% telst vera eðlilegt og 

sanngjarnt uppgreiðslugjald.  

Með því að hafa uppgreiðslugjaldið er verið að verja rétt lánveitanda til þess að fá 

bætur fyrir mögulega tapaðan vaxtarkostnað sem hann hefði annars gert ráð fyrir. 

Í nefndaráliti frá meiri hluta efnahags- og viðskiptanefndar var lýst áhyggjum að 

því að þar sem lánveitendur fjármagna sig almennt til skemmri tíma en lána til 

lengri tíma að takmörkun á endurgreiðslugjaldinu gæti leitt til þess að 

lánveitendur munu hækka vexti til að verja sig gegn slíku tapi ef til endurgreiðslu 

fyrir gjalddaga kemur. 23 

 
 5.3 Árleg hlutfallstala kostnaðar  
 
Ein helsta nýjungin í nýju neytendalögunum var að hámark var sett á hversu há 

árleg hlutfallstala kostnaðar af neytendaláni var, en fjallað er ítarlega um þessa 

tölu í V kafla neytendalaganna. Í b lið 2. mgr. 5. gr. er að finna eftirfarandi 

skilgreiningu á hugtakinu; 

 „Heildarlántökukostnaður, lýst sem árlegum 

hundraðshluta af heildarfjárhæð láns þess sem veitt er 

og reiknað út í samræmi við ákvæði 21. gr.“.   

ÁHK er í raun sá kostnaður sem neytandinn greiðir fyrir það að taka lán og á talan 

því með mjög auðveldu móti að geta aðstoðað neytanda að taka upplýsta ákvörðun 

um hversu mikið lánið kostar og borið þannig jafnvel saman ýmis lánatilboð.  

                                                        
23 Nefndarálit meiri hluta efnahags- og viðskiptanefndar, þskj. 1060, 220 mál. Vefútgáfa 
Alþingistíðinda, slóð: http://www.althingi.is/altext/141/s/1060.html. (Sótt á vefinn 04.10.2017) 
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Undir ÁHK fellur ekki eingöngu vextir af láninu heldur heildarlántökukostnaður 

sem fylgir lántökunni og er nánar skilgreint undir h lið 2. mgr. 2. gr. neytandalaga;  

„Heildarlántökukostnaður: allur kostnaður, þ.m.t. 

vextir, verðbætur, þóknun, skattar og önnur gjöld sem 

neytandi þarf að greiða í tengslum við lánssamning og 

lánveitanda er kunnugt um við samningsgerð, að 

frátöldum þinglýsingarkostnaði. Kostnaður vegna 

viðbótarþjónustu í tengslum við lánssamning, einkum 

vátryggingariðgjöld, er einnig tekinn með í 

útreikninginn ef skylda er að gera 

viðbótarþjónustusamning til að lánið fáist eða til að fá 

það með auglýstum skilmálum og kjörum.“   

Þetta þýðir að kostnaður eins og seðilgjöld á kreditkortum, lántökugjald eða ýmis 

sambærileg gjöld verða að falla innan ÁHK. Það eru þó ýmis gjöld sem falla ekki 

undir ÁHK, nefna má innheimtubréf og annan vanskilakostnað sbr. 5. mgr. 21. gr. 

neytandalaga þar sem fram kemur;  

„Ekki skulu meðtalin í útreikningi möguleg viðurlög eða sektargreiðslu vegna 

vanefnda...“ 

Annar kostnaður sem lánveitandi má fella utan ÁHK er sá kostnaður sem kostar 

fyrir neytandann að halda reikningi eða viðskiptum opnum sé það valfrjálst sbr. 6. 

mgr. 21. gr. sömu laga, dæmi um slíkt er árgjald af kreditkorti þar sem neytanda 

er valfrjálst að halda kortinu opnu eða ekki.  

Sá sem veitir neytendalán eða seljandi sem selur vöru og býður hana á láni sem 

fellur undir ákvæði laganna ber skyldu til að tilgreina allan kostnað af láninu og 
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hversu há ÁHK er. Neytendastofa hefur úrskurða í málum gegn Heimkaup og Elko 

þar sem upplýsingar til seljanda þóttu ekki fullnægjandi. 24 

ÁHK má ekki vera hærri en 50 að hundraðshlutum (50%), að viðbættum 

almennum stýrivöxtum skv. 26. gr. neytendalaga.  

Samtök fjármálafyrirtækja nefndi í áliti sínu á frumvarpinu að lánveitendum yrði 

að vera veitt ákveðið svigrúm í ÁHK og taldi að 50% væri alltof lág tala, samtökin 

mældu með því að hækka skyldi ÁHK í 75%. 25 

Ráðherra ber ábyrgð á að setja reglugerðir um það hvernig reikna skal út ÁHK en 

samkvæmt lögunum er um að ræða ákveðið stærðfræðilíkan skv. 1. mgr. 21. gr. 

neytendalaga sbr. c lið 1. mgr. 27. gr. sömu laga.  Núgildandi reglugerð er nr. 

965/2013 26  um útreikning árlegrar hlutfallstölu kostnaðar og er sú 

stærðfræðijafna sem er notuð í dag eftirfarandi: 

27 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                        
24 Ákvörðun Neytendastofu nr. 48/2015 og 49/2015 
25 Nefndarálit meiri hluta efnahags- og viðskiptanefndar, þskj. 1060, 220 mál. Vefútgáfa 
Alþingistíðinda, slóð: http://www.althingi.is/altext/141/s/1060.html. (Sótt á vefinn 04.10.2017) 
26 Reglugerð um útreikning árlegrar hlutfallstölu kostnaðar nr. 965/2013  
27 Mynd nr 1. fengin úr reglugerð um útreikning árlegrar hlutfallstölu kostnaðar nr. 965/2013 
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5.4 Lánshæfismat 
 
Lánhæfismat er skilgreint í k lið 1. mgr. 5. gr. neytendalaga og er hugtakið 

skilgreint eftirfarandi; „Mat lánveitanda á lánshæfi lántaka byggt á upplýsingum 

sem eru til þess fallnar að veita áreiðanlegar vísbendingar um líkindi þess hvort 

lántaki geti efnt lánssamning...“ 

Lánhæfismat er því framkvæmt til þess að sannreyna getu lántaka til þess að geta 

efnt lánssamninginn og ber lánveitanda skylda til þess að sannreyna lánshæfið og 

framkvæma lánshæfismat fyrir lántöku skv. 10. gr. neytendalaga sbr. 3. gr. 

reglugerðar um lánshæfis- og greiðslumat nr. 920/2013. Ein helsta stoð nýju 

neytendalaganna er það ákvæði að lánveitenda skuli ekki veita lántaka lán eða 

fyrirgreiðslu nema lántakinn hafi augljóslega fjárhagslega burði til þess að geta 

staðið við lánssamninginn sbr. 10 gr. neytendalaganna. Þetta á í raun að koma í 

veg fyrir það að einstaklingur taki lán sem hann ræður ekki við og lendir í 

fjárhagsvandræðum vegna þess að hann getur ekki staðið undir því. Þetta á líka að 

vernda lánveitendur fyrir slæmum lánum og koma í veg fyrir að lánveitendur þurfa 

að enda með því að afskrifa lánin.  

Dómur féll í Héraðsdómi Norðurlands 2. ágúst 2017 nr. Z-1/2016 þar sem 

ákvörðun sýslumanns var felld úr gildi er varðaði nauðungarsölu á fasteign að 

kröfu Arion banka. Málavextir voru þeir að árið 2007 lánaði Kaupþing manni lán 

til að kaupa bíl, móðir mannsins lagði veð í fasteign sinni sem tryggingu á bakvið 

bílalánið. Síðar fór svo að lánið hækkaði og afborganir samhliða og gat lántakinn 

ekki lengur staðið í skilum af láninu, fór því að Arion banki (áður Kaupþing) leitaði 

til ábyrgðarmannsins á láninu til uppgjörs og krafðist nauðungarsölu á 

fasteigninni sem veð hafði verið tekið í fyrir láninu. Dómurinn komst að þeirri 

niðurstöðu að Kaupþing hafði ekki uppfyllt skyldu sína til þess að greiðslumeta 
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lántakann áður en lánveitingin fór fram, en það kom í ljós að við lántöku hefði 

verið gert greiðslumat hefði það sýnt að lántakinn hafði greinilega ekki 

fjárhagslega burði til þess að greiða af láninu. Fór svo að dómurinn felldi úr gildi 

ákvörðun Sýslumanns að nauðungarsala yrði gerð á fasteigninni sem tryggð hafði 

verið með veði á bakvið lánið. 

Þessi dómur sýnir hversu mikilvægt það er fyrir lánveitanda að lánshæfis- eða 

greiðslumeta lántaka miðað við réttar forsendur, þó að slíkar forsendur geta ávallt 

breyst.  

 Neytendur og lántakar standa í dag til boða margir valkostir þegar kemur að 

neytendalánum. Á síðustu árum hefur bæst töluvert í þann hóp aðila sem veitir 

fjármögnun til neyslu og þurfa neytendur því ekki endilega að treysta eingöngu á 

sinn viðskiptabanka. Á síðustu árum hafa fyrirtæki eins og Netgíró, Aktíva, 

smálánafyrirtæki og PEI hafið lánastarfsemi og geta útlánareglur hjá þessum 

fyrirtækjum verið mismunandi. Þá hefur Arion banki sitt eigið lánshæfismat sem 

þeir hafa notast við undanfarin 10 ár til að styðjast við lántöku sem er innan þeirra 

marka að gera þurfi greiðslumat, ekki nema það sé engin viðskiptasaga hjá Arion 

banka þá skoða þeir lánshæfismat Creditinfo, að sögn Herdísar Stefánsdóttur 

þjónusturáðgjafa hjá Arion banka. Önnur félög, til dæmis Netgíró, byggir alfarið 

sínar útlánaheimildir til viðskiptavina á lánshæfismati Creditinfo og viðskiptasögu 

viðkomandi hjá þeim, af þeim sökum er heimildin aldrei hærri en 2.000.000 kr. 28 

 
5.5 Lánshæfismat Creditinfo 
 
Lánshæfismat er sérstaklega skilgreint í k lið 5 gr. neytendalaga og segir meðal 

annars; „...Lánhæfismat skal byggt á viðskiptasögu aðila á milli og/eða upplýsingum 

                                                        
28 Netgíró (2017) 



 

17 
 

úr gagnagrunnum um fjárhagsmálefni og lánstraust....“. Creditinfo hefur á síðustu 

árum boðið upp á lánhæfismat bæði fyrir einstaklinga og fyrirtæki. Þetta 

áhættumat Creditinfo uppyllir ákvæði 10. gr. neytendalaga um að lánsveitandi 

framkvæmir lánshæfismat á lántaka áður en lán er veitt að sögn Gunnars 

Gunnarsson forstöðumanns greiningar og ráðgjafa hjá Creditinfo. Áhættumat 

Creditinfo er raunverulega bara fjárhagslegur gagnagrunnur þar sem 

lánveitendur geta með auðveldum hætti sótt áhættumat mögulegs lántaka á 

skilvirkan og fljótan hátt. Áhættumatið er unnið úr ýmsum upplýsingum sem 

Creditinfo aflar til dæmis búsetta, upplýsingar úr skattaskrá og fyrri skráningar á 

vanskilaskrá. 29 Lánhæfismat er flokkað frá A1 – E3. 30 Lánveitendur þurfa að hafa 

upplýst samþykki frá lántaka ef þeir ætla að skoða áhættumatið þeirra og hafa í 

gildi áskriftarsamning við Creditinfo að sögn Laufey Jónsdóttur  forstöðumanns 

þjónustu- og lögfræðisviðs. Slíkt samþykki má almennt finna í almennum 

skilmálum lánveitanda sem lántaki þarf að undirrita eða samþykkja í upphafi 

viðskiptasambands. Í 2. gr. almennum viðskiptaskilmálum Kreditkorts sem er 

sérhæft kortaútibú innan Íslandsbanka, áskilur fyrirtækið sér að afla slíkra gagna 

með samþykki umsækjanda. 31  

Það hafa komið upp mál hjá Persónuvernd þar sem fjármálastofnanir og Creditinfo 

var talið brjóta á ákvæðum persónuverndarlaga um meðferð á gögnum og má sjá 

slíkt í ákvörðun Persónuverndar nr. 2014/888. Creditinfo sækir mikið magn 

gagna til þess að reikna út áhættumat á einstaklinga, upplýsingar úr skattaskrám 

og persónulegar upplýsingar eins og búsettu, hvort aðili sé í sambúð eða 

einstæður og svo framvegis en Creditinfo starfar eftir lögum nr. 77/2000 um 

                                                        
29 Creditinfo (2017)  
30 Sjá mynd nr. 2 
31 Kreditkort (2014) 
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persónuvernd og reglugerð nr. 246/2001 um söfnun og miðlun upplýsinga um 

fjárhagsmálefni og lánstraust, því telur Creditinfo gagnasöfnun sem þessi ekki 

brjóta í bága við ákvæði persónuverndar að sögn Gunnars. Ef að aðili telur á sér 

brotið á sinni persónuvernd með úrvinnslu á áhættumatinu þá getur hann ávallt 

leitað réttar síns hjá Persónuvernd sem tekur afstöðu til málsins. Úrskurður féll 

28. september 2017 í máli nr. 2016/1138 þar sem Creditinfo var heimilt að nýta 

upplýsingar úr skattskrá einstaklings til að meta lánshæfi hans en þar hafði aðili 

kvartað til Persónuverndar um hversu ítarlegar upplýsingar Creditinfo væri að 

safna um hann og þá meðal annars upplýsingar úr skattskýrslum hans.  

Lánhæfismat Creditinfo er einnig hagkvæmt fyrir lántaka og almennan neytenda 

og geta þeir notað það sér í hag ef það er jákvætt til að mynda að semja um betri 

lánskjör eða vexti við sinn viðskiptabanka. Áhættumatið er öllum einstaklingum 

gjaldfrjálst að sækja einu sinni á ári og reiknast persónulegt áhættumat á alla 

einstaklinga sem hafa lögheimili á Íslandi og eru ekki með virkar skráningar á 

vanskilaskrá lánstraust. 32  

Ef að lánveitandi notar áhættumat Creditinfo til að byggja synjun umsókn lántaka 

á láni eða fyrirgreiðslu þá ber lánveitandanum að tilkynna lántaka það þar sem um 

er að ræða gagnagrunn sem þriðji aðili veitir skv. 2. mgr. 11. gr. neytendalaga.  

                                                        
32 Creditinfo (2017) 
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33Dæmi um áhættumat Creditinfo 

 

34Dreifing lánshæfismat einstaklinga í október 2017, grátt er vanskilaskráning, mynd nr. 3 

                                                        
33 Mynd nr. 2 fengin af vef Creditinfo með leyfi, slóð: 
https://www.creditinfo.is/resources/samples/ci-lanshaefismat-mitt.pdf (sótt á vefinn 
10.10.2017) 
34 Mynd nr. 3 fengin af vef Creidinfo með leyfi, slóð: https://www.creditinfo.is/lausnir-og-
gogn/lanshaefismat.aspx (sótt á vefinn 10.10.2017) 
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5.6 Greiðslumat 
 
Samkvæmt lögunum er ekki alltaf skylt að framkvæma greiðslumat þegar stofnað 

er til neytendalána en það hafði tíðkast fyrir lagasetningu að framkvæma slíkt og 

þá sérstaklega ef um væri að ræða stærri lánveitingar til dæmis fasteignalán. 35 

Greiðslumat er ekki eingöngu ætlað að draga fram hvort að lánshæfi lántaka sé 

gott eða slæmt heldur til að sýna fram hver raunveruleg greiðslugeta viðkomandi 

lántaka sé á þeim tíma er greiðslumat er framkvæmt og hvað hann getur greitt af 

láni eftir að öll gögn séu lögð fram. 

Þegar frumvarpið var upphaflega lagt fram var lagt til að öll neytendalán sem voru 

1.000.000 kr. eða hærri hjá einstakling veitt þá yrði að vera jákvætt greiðslumat á 

bakvið lántökuna og 2.000.000 kr. þegar það voru hjón. Þessar fjárhæðir tóku 

breytingum eftir því sem frumvarpið fór í gegnum meðferð á Alþingi og er í 5. gr. 

laganna í dag kveðið á að öll lán, 2.000.000 kr. eða hærri og 4.000.000 kr. fyrir hjón 

þá þarf að vera greiðslumat framkvæmt og það skal vera jákvætt. 36 Það þarf einnig 

að framkvæma greiðslumat óháð upphæð láns ef verið er að gera lánssamning í 

öðrum gjaldmiðli en Íslenskum krónum eða gjaldeyrislán sbr. 3. mgr. 10. gr. 

neytendalaga. 

Bankar og fjármálafyrirtæki hafa almennt mismunandi reglur þegar kemur að 

útlánum, og hvernig skal meta lánshæfi einstaklinga en reglur um hvernig skal 

framkvæma greiðslumat er að finna í reglugerð um lánshæfis- og greiðslumat nr. 

920/2013. Þegar greiðslumat er framkvæmt þá er verið að finna út raunverulega 

greiðslugetu lántakans og mikilvægt að réttum gögnum sé skilað inn til að fá sem 

                                                        
35 Frumvarp til laga nr. 33/2013 um neytendalán, þskj. 228, 220 mál. Vefútgáfa Alþingistíðinda, 
slóð: http://www.althingi.is/altext/141/s/0228.html (Sótt á vefinn 22.08.2017) 
36 Breytingartillaga meiri hluta efnahags- og viðskiptanefndar, þskj. 1061, 220 mál. Vefútgáfa 
Alþingistíðinda, slóð: http://www.althingi.is/altext/141/s/1061.html (sótt á vefinn 04.10.2017) 
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bestu mynd af greiðslugetu. Lántaki ber sjálfur ábyrgð á því að afla og skila inn 

eftirfarandi gögnum sem finna má í 1. – 9. lið 6. gr. reglugerðarinnar; 

1. Staðfests afrits af síðasta skattframtali 
2. Staðfestingar á tekjum síðustu þriggja mánaða (afrit af launaseðlum eða 

sambærileg staðfesting) 
3. Staðfestingar á eftirstöðvum og greiðslubyrði allra skulda. 
4. Staðfestingar á föstum greiðslum, s.s. vegna meðlags- og lífeyrisgreiðslna. 
5. Matsverðs fasteigna í eigu lántaka eða fasteigna sem hann hyggst kaupa t.d. 

fasteignamat 
6. Þinglýsingarvottorðs vegna fasteigna í eigu lántaka. 
7. Upplýsingar um húsaleigugreiðslur. 
8. Upplýsingar um ábyrgðarskuldbindingar. 
9. Annarra gagna sem varpað geti ljósi á fjárhagsstöðu lántaka.  

Það er á ábyrgð lántaka að réttum gögnum séu skilað inn til að rétt greiðslumat sé 

framkvæmt; það er ekki hægt að draga lánveitanda til ábyrgðar nema það hafi átt 

að vera honum ljóst að gögnin væru röng skv. 6. gr. reglugerðarinnar.  

Það skiptir máli hverjir hagir viðkomandi lántaka, þeim sem verið er að 

greiðslumeta, eru. Ef um er að ræða hjón þá sameiginlegt greiðslumat framkvæmt. 

Í greiðslumatinu þarf að gera ráð fyrir neyslu og rekstrarkostnaði, svo sem 

fasteigna, bifreiða eða leikskólakostnað barna, en þessi þættir geta breytt útkomu 

greiðslumat svo um skiptir.  

Ef að dæmi er tekið. Hjón eða tveir aðilar í sambúð með samtals 600.000 kr. í 

útborguð laun saman, eiga engar skuldir, engin börn og reka saman einn bíl. 

Samkvæmt greiðslumati Íslandsbanka 37 hafa þau greiðslugetu upp á 210.000 kr. 

á mánuði eftir að búið er að gera ráð fyrir rekstri á bílnum, rekstri á fasteign sem 

þau ætla að kaupa sér og einnig þeirri framfærslu sem þau eru háð á hverjum 

mánuði. Ef þessi sömu hjón, með 600.000 kr. útborgað í mánaðartekjur, eiga tvö 

                                                        
37 Bráðabirgða greiðslumat Íslandsbanka á vefsíðu þeirra: 
https://www.islandsbanki.is/einstaklingar/lan/husnaedislan/greidslumat/  
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börn og reka saman tvo bíla þá fellur greiðslugeta þeirra úr 210.000 kr. niður í 

118.384 kr. samkvæmt bráðabirgða greiðslumati Íslandsbanka á vef þeirra.  

Í greiðslumati þarf eins og fram kom að taka til neyslu- og rekstrarkostnaðar hjá 

þeim sem er verið að greiðslumeta, ekki eingöngu hann sjálfan heldur einnig þarf 

að taka með mögulegan rekstrarkostnað á öllum þeim sem hann hefur á framfæri, 

til dæmis börn innan 18 ára aldurs. Nánar er fjallað um þessi neysluviðmið og 

rekstrarkostnað sem gera skal ráð fyrir í greiðslumati í 8. gr. reglugerðarinnar en 

þar segir meðal annars að áætlaður rekstrarkostnaður fasteigna skal á 

ársgrundvelli vera að lágmarki 2% af virði fasteignar. Sú upphæð er síðan deilt 

niður á hvern mánuð yfir árið. Föst upphæð upp á 720.000 kr. er sá kostnaður sem 

gert er ráð fyrir að reka bifreið, þess ber að nefna að ef lántaki á ekki bíl er þó 

heimilt að gera ráð fyrir ákveðnum kostnaði við almennar samgöngur sbr. 8. gr. 

reglugerðarinnar. Neysluviðmið sem reikna á inn í greiðslumatið er fjárhæð sem 

Velferðarráðuneytið sér um að reikna samkvæmt 8. gr. og skulu allar upphæðir 

breytast í samræmi við vísitölu neysluverðs skv. 9. gr. reglugerðarinnar. 

Velferðarráðuneytið gefur út tvenn neysluviðmið, grunnviðmið og dæmigert 

neysluviðmið. Almennt er dæmigert neysluviðmið tekið inn í greiðslumat en þar 

er farið meðalvegin í neyslu, þó er hægt að sýna sérstaklega fram á það að ef að 

neysla manns sé minni þá má gera ráð fyrir lægra neysluviðmiði. 38 Grunnviðmið 

fyrir einstakling samkvæmt Velferðarráðuneyti er í dag 93.002 kr. og almennt 

neysluviðmið er 223.046 kr.. Ef hjón búa saman í sambúð með eitt barn á leikskóla 

er grunnviðmiðið 239.782 kr. og almennt neysluviðmið er 420.409 kr. Nánari 

útreikning má finna í reiknivél ráðuneytis inná vef þess, í þessum dæmum er gert 

                                                        
38 Velferðarráðuneytið (2017) 
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ráð fyrir búsettu á Höfuðborgarsvæðinu, húsnæðiskostnaður til dæmis leiga eða 

rekstur fasteigna er undanskilin þessum upphæðum. 39 

Greiðslumat er eins og gefur að skilja flóknara ferli en lánhæfismat, en þó hefur 

það tekið breytingum undafarið. Arion banki býður viðskiptavinum sínum í dag 

upp á rafrænt greiðslumat sem er fullgilt og gildir í 6 mánuði fyrir 

fasteignakaupum. Slíkt greiðslumat sækir á örfáum mínútum upplýsingar um 

eignir, skuldarstöðu og skattaupplýsingar um viðkomandi aðila og gefur til baka 

neikvætt eða jákvætt greiðslumat. 40 

 
5.7 Upplýsingaskylda  
 
Við gildistöku á neytendalögum nr. 33/2013 jókst upplýsingaskylda lánveitanda 

og lánamiðlara verulega, þar að segja lántaki á nú rétt á mun víðtækari 

upplýsingargjöf er tengist lántöku á neytendaláni heldur en áður. Lánveitandi og 

lánamiðlari eru hugtök sem eru sérstaklega skilgreind í 5. gr. laganna en 

lánveitandi er sá einstaklingur eða lögaðili sem veitir lán í atvinnuskyni en 

lánamiðlari er skilgreindur sem einstaklingur eða lögaðili sem starfar ekki sem 

lánveitandi en hefur fjárhagslegan ávinning á að kynna, selja og aðstoða neytenda 

við lántöku á neytendaláni. Ágætt dæmi um lánamiðlara á Íslandi er til dæmis 

raftækjaverslun. Neytandi gengur inn í verslun og vill kaupa sjónvarp á 

raðgreiðslum, starfsmaður í raftækjaversluninni hefur því milligöngu að stofna til 

neytendaláns á milli lánveitanda og lántaka (e. Point of sale financing). 41  

                                                        
39 Sama heimild  
40 Greiðslumat á vef Arion Banka, https://www.arionbanki.is/einstaklingar/lan/greidslumat/ 
(sótt á vefinn 05.10.2017) 
41 Frumvarp til laga nr. 33/2013 um neytendalán, þskj. 228, 220 mál. Vefútgáfa Alþingistíðinda, 
slóð: http://www.althingi.is/altext/141/s/0228.html (Sótt á vefinn 22.08.17) 
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Á nokkrum stöðum í nýju neytendalögunum eru ákvæði sem snúast um 

upplýsingaskyldu en það eru 6. – 9. gr. og 12. gr. Upplýsingar sem koma á fram í 

auglýsingum og kynningarefni er að finna í 6. gr. Upplýsingar sem þurfa að koma 

fyrir við gerð lánasamnings er í 7. – 9. gr., og í 12. gr. má finna upplýsingar um hvað 

skal koma fram í lánssamningnum sjálfum. 

Upplýsingaskylda þessi er mikilvægt til að lántaki sé bæði vel upplýstur um þann 

kostnað sem fylgir lántöku, þar að segja hversu há ÁHK sé þannig hann geti borið 

saman mismunandi lánatilboð og tekið þannig því tilboði sem er honum 

hagstæðast.  

Var þetta meðal annars gert til að lán myndi ekki líta vel út með lágum vöxtum en 

annar falinn kostnaður myndi síðan hækka raunverulega ÁHK. 42  

Einnig er þetta mikilvægt til að neytandinn sé vel upplýstur um sín réttindi. 

Nýlega voru samþykkt breytingarlög nr. 36/2017 en þar var bætt við 

neytendalögin aukin upplýsingaskylda, þar að segja ef að lán er verðtryggt, á 

breytilegum vöxtum eða í erlendum gjaldmiðli er aukin skylda lögð á lánveitendur 

á að sýna breytilegar aðstæður á þeim forsendum síðustu 10 ár fyrir lántöku 

samkvæmt 25 gr. laganna en Neytendastofu er falið að birta þær upplýsingar á vef 

sínum. Einnig skal lánveitandi birta slíkar upplýsingar með samanburði við 

lántökuna á stöðluðu eyðublaði við samningsgerð. 43 

 

5.8 Réttur neytenda til að falla frá samningi  
 
Réttur neytanda til þess að falla frá lánssamningi var ekki að finna í eldri 

neytendalögum nr. 121/1994 en það ákvæði var sérstaklega innleitt úr tilskipun 

                                                        
42 Frumvarp til laga nr. 33/2013 um neytendalán, þskj. 228, 220 mál. Vefútgáfa Alþingistíðinda, 
slóð: http://www.althingi.is/altext/141/s/0228.html (Sótt á vefinn 22.08.17) 
43 Neytendastofa (2013)  
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nr. 2008/48/EB. Um þetta er fjallað í 16. gr. neytendalaganna en um er að ræða 

rétt neytanda til að falla frá lánssamningi innan 14 daga án þess að þurfa að gefa 

lánveitandanum nokkra ástæðu. Tímafresturinn byrjar að telja þann dag sem 

samningur er gerður eða á þeim tíma þegar neytandi hefur fengið allar 

upplýsingar uppgefnar sbr. 2. mgr. 16. gr., þannig er lántaki ekki bundin af 

samningi fyrr en fullnægjandi upplýsingar liggja fyrir. 44 Neytandi ber að tilkynna 

lánveitanda um samningsslit innan 14 daga og ber honum þá að greiða allan 

höfuðstólinn, vexti og mögulegar verðbætur fram að greiðsludegi, ekki síður en 30 

dögum eftir samningsslit skv. a og b lið 4 mgr. 16 gr. Lántaki hefur því 

raunverulega 44 daga frá því að lán er tekið og þar til hann þarf að endurgreiða 

höfuðstólinn kjósi hann að slíta lánssamning. 45 Þessi réttur lántaka að falla frá 

samningi veitir neytanda vernd gegn því að lánveitandi geti krafið lántaka um álag 

eða bætur af nokkru tagi nema um sé að ræða lögboðin gjöld sem eru ekki 

endurgreidd sbr. 4. mgr. 16. gr. Þessi réttur neytenda er því réttarbót varðandi 

réttindi lántaka gegn lánveitanda ef honum, til dæmis,  býðst betri kjör innan þess 

frest sem hann hefur til að segja upp samningi. Þessi réttindi að lántaki megi falla 

frá samningi án þess að gefa upp ástæða innan 14 daga brýtur gegn ólögfestri 

meginreglu í Íslensku lagaumhverfi að samningar skulu standa eða „pacta sunt 

servanta“. 46 Áður en þessi réttur var lögfestur með nýju neytendalögunum gátu 

neytendur borið fyrir sig 36. gr. í lögum nr. 7/1936 um samningsgerð, umboð og 

ógilda löggerninga en þó þurfti samningurinn að vera þá ósanngjarn eða andstætt 

góðri viðskiptavenju að bera hann fyrir sig.  

                                                        
44 Frumvarp til laga nr. 33/2013 um neytendalán, þskj. 228, 220 mál. Vefútgáfa Alþingistíðinda, 
slóð: http://www.althingi.is/altext/141/s/0228.html (Sótt á vefinn 22.08.17) 
45 Nefndarálit meiri hluta efnahags- og viðskiptanefndar, þskj. 1060, 220 mál. Vefútgáfa 
Alþingistíðinda, slóð: http://www.althingi.is/altext/141/s/1060.html. (Sótt á vefinn 04.10.2017) 
46 Páll Sigurðsson, Samningaréttur, bls 23 
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6 Áhrif á lántaka 
 
Markmið neytandalaga nr. 33/2013 er raunverulega það að bæta neytendavernd 

fyrir neytendur almennt og voru ýmis úrræði sem neytandi getur gripið til lögfest 

með þessum lögum. Dæmi um slík úrræði er að neytandi megi falla frá samningi 

innan 14 daga án þess að nefna nokkra ástæða, neytandi má greiða upp lán fyrr ef 

hann kýs þess og hámark á uppgreiðslugjald er nú lögfest 1% og 0,5% ef að innan 

við ár er eftir af samningi samkvæmt 3. mgr. 18. gr. laganna, einnig á lántaki ekki 

að greiða hærri vexti í uppgreiðslugjald heldur en hann myndi annars greiða. 

Einnig var ÁHK lögfest í lög sem á að veita lántaka betri yfirsýn yfir kostnaðinn 

sem fylgir lántöku þannig hann sé raunverulega meðvitaður um hvað lánið kostar. 

Þrátt fyrir alla þessa réttarbót þá eru lögin einnig ákveðin kvöð fyrir lántakann. Í 

10. gr. laganna er kveðið á að lántaki þurfi að uppfylla lánshæfismat ef lántaka er 

innan við 2.000.000 kr. en annars greiðslumat ef upphæðin er hærri en 2.000.000 

kr., í þessum tilfellum getur lántaki þurft að skila inn ítarlegum gögnum og hefur 

greiðslumatið verið gagnrýnt á opinberum vettvangi vegna þess að margir hafa 

ekki komist í gegnum greiðslumat jafnvel þótt raunveruleg greiðslugeta sé til 

staðar. 47  

Vegna breytt verklags lánveitanda og aukins álags gerðist það að almennur 

afgreiðslutími eftir láni jókst og jafnvel þeir sem fengu lána fyrirgreiðslu áður fá 

hana ekki í dag út af því þeir standast ekki lánshæfismat eða greiðslumat að sögn 

starfsmanns Arion banka. Við þessu var varað í nefndaráliti meiri hluta efnahags- 

og viðskiptanefndar að skilvísir viðskiptavinir gætu lent í því að eftir lagasetningu 

að fá ekki þá fyrirgreiðslu sem þeir myndu annars hafa fengið fyrir lagasetninguna. 

                                                        
47 RÚV (2015) 



 

27 
 

48 Haldin var SFF dagur 23. Nóvember 2016 þar sem farið var yfir neytendamálin 

hjá Samtökum fjármálafyrirtækja, 49  og var þar viðtal við starfsmenn 

fjármálafyrirtækja í framlínu og voru þeir starfsmenn sammála að viðskiptavinir 

væru almennt ánægðir með nýju neytendalögin, þau hjálpuðum þeim að sjá hvað 

lántakan kostaði raunverulega. Út frá þeim upplýsingum gat lánveitandinn tekið 

upplýstari ákvörðun sem má rekja beint til þeirra upplýsingaskyldu sem 

lánveitandinn hefur að gegna. Á móti eru aðilar almennt ósáttari með það aukna 

pappaflóð sem fylgdi lántöku sem var ekki fyrir lagasetninguna. 50 

Rætt var við starfsmenn hjá Arion banka og Íslandsbanka og báðir voru sammála 

að viðskiptavinir væru almennt ánægðir með aukna upplýsingargjöf bankans við 

ákvarðanatöku en þó almennt ósáttir með þá aukna skyldu sem lögð er á 

lántakann, það að segja að standast lánshæfismat jafnvel vegna lægri útlána. Allir 

þeir bankastarfsmenn sem rætt var við voru sammála að lögin væru mikil 

réttarbót fyrir viðskiptavinina og þeim í hag þrátt fyrir aukið álag á starfsmenn 

bankana.  

7 Áhrif á lánveitanda 
 
Með nýju neytendalögunum nr. 33/2013 styrktist staða neytenda gagnvart 

lánveitendum mjög en á móti þá jókst álag og skyldur lánveitanda. Með þeim 

auknum skilyrðum sem lánveitendur þurftu að uppfylla fyrir að veita lán þá jókst 

álag og sú vinna sem starfsmaður lánveitanda varð að inna af henni vegna lántöku 

samkvæmt starfsmanni Arion banka. Þetta auka álag og vinna skilaði sér í því að á 

                                                        
48 Nefndarálit meiri hluta efnahags- og viðskiptanefndar, þskj. 1060, 220 mál. Vefútgáfa 
Alþingistíðinda, slóð: http://www.althingi.is/altext/141/s/1060.html. (Sótt á vefinn 04.10.2017) 
49 SSF (2016)  
50 Sama heimild  
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bakvið hverri nýja lántöku voru mun fleiri gögn og upplýsingar á bakvið sem varð 

að vinna úr. 

Eftir að neytendalögin voru samþykkt á Alþingi sáu lánveitendur og samtök 

fjármálafyrirtækja fram á að lánveitendur þyrftu aukið svigrúm til þess að geta 

uppfyllt ákvæði laganna. Var því farið fram á það að gildistöku laganna yrði frestað 

og var fallist á það með breytingarlögum. 51 Þegar ég ræddi við starfsmann Arion 

banka um breytt verklagið hjá Arion í kjölfar gildistöku laganna þá kom það í ljós 

að unnið var hörðum höndum að því að gera verklagið klárt sem myndi uppfylla 

ákvæði laganna en það var ekki klárt fyrr en að morgni 1. nóvember, sama dag og 

lögin tóku gildi.  

 

7.1 Bankar 
 
Nýju neytendalögin nr. 33/2013 hafði áhrif á stóru viðskiptabankana, og þá 

sérstaklega vegna breytingu á verklagi, til þess að innleiða ákvæði nýju laganna. 

Það sem þessir lánveitendur höfðu fram yfir flesta aðra lánveitendur er 

viðskiptasaga sinna viðskiptavinna. Það er þessi viðskiptasaga sem er eitt helsta 

verkfæri banka til þess að lánshæfismeta viðskiptavini að sögn starfsmanns Arion 

banka. Arion banki fann fyrir því að breytt verklag jók verulega á álag og vinnu 

starfsmanna. Bankinn hefur unnið að því eftir gildistöku laganna að innleiða 

rafrænar lausnir sem er bæði lántaka og lánveitanda í hag að þeirra mati jafnt því 

að uppfylla ákvæði laganna, til dæmis bauð Arion banki fyrstur banka upp á fullgilt 

rafrænt greiðslumat á örfáum mínútum og er einnig hægt að stofnað til ýmissa 

viðskiptaþjónustu inn í heimabanka Arion banka eins og kreditkort, nýstofna 

                                                        
51 Nefndarálit með breytingartillögu meiri hluta efnahags- og viðskiptanefndar, þskj. 1233, 220 
mál. Vefútgáfa Alþingistíðinda, slóð: http://www.althingi.is/altext/141/s/1233.html%20/  (Sótt 
á vefinn 22.10.2017) 
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reikninga, yfirdrátt og fleira og er þá heimild í boði í samræmi við lánshæfismat 

Creditinfo og viðskiptasögu viðkomandi. Samkvæmt starfsmanns Arion banka þá 

hafa auknar skyldur laganna ekki takmarkað útlán en jók fremur álag á starfsmenn 

og þá vinnu á bakvið hvert útlán, Arion banki hefur þó unnið að því að innleiða 

rafrænar lausnir til að meta lánshæfi viðskiptavina sinna, þar með breyta verklagi 

starfsmanna og létta undir þeirri vinnu sem fylgir almennum útlánum.  

 

7.2 Smærri útlánafyrirtæki 
 
Á síðustu árum eftir efnahagshrunið 2008 hefur markaður fyrir neytendalán á 

Íslandi tekið stakkaskiptum en frá því að það voru helst viðskiptabankarnir og 

sparisjóðirnir sem fjármögnuðu neyslu almennings þá hefur á síðustu árum 

fjölmörg smærri fyrirtæki sem bjóða upp á neytendalán hafið rekstur. Með sífellt 

vaxandi tækni þá er hægt að nálgast mest allt rafrænt á skömmum tíma og þar á 

meðal neytendalán.  

Þessi smærri lánveitendur eiga það sameiginlegt að yfirbygging þeirra er talsvert 

minni en hjá hefðbundnum banka þar sem lánveiting og umsóknarferlið er alveg 

rafrænt og hægt að stofna til neytendaláns á örfáum mínútum að því gefnu að 

lántakandi sé samþykktur. Þessi smærri lánveitendur hafa sumir að mati 

Neytendastofu brotið á ákvæðum neytendalaganna og sumir ítrekað. Sá 

lánveitandi sem hefur verið hvað mest fjallað um almennt í þjóðfélaginu síðustu 

ár eru smálánafyrirtækin sem hafa boðið upp á vafasama þjónustu, 52 og verður 

því aðeins farið yfir rekstur þeirra og hvernig þeir hafa reynt að komast hjá 

ákvæðum neytendalaganna.  

 

                                                        
52 DV (2012 – 2014)  
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7.3 Smálánafyrirtæki 
 
Árið 2010 hófst rekstur smálánafyrirtækja á Íslandi sem höfðu það markmið að 

veita neytendum smálán, eða smærri upphæðir að fjárhæðum 10.000 kr. til 80.000 

kr. að láni til skemmri tíma. 53 Lánstími smálánanna var frá 15 til 30 dögum og var 

kostnaður lánanna talsvert hærri en almennt þekktist á lánamarkaði hér á landi. 

Eftirlitsaðilar lýstu yfir miklum áhyggjum hvað varðaði uppgang þessara 

smálánafyrirtækja en vaxtakostnaður þeirra lána sem þessi fyrirtæki buðu upp á 

var talsvert hærri og var ÁHK lánanna allt að 648%. 54 Smálánafyrirtækin hafa 

verið harðlega gagnrýnd fyrir það að beita sér sérstaklega gegn þeim sem geta átt 

erfitt fjárhagslega. Ungmennum, atvinnulausum, láglaunafólki og einstæðum 

foreldrum sem áttu í vanda með að halda upp í við greiðslurnar af þessum 

smálánum og enda gjarnan í vítahring. 55 Í frumvarpi nýju neytendalaganna er 

vísað í rannsóknarritgerð frá árinu 2009 um notkun smálána í Finnlandi hjá 

aðilum á aldrinum 18 – 29 ára, og var niðurstaða þeirra rannsóknarritgerðar sú 

að ungmenni sem eru atvinnulaus, tilheyra láglaunahóp eða eru einstæðir 

foreldrar eru líklegri en aðrir til að taka smálán og líklegt að smálán sé tekið til að 

greiða af öðru smáláni. 56 

Að auki voru smálánin aðgengilegri en almennur lánamarkaður, þegar þau hófu 

starfsemi hér 2010 rétt eftir bankahrunið, og er en í dag talsvert aðgengilegra og 

auðveldara að fá smálán heldur en lán hjá banka eða sparisjóði. Smálánafyrirtækin 

gera ekki hefðbundið greiðslumat eða lánshæfismat eins og viðskiptabankarnir, 

eykur þetta því aðgengi þeirra tekjulægstu sem jafnvel fá ekki fyrirgreiðslu í sínum 

                                                        
53 DV (2012) 
54 Frumvarp til laga nr. 33/2013 um neytendalán, þskj. 228, 220 mál. Vefútgáfa Alþingistíðinda, 
slóð: http://www.althingi.is/altext/141/s/0228.html (Sótt á vefinn 22.08.17) 
55 DV (2012) 
56 International Journal of Consumer Studies (2009) 
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viðskiptabanka eða sparisjóði. Eina sem einstaklingur þarf að uppfylla til að fá 

samþykkt smálán í dag er að vera orðin 20 ára, vera fjárráða, vera með virkt 

farsíma númer og hreina vanskilaskrá. Raunverulegt lánshæfi eða greiðsluhæfi 

aðila er ekki kannað umfram þetta. 57 

Smálán féllu ekki undir eldri lög um neytendalán en með nýju lögunum nr. 

33/2013 þá átti smálánin einmitt að falla þar undir.  

Fulltrúi smálánafyirtækja skilaði inn umsögn varðandi frumvarpið á nýju 

neytendalögunum og mótmæltu ÁHK, taldi að slík takmörkun á samningsfrelsinu 

væri brot á ákvæðum Stjórnarskrárnar og eignarréttinum. 58 

Eftir að nýju lögin tóku gildi þurftu allar fjármálastofnanir sem veita 

einstaklingum neytendalán að ráðast í umfangsmiklar breytingar á sínu verklagi 

til þess að uppfylla skilyrði fyrir neytendaláni samkvæmt nýju lögunum. Þrennt 

fór þar í fararbroddi; upplýsingaskylda, að lánhæfismeta fyrir útlánum og ÁHK 

skyldi ekki fara yfir ákveðið þak. Þessar breytingar á lögunum, sérstaklega ÁHK á 

hvert lán, sem er í dag 50% hafði gríðarlega mikil áhrif á rekstrarmódel smálána 

fyrirtækja enda hafði kostnaðurinn verið tæplega 13 sinnum hærri hingað til eða 

648% í stað 50%.  Smálánafyrirtækin ákváðu að innleiða ekki þessar breytingar 

og héldu áfram að lána á lán þar sem ÁHK fór vel yfir leyfileg mörk samkvæmt 

neytendalögum. Neytendastofa hefur ítrekað úrskurðað gegn 

smálánafyrirtækjum að kostnaðurinn sem þeir leggja á lánin sín séu ólögmæt 

samkvæmt neytendalögunum og hefur það endað í ítrekuðum stjórnvaldssektum 

af hálfu neytendastofu og verið staðfest af áfrýjunarnefnd neytendamála. 59 

                                                        
57 Kredia (2015)  
58 Nefndarálit meiri hluta efnahags- og viðskiptanefndar, þskj. 1060, 220 mál. Vefútgáfa 
Alþingistíðinda, slóð: http://www.althingi.is/altext/141/s/1060.html. (Sótt á vefinn 04.10.2017)  
59 Úrskurður áfrýjunarnefnd neytendamála nr. 14/2015, 3/2015 og 16/2015 
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7.4 Smálánafyrirtækin eftir nýju neytendalögin 
 
Í nóvember 2013 rétt eftir að nýju neytendalögin tóku gildi gerði Neytendastofa 

athugasemdir við kostnað útlána hjá smálánafyrirtækjum. 60 Á þessum tíma voru 

fimm starfandi smálánafyrirtæki en voru tveir mismunandi rekstraraðilar á 

bakvið þessi fimm félög sem öll buðu upp á mismunandi kostnað og kjör á lánum 

sínum. Smálánafyrirtækin drógu úr kostnaði og buðu fremur upp á aukaþjónustu 

gegn gjaldi til að bregðast við því tekjutapi sem fylgdi lækkun vaxta.  

Ef tekið var smálán upp á  20.000 kr. hjá Hraðpeningum, 1909 eða Múla í byrjun 

árs 2014 var ÁHK  50% og endurgreiðslan á láninu varð samtals 20.733 kr. og því 

kostnaðurinn við lántökuna eingöngu 733 kr. Með þessu móti var lánið afgreitt 

inná reikning lántaka eftir 14 daga. Nær allir sem hafa þurft að nýta sér þjónustu 

smálána hafa þurft peninginn strax og ekki getað beðið í 14 daga og því var í boði 

flýtiþjónusta sem kostaði 4.990 kr. og var lánið þar með afgreitt samdægurs. Fór 

árleg hlutfallstala kostnaðar við það úr 50% upp í 2.037% tæplega og 

endurgreiðslan var samtals 25.720 kr. 61 

Kredia og Smálán fóru sömu leið og var 14 daga afgreiðslutími hjá þeim nema ef 

keypt var flýtiþjónusta og var gjaldið hjá þeim 5.990 kr.. Með þessu fór árleg 

hlutfallstala kostnaðar úr 50% og upp í tæplega 3.214%. 62 Með því að hafa 14 

daga afgreiðslutíma uppfylltu smálánafyrirtækin þar með 26. gr. neytendalaganna 

sem tilgreindu um að ÁHK skuli ekki vera meira en 50% að þeirra mati samkvæmt 

svari þeirra til Neytendastofu. Neytendastofa hafnaði þeim skýringum 

                                                        
60 Ákvörðun Neytendastofu nr. 28/2014  
61 Ákvörðun Neytendastofu nr. 29/2014 
62 Ákvörðun Neytendastofu nr. 28/2014 
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smálánafyrirtækjum að flýtiþjónustan ætti ekki heima í heildarlántökukostnaði 

enda bryti það í bága við h lið 1. mgr. 5. gr. neytendalaganna. 63 

Árið 2015 tóku smálánafyrirtækin breytta stefnu, þau gátu í raun ekki starfað 

lengur miðað við óbreyttar forsendur vegna úrskurða og stjórnvaldssekta af hálfu 

Neytendastofu. Ákváðu þau því að endurskilgreina sig sem lánveitanda og 

rafbókasala. Við þetta tóku í gildi nýir almennir skilmálar E-Content fyrir öll fimm 

smálánafyrirtækin. 64 Þegar tekið er smálán hjá einum af smálánafyrirtækjum E-

Content eftir breytingu þá nær ÁHK aldrei yfir 50% en ef taka á smálán þá var 

nauðsýnlegt að kaupa eina eða fleiri rafbók, eftir því hversu hátt smálánið er. 

Þegar tekið er smálán og bætir við rafbók sem er nauðsýnleg viðbót þá eykst 

raunverulegur lántökukostnaðurinn margfalt. Inná skilmálum þeirra má sjá 

yfirlitstöflu yfir kostnað sem fylgir hverju smáláni fyrir hvern lánstíma sem er í 

boði. Ef við tökum dæmi, velji maður að taka 80.000 kr. lán í 30 daga þá er greitt 

að lánstíma loknum 82.920 kr. eða eingöngu 2.920 kr. í heildarlántökukostnað. 

Hins vegar samhliða þessu 80.000 kr. smáláni sem er tekið þarf einnig að kaupa 

átta rafbækur á samtals 27.600 kr., þeir gefa 3.300 kr. í afslátt vegna fjöldi bóka en 

heildar endurgreiðsla á láninu er 107.300 kr., eða 27.300 kr. eftir að 

lántökukostnað hefur verið bætt á. Neytendastofa hefur komist að þeirri 

niðurstöðu að þessi aukaþjónusta brýtur í bága við lið 1. mgr. 5. gr. nýju 

neytendalaganna. 65  Af þessum sökum hefur Neytendastofa hafnað 

viðskiptamódeli þeirra og eftir breytinguna, þar sem þeir bjóða upp á lán innan 

marka að þeirra sögn samhliða bókakaupum, stenst lánveiting þeirra ekki ákvæði 

neytendalánanna og hafa þau þurft að þola frekari stjórnvaldssektir af hálfu 

                                                        
63 Sjá úrskurði Neytendastofu nr. 50/2015 og 3/2015 
64 Kredia (2015) 
65 Sjá úrskurði Neytendastofu nr. 17/2016,  59/2016 og  16/2016 
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Neytendastofu. Smálánafyrirtækin voru beitt dagsektum en í ákvörðun 

áfrýjunarnefndar neytendamála nr. 14/2015 var ákvörðun að beita 

Smálánafyrirtækin dagsektum ógild. Þær dagsektir voru 250.000 kr. á dag og var 

sú ákvörðun felld í ákvörðun Neytendastofu nr. 28/2014. Komust 

smálánafyrirtækin þar með hjá því að greiða rúmlega 158 milljónir kr. í dagsektir. 

66 Í dag eru öll fimm smálána fyrirtækin en starfandi á Íslandi en undir einum 

rekstraraðila, E-Content. 67 Síðasti úrskurður Neytendastofu nr. 26/2017 féll 12. 

júlí 2017, og var E-Content, rekstraraðili smálánafyrirtækjanna fimm sektaður um 

10.000.000 kr. og ef sú upphæð yrði ekki greidd innan 30 daga skyldi hann sæta 

dagsektum, 500.000 kr. per dag.  

Smálánafyrirtækin hafa verið sökuð um vafasama viðskiptahætti og líka hefur 

markaðssetningin þeirra verið á gráu svæði en þeir hafa meðal annars tekið upp á 

því að senda smáskilaboð í farsíma hjá ungmennum þar sem þau eru minnt á 

útlánaheimild sem þau eiga til staðar og geta nýtt sér. Póst- og fjárskiptastofnun 

hefur borist töluvert af kvörtunum frá þeim sem hafa fengið smáskilaboð í farsíma 

sinn en aðilar sem hafa fengið slík skilaboð hafa tjáð sig að þeir hafa í engum 

viðskiptum átt við nein smálánafyrirtæki. 68 

 

7.5 Netgíró 
 
Netgíró er eitt af yngri fjármálafyrirtækjum á Íslandi, stofnað árið 2012, og er í dag 

stærsta fjármálatæknifyrirtæki landsins. 69  Netgíró sérhæfir sig í rafrænum 

greiðslulausnum og hefur litla sem enga yfirbyggingu. Í gegnum Netgíró er hægt 

                                                        
66 Rúv (2015) 
67 E-Content (2015) 
68 RÚV (2017)  
69 Netgíró (2017) 
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að versla hjá hundruð verslana á Íslandi, bæði á netinu og í verslunum. 70 Netgíró 

býður í raun upp á kaup í verslunum í gegnum neytendalán en heimildir eru aldrei 

hærri en 2.000.000 kr. og því nægir alltaf að lánshæfismeta viðskiptavin sem sækir 

um heimild og engin þörf á greiðslumati samkvæmt 10. gr. neytendalaga. Netgíró 

byggir útlána heimildir viðskiptavina sinna á viðskiptasögu þeirra hjá Netgíró og 

lánshæfismati Creditinfo. 71 

8 Eftirlit og viðurlög 
 
Í 23. gr. tilskipun nr. 2008/48/EB, kemur fram að aðildarríki sem innleiða 

tilskipunina eigi að setja reglur er varða brot á ákvæðum laganna og hvaða refsing 

liggur við því að brjóta ákvæði laganna sbr. 20. gr. sem tiltók að ákveðin stofnun 

eða eftirlit ætti að hafa umsjón með því eftirliti. Það hafði verið fyrir í eldri 

neytendalögum ákvæði í 25. gr. laganna sem tilgreindi að Neytendastofu væri falið 

að sinna eftirliti með að ákvæðum laganna væri framfylgt. Var því talið réttast að 

það Neytendastofu yrði falið þetta hlutverk áfram að annast eftirlit með því að 

ákvæðum nýju neytendalaga sé uppfyllt. Neytendastofa starfar nú samkvæmt 

lögum nr. 57/2005, um eftirlit með viðskiptaháttum og markaðssetningu og gefa 

þau lög Neytendastofu ákveðnar heimildir til refsingar á þeim aðilum sem brjóta 

ákvæði laganna sbr. 2. mgr. 21. gr. laganna. 

Neytendastofa hefur heimild til að grípa til aðgerða gegn þeim aðilum sem virða 

ákvæði laganna að vettugi og koma þær heimildir fram í 3. mgr. 29. gr. laga nr. 

33/2013. Þær heimildir eru bann, fyrirmæli eða heimildir með frekari skilyrðum. 

Helsta tól Neytendastofu er að beita fyrirtæki stjórnvaldssekt eða dagsektum skv. 

                                                        
70 Sama heimild 
71 Sama heimild 
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30. gr. og 31. gr. laganna en þeim má beita á lánveitanda sem brýtur gegn 

ákvæðum þessara laga og er að finna upptalningu á þeim í 1. mgr. 30. gr. 

Aðili sem er ósáttur með ákvörðun Neytendastofu getur skotið henni til 

áfrýjunarnefndar neytendamála sbr. 29. og 30. gr. neytendalaganna. Ef að aðili 

máls er ósáttur með ákvörðun áfrýjunarnefndar getur hann kært þá ákvörðun til 

dómstóla. Neytendastofu er þó heimilt að gera samkomulag við aðila eða sátt skv. 

32. gr. laganna og ljúka málinu þar með en Neytendastofu er falið að setja nánari 

reglur um slíka framkvæmd.  

Með lagasetningunni var skerpt á þær heimildir sem Neytendastofa hefur og 

viðurlög og réttarúrræð skýrð nánar.   

Neytendastofa hefur eins og áður kom fram heimild til að leggja á aðila 

stjórnvaldssekt og dagsektir telji stofnunin ástæða til en stjórnvaldssekt geta verið 

frá 100.000 kr. til 20.000.000 kr. og skal taka tillit til alvarleika brots, 

samstarfsvilja og hvort ítrekað brot sé að ræða og svo framvegis. Ástæður til 

stjórnvaldssektar má finna í a – y lið 1. mgr. 30. gr. neytendalaga.  

Neytendastofa hefur heimild til að veita dagsektir, en þær eru veittar ef aðili hefur 

ekki farið eftir ákvörðun Neytendastofu og skal tilkynna slíka sekt bréfleiðis og má 

hún vera frá 50.000 kr. til 500.000 kr. á dag í ótímabundin tíma þar til viðkomandi 

aðili hefur sinnt ákvörðun Neytendastofu. Í ákvörðun Neytendastofu nr. 26/2017 

var kveðið á um að beita skyldi dagsekt upp á 500.000 kr. á dag skyldi aðalsekt í 

ákvörðuninni ekki vera greidd innan ákveðins frest.  

Frá því að nýju neytendalögin tóku gildi hafa ekki margar ákvarðanir verið felldar 

hjá Neytendastofu er varðar brot á ákvæðum laganna. Úrskurðirnir eru ellefu 

samtals og af þeim hafa níu verið gegn smálánafyrirtækjum.  Að auki hafa fallið 

úrskurðir hjá áfrýjunarnefnd neytendamála sem hafa verið áfrýjaðir.  
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Eftir að nýju neytendalögin tóku gildi hafa tvær ákvarðanir fallið gegn 

Íslandsbanka en engin af viðskiptabönkunum eða sparisjóðunum hafa að mati 

Neytendastofu brotið á ákvæðum nýju laganna. Tvær ákvarðanir Neytendastofu 

árið 2014 sögðu að Íslandsbanki hafði brotið gegn 12. gr. eldri neytendalögunum 

nr. 33/1994. 72  Báðar þessar ákvarðanir voru áfrýjaðar fyrir áfrýjunarnefnd 

neytendamála og voru þær þar staðfestar. 73 Þessar ákvarðanir Neytendastofu að 

Íslandsbanki hafði brotið gegn ákvæðum eldri neytendalaga var eingöngu 

staðfesting á því að á lögunum var brotið en þeim ekki gerð nein refsing af hálfu 

Neytendastofu.  

Önnur ákvörðun neytendastofu nr. 44/2014 snéri um að Íslandsbanki tilgreindi 

ekki hvernig vaxta endurútreikningur við hækkun vaxta var framkvæmdur, sú 

ákvörðun var staðfest með ákvörðun áfrýjunarnefndar neytendamála nr. 

20/2014. 

Íslandsbanki kærði ákvörðun áfrýjunarnefnd neytendamála nr. 20/2014 til 

héraðsdóms sem felldi ákvörðunina niður. Fjölskipaður Hæstiréttur snéri 

ákvörðun héraðsdóms við 12. október 2017 með Hrd. 623/2016 og stendur 

Íslandsbanki í endurútreikning á lánum þegar þessi ritgerð er skrifuð. 74 

Aðrir tveir úrskurðir hafa fallið í garð Elko ehf. og Magna verslana ehf., sem 

rekstraaðila Heimkaup.is. Bæði þau mál voru ákvörðuð 9. nóvember 2015. Bæði 

málin snérust að því að Neytendastofa taldi vanta verulega upp á þær upplýsingar 

sem þessum seljendum væri skylda að upplýsa neytendur um er varðaði ÁHK. 

Báðir aðilar skýldu sér á bakvið það að allar upplýsingar kæmu skýrt fram þegar 

kaupandi gengi frá greiðslu í gegnum greiðsluvefi, ýmist Borgun eða Netgíró, á 

                                                        
72 Ákvörðun Neytendastofu nr. 8/2014 og 44/2014 
73 Úrskurður áfrýjunarnefnd Neytendamála nr. 5/2014 og 20/2014 
74 DV (2017)  
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heimasíðum þeirra. Seljendurnir sögðu að það væri einfaldlega of flókið að sýna 

útreikning á ÁHK við hverja fjárhæð þar sem útreikningurinn væri of flókin og 

benti Elko á að það tók viðskiptabankana marga mánuði að koma útreikningi upp. 

75 Neytendastofa tók þessar skýringar ekki gildar og ákvarðaði 9. nóvember að 

báðir seljendur skyldu sæta dagsektum ef fullnægjandi úrbætur yrðu ekki gerðar 

innan tveggja vikna.  

Úrskurðir Neytendastofu sem hafa snúið að smálánafyrirtækjunum hafa verið 

alvarlegri en gegn öðrum aðilum og hafa úrskurðir fallið árlega gegn þessum 

fyrirtækjum frá því árið 2014.  

Fyrstu úrskurðir Neytendastofu féllu 2. júní 2014 jafnt á öll smálánafyrirtæki en 

þá voru þau öll fimm gert að greiða 250.000 kr. í stjórnvaldssekt fyrir brot á 21. 

gr. laga um neytendalaga og 3. gr. reglugerðar um útreikning ÁHK, nr. 956/2013.  

Áfrýjunarnefnd neytendamála staðfesti þær ákvarðanir í úrskurðum sínum í 

málum nr. 13/2014 og 14/2014. Smálánafyrirtækin fóru ekki að þessum 

úrskurðum og voru því ákvarðaðar stjórnvaldssektir af Neytendastofu á 250.000 

kr. í dagsekt 76 þar til þau uppfylltu ákvörðun neytendastofu frá árinu á undan.  

Hæsta sektin sem Neytendastofa hefur beitt var gegn smálánafyrirtækjunum 

öllum sem einu félagi í ákvörðun nr. 26/2017 en það var vegna þess að þau höfðu 

ekki farið að ákvörðunum frá því 2016. Sektin var 10.000.000 kr. og veittur var 14 

daga frestur til að greiða, annars væri að auki beitt 500.000 kr. dagsektum. 

 

 

 

                                                        
75 Ákvörðun Neytendastofu nr. 48/2015 
76 Ákvarðanir Neytendastofu nr. 50/2015 og 3/2015 
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9 Niðurstaða og umræður 
 
Eftir að hafa rýnt í neytendalögin nr. 33/2013 og hvaða áhrif þau hafa bæði á 

lántaka og lánveitendur hér á landi þá tel ég að þau séu mikil réttarbót fyrir 

neytendur og hafa haft mjög jákvæð áhrif á flest alla. Þegar ég segi flest alla þá hafa 

lögin neikvæð áhrif á, til dæmis, rekstur smálána en það er einmitt einn helsti 

tilgangur laganna; að auka vernd neytanda gegn ósanngjörnum 

viðskiptaskilmálum meðal annars í formi alltof hárra vaxta. Við vinnslu á þessari 

ritgerð þá ræddi ég við starfsmenn fjármálafyrirtækja, Creditinfo og fólk í kringum 

mig sem hafa oft verið í stöðu lántaka. Allir voru á einu máli að lögin væru 

neytendum mjög í hag. Sumir einstaklingar höfðu orð á því að hér væri mögulega 

farið of frjálst með forræðishyggju vegna skilyrða um lánshæfis- og greiðslumat 

en slíkt tel ég að sé gott fyrir neytendann, svo hann fari ekki offari í lántöku. Lögin 

bæta þannig ekki bara stöðu lántaka heldur líka lánveitanda með því að skilyrða 

lánveitanda til að gera fullnægandi athugun á greiðsluhæfni lántaka. Hér er hægt 

að skoða dóm sem féll í héraði 2. ágúst 2017, sem var reifaður í kaflanum um 

greiðslumat, en þar komst dómurinn að því að lánveitandinn hafði ekki fullnægt 

skyldu sinni á lántaka. Ef að lánveitandi uppfyllir þessa skyldu er það bæði lántaka 

og lánveitanda í hag.  

Með nýju neytendalögunum tel ég  að neytendavernd á Íslandi hafi aukist til muna. 

Neytendastofa fékk aukið fjármagn og almenningur virðist vera mun meðvitaðri 

um þann rétt sem þau eiga gagnvart lánveitendum og seljendum heldur en þegar 

fyrstu neytendalögin tóku gildi á Íslandi. Hér má sjá myndrænt á mynd 4, hvernig 

þróun ákvarðana Neytendastofu hefur verið frá því 1994 til dagsins í dag.  
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77 

Einnig tel ég að það sem hefur gerst mun hraðar síðustu ár en búist var við, er að 

yngri kynslóðir eru frekar að fjármagna sig með nýjum lánveitendum heldur en 

viðskiptabönkum. Ungt fólk kýs hraða og að geta gert hlutina sjálft, til dæmis með 

því að geta sótt um lán rafrænt frekar en að fara í sinn viðskiptabanka, en þar hafa 

nýir lánveitendur forskot, til dæmis Netgíró og Aktíva. Ungt fólk er kannski 

kærulausara þegar kemur að háum vöxtum og kostnaði svo lengi sem þau fá 

hlutina strax og á sínum forsendum. Í lok nóvember 2017 kynnti símafyrirtækið 

Nova nýja lána þjónustu í samvinnu við Aur undir yfirskriftinni „Segðu bless við 

bankann“,78 og er það fyrsta símafyrirtækið á Íslandi sem býður aðilum bein útlán. 

Þetta er mögulega merki um þær breytingar sem munu eiga sér stað á næstunni, 

og þá sérstaklega kannski hjá yngri kynslóðum að við verðum ekki jafn háð 

viðskiptabönkum eins og fyrri kynslóðir hafa verið er varðar almenna neyslu.  

Orðið hafa verið miklar framfarir hjá viðskiptabönkum. Arion banki hefur náð að 

útfæra mjög hagkvæmar og skilvirkar rafrænar lausnir í lántöku og greiðslumati, 

og nú hefur Íslandsbanki sett sambærilegt rafrænt greiðslumat á vefinn sinn.  

                                                        
77 Dreifing ákvarðanna Neytendastofu frá 1994 – 2017, tölur teknar á vef Neytendastofu 
78 Aur (2017) 
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10 Lokaorð 
 
Höfundur telur það vera ótvírætt að neytendalögin nr. 33/2013 hafi haft jákvæð 

áhrif og þá sérstaklega ef litið er til þess að smálán voru loksins færð undir ákvæði 

neytendalaganna. Smálánafyrirtækin störfuðu um árabil á Íslandi án þess að heyra 

undir slík lög og ætti það að vera öllum kunnugt að þessi fyrirtæki hafi boðið upp 

á lán á okurvöxtum og einnig hafi auglýsingar þeirra farið fram með afar 

ósmekklegum hætti. Hér er vísa ég í „notorisk facta, notorius“. 79 

Höfundur hefur sjálfur starfað í útibúi hjá einum viðskiptabankana og hefur 

upplifað hvernig vinnureglur banka voru fyrir og eftir lagasetninguna. Eftir að 

lögin tóku gildi þá jókst álag og vinnan sem hver starfsmaður þurfti að hafa í 

kringum hvert lán en lögin eru vafalaust til bóta fyrir viðskiptavininn. Hann hefur 

nú aðgang að ítarlegum og aðgengilegum upplýsingum um lántökuna ásamt því að 

sjá í fljótu bragði hvað það kostar hann, til dæmis, að greiðsludreifa kreditkorta 

reikningi sínum. Þetta hefur aukið vitund almennings á því hvað það kostar að taka 

lán og jafnvel hvatt fólk til þess að fara betur með peninga.  

Þrátt fyrir persónulega reynslu þá er í dag erfitt að segja til um áhrif laganna. Flest 

öll mál sem hafa komið til kasta Neytendastofu eða dómstóla hafa fjallað með 

einum eða öðrum hætti um smálán en gaman verður að sjá það hvernig 

neytendalán sem slík og lögin tengd þeim munu þróast á næstu árum.  

 

 

 

 

                                                        
79 Andri Árnason, Réttarfar í Hnotskurn. Bls. 25 
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Úrskurður áfrýjunarnefndar neytendamála 23. febrúar 2015 (5/2014) 

Úrskurður áfrýjunarnefndar neytendamála 21. nóvember 2014 (13/2014) 

Úrskurður áfrýjunarnefndar neytendamála 21. janúar 2015 (14/2014) 

Úrskurður áfrýjunarnefndar neytendamála 19. júní 2015 (20/2014) 

Úrskurður áfrýjunarnefndar neytendamála 24. júlí 2015 (3/2015) 

Úrskurður áfrýjunarnefndar neytendamála 9. desember 2015 (14/2015) 

Úrskurður áfrýjunarnefndar neytendamála 14. apríl 2016 (16/2015) 

Úrskurður áfrýjunarnefndar neytendamála 16. september 2016 (3/2016) 

Úrskurður áfrýjunarnefndar neytendamála 10. mars 2017 (7/2016) 

 
Ákvarðanir Persónuverndar 

Ákvörðun Persónuverndar 17. september 2014 (2014/888) 

Ákvörðun Persónuverndar 28. september 2017 (2016/1138) 

 
Dómaskrá 

Hrd. 12. Október 2017 (263/2016) 
 
Hérd. Norðeyst. 2. Ágúst 2017 (Z-1/2016) 
 
 
 


