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Lagarammi og skilaskylda
Guðmundur Jónsson



Skuldbindingaskrá

 Samkvæmt lögum nr. 161/2002 er fjármálafyrirtækjum m.a. gert skylt að halda 
sérstaka skrá um alla þá aðila/tengda aðila þar sem heildaráhættuskuldbinding við 
fjármálafyrirtækið er 300 m.kr. eða meira

 Fjármálaeftirlitið hefur gefið út skuldbindingaskrá til skila á ofangreindum gögnum

 Útgáfa 1.0 í gildi frá 1.7.2011

 Útgáfa 1.5 í gildi frá 1.2.2013 

 Útgáfa 2.0 í gildi frá 1.10.2019 (fyrstu skil 20.11.2019 m.v. 31.10.2019)



Skilaskylda

 Nær til fjármálafyrirtækja þar sem:

 Áhættuskuldbindingar einstaka viðskiptavina og/eða tengdra viðskiptavina er 
300 m. kr. eða hærri
• Mikilvægt að skoða í samhengi: lán – verðbréf – afleiður  

• Ef engin er yfir mörkum skal skila auðri skuldbindingaskrá til Fjármálaeftirlitsins

 Fasteignalán til neytenda þar sem heildar útistandandi lán eru 10 ma. kr. eða meira
• Skilaskylda virkjast ef farið er yfir þessi mörk tvö tímabil í röð



Helstu innihaldsbreytingar
Guðmundur Jónsson



Frá síðustu útgáfu

 Viðbætur og niðurfellingar einstaka gagnapunkta

 Uppfærðar skilgreiningar

 Endurröðun kafla

 Nýr kafli um fasteignalán til neytenda

 Lánakaflinn er með ýtrustu gagnapunktana

 Í hinum köflunum - Afleiður, Verðbréf og Fasteignalán til neytenda - er vísað í 
Lánakaflann varðandi einstaka gagnapunkta 



Skuldbindingaskrá

 Útgáfa 2.0

 Inngangur

 Áhættuskuldbindingar

 Aðilar og dagsetning

 Lán

 Verðbréf

 Afleiður

 Fasteignalán til neytenda

 Útáfa 1.5

 Inngangur

 Gögn
• Dagsetning

• Kröfuhafi

• Mótaðili

• Skuldbinding

• Lán

• Verðbréf

• Afleiður



Kaflar

 Aðilar og dagsetning
• Skilaskyldur aðili og skuldari

• Ekki samkeyrsla við eftirlitsskyld dótturfélög sem skila skuldbindingaskrá

 Lán
• Upplýsingar sem tengjast útlánum innan og utan efnahags

• Gagnaskilgreiningar nýttar í öðrum köflum

• Flestar breytingar í þessum kafla

 Verðbréf og afleiður
• Smávægilegar breytingar, vísað í lánakafla 

 Fasteignalán til neytenda
• Sambærileg upplýsingaskil fyrir ný lán og hefur áður verið safnað í óreglulegum takti



Helstu breytingar - nýtt

 Aðilar og dagsetning
• LEI kóði

 Lán
• IFRS 9 merkingar

• Lánshæfisflokkun

• Ívilnun sbr. EBA 

• Skuldbindingar utan efnahags

• PD og LGD

• LPA flokkun

• Vaxtaupplýsingar

• Aðrar upplýsingar

 Verðbréf
• LEI kóði

 Afleiður
• Útlánaígildi

 Fasteignalán til neytenda (nýr 
kafli)
• Vísað í „lána“ kafla varðandi hluta 

af gögnum



Helstu breytingar – breytt eða eytt

 Kennigögn
• Kennitala dótturfélags -eytt

• Rekstrarform -eytt

 Lán
• Bókfært virði dagsetning –eytt

• Virðisrýrnun –breytt

• Vanskil –breytt/eytt

• Tryggingar -breytt

 Verðbréf
• ekkert

 Afleiður
• Ekkert

 Fasteignalán til neytenda
• Sambærilegt við eldri fyrirspurnir



Fasteignalán til neytenda
Einar Jón Erlingsson



Fasteignalán til neytenda

 Hlutverk FME skv. lögum að framfylgja reglum um hámark veðsetningarhlutfalls 
(LTV), (VII.kafli l. 118/2016 um fasteignalán til neytenda)

 Hlutverk FME er jafnframt að meta þörfina á því að setja reglur um hámarks LTV 
og/eða hvort takmarka eigi lánveitingar í hlutfalli við tekjur lántaka (LTI eða DSTI) 
sem gilda fyrir alla aðila sem veita fasteignalán

 Til að uppfylla hlutverk sitt hefur Fjármálaeftirlitið safnað gögnum um fasteignalán 
til neytenda óreglubundið

 Fjármálaeftirlitið mun framvegis safna þessum gögnum í reglulegum takti samhliða 
skuldbindingaskrá

 Til að byrja með verður aðeins safnað gögnum frá lánveitendum með 
fasteignalánasafn til neytenda yfir 10 ma.kr.



Fasteignalán til neytenda – dulkóðun fastanúmera

 Fjármálaeftirlitið hefur samið við Þjóðskrá Íslands um dulkóðun fastanúmera 
fasteigna og samkvæmt áliti sínu í máli nr. 2017/1728 hefur Persónuvernd fallist á 
þá aðferð sem tryggir að upplýsingar verði aldrei rekjanlegar til einstaklinga

 Þjóðskrá Íslands mun veita Fjármálaeftirlitinu viðbótar upplýsingar um fasteignir 
út frá dulkóðuðu fastanúmeri
• t.d. fasteignamat, gróf staðsetning, notkunarflokkur og byggingarstig

 Með þessum hætti getur Fjármálaeftirlitið haft yfirsýn yfir veðsetningarhlutfall 
fasteigna þvert á lánveitendur án þess að fá persónugreinanlegar upplýsingar um 
lántaka

 Þjóðskrá Íslands veitir aðilum aðgang að dulkóðuðum fastanúmerum samkvæmt 
samningi
• Nánari upplýsingar veitir Bryndís Ásmundsdóttir hjá ÞÍ (bva@skra.is)



Fasteignalán til neytenda – lánshæfis- og greiðslumat

 Áhersla á upplýsingar úr lánshæfis- og greiðslumötum 

 Slíkum upplýsingum aðeins skilað fyrir ný lán

 Gagnapunktar m.a.:
• Tekjur
• Framfærslukostnaður
• Greiðslubyrði
• Fjárhæð mismunandi lána
• Heildarveðsetning fasteignar
• Virði fasteignar
• Fyrstu kaup

 Lánveitendur þurfa að koma sér upp miðlægu utanumhaldi um lánshæfis- og 
greiðslumöt



Tímalína innleiðingar
Valdimar Þorkelsson



Tímalína

 Stefnt er að útgáfu á uppfærðu gagnalíkani um mánaðarmótin júní - júlí

 Prófanir fari fram næsta haust – dagsetning tilkynnt síðar

 Gildistaka líkansins er 1.10.2019

 Stefnt að því að fyrstu skil verði á gögnum m.v. 31.10.2019 
• Skiladagur 20.11.2019




