
Lög
um stöðugleikaskatt.

________

1. gr.
Markmið og ráðstöfun.

Markmið laga þessara er að stuðla að losun fjármagnshafta með efnahagslegan stöðugleika
og almannahag að leiðarljósi. Í því skyni er mælt fyrir um skattlagningu sem ætlað er að
mæta neikvæðum áhrifum í tengslum við uppgjör eða efndir skattskyldra aðila í kjölfar slita-
meðferðar þeirra.

Þeir fjármunir sem falla til við skattlagningu samkvæmt lögum þessum skulu renna í ríkis-
sjóð og skal ráðstöfun fjárins samrýmast markmiðum um efnahagslegan og fjármálalegan
stöðugleika. Í frumvarpi til fjárlaga skal gerð grein fyrir áætlaðri meðferð og ráðstöfun fjár-
munanna. Ráðherra skal hafa samráð við Seðlabanka Íslands um mat á áhrifum þessa á efna-
hagslegan og fjármálalegan stöðugleika og kynna málið fyrir efnahags- og viðskiptanefnd
á undirbúningsstigi fjárlagafrumvarps.

2. gr.
Skattskyldir aðilar.

Skylda til að greiða skatt, eins og nánar er kveðið á um í lögum þessum, hvílir á lögaðilum
sem áður störfuðu sem viðskiptabankar eða sparisjóðir, sbr. 4. gr. laga nr. 161/2002, um fjár-
málafyrirtæki, og sæta slitameðferð, sbr. 101. gr. laga nr. 161/2002, eða hafa lokið slita-
meðferð, sbr. 103. gr. a sömu laga, vegna þess að héraðsdómur hefur úrskurðað að þeir skuli
teknir til gjaldþrotaskipta. Hið sama á við um lögaðila sem áður störfuðu sem viðskiptabank-
ar eða sparisjóðir, sbr. 4. gr. laga nr. 161/2002, um fjármálafyrirtæki, og hafa lokið slita-
meðferð, sbr. 103. gr. a sömu laga, með nauðasamningi en hafa ekki getað efnt greiðslur sam-
kvæmt nauðasamningi eða skuldagerningum sem gefnir voru út í tengslum við nauðasamning
vegna takmarkana á gjaldeyrisviðskiptum og fjármagnshreyfingum á milli landa samkvæmt
lögum nr. 87/1992, um gjaldeyrismál.

3. gr.
Skattstofn.

Til skattstofns teljast heildareignir skattskylds aðila 31. desember 2015.
Eignir skulu metnar á gangvirði eða kostnaðarverði í samræmi við lög um ársreikninga,

nr. 3/2006, og settar reikningsskilareglur.
Hlutabréf í óskráðum hlutdeildar- og dótturfélögum skulu metin til eignar á verði sem

svarar til hlutdeildar skattskylds aðila í eigin fé viðkomandi félags eins og það er birt í árs-
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reikningi 2015, þó aldrei á lægra verði en nafnverði nema hlutafé sé talið tapað og bókfært
eigið fé neikvætt. Hlutabréf sem skráð eru á skipulegum verðbréfamarkaði, markaðstorgi
fjármálagerninga eða á sambærilegum markaði í ríki utan Evrópska efnahagssvæðisins skulu
metin á markaðsverði. Hlutabréf í öðrum félögum skulu metin á kostnaðarverði, þó aldrei á
lægra verði en nafnverði.

Önnur verðbréf skv. a-lið 2. tölul. 1. mgr. 2. gr. laga nr. 108/2007, um verðbréfaviðskipti,
sem skráð eru á skipulegum verðbréfamarkaði, markaðstorgi fjármálagerninga eða á sam-
bærilegum markaði í ríki utan Evrópska efnahagssvæðisins skulu metin á markaðsverði.

Útlán, kröfur, peningamarkaðslán og hvers konar kröfutengd réttindi, önnur en þau sem
falla undir 3. mgr., skulu metin á gangvirði.

Innstæður í bönkum skal telja til eignar að meðtöldum áföllnum vöxtum og verðbótum.
Aðrar eignir skulu metnar á gangvirði eða kostnaðarverði í samræmi við fyrri reiknings-

skil skattaðila.
Séu eignir skráðar í annarri mynt en íslenskum krónum skal umreikna virði þeirra miðað

við miðgengi viðkomandi myntar eins og það er skráð af Seðlabanka Íslands 31. desember
2015.

4. gr.
Skatthlutfall.

Stöðugleikaskattur er 39% af heildareignum skattskylds aðila skv. 3. gr.

5. gr.
Frádráttarliðir.

Frá stöðugleikaskatti skv. 4. gr. er heimilt að draga fjárfestingar skv. 2. mgr. sem skatt-
skyldur aðili skv. 2. gr. gerir í eigin nafni gegn greiðslu í eigin reiðufé í erlendum gjaldeyri
eftir 30. júní 2015 til og með 31. desember 2015.

Fjárfestingar sem veita rétt til frádráttar eru:
1. Frumfjárfesting í skuldabréfi sem gefið er út af innlendum viðskiptabanka eða sparisjóði

og skal útgáfan vera samkvæmt útgáfuramma GMTN (e. Global Medium Term Note) eða
EMTN (e. Euro Medium Term Note), í erlendum gjaldeyri og gjalddagi höfuðstóls skal
ekki vera fyrr en að sjö árum liðnum frá útgáfudegi skuldabréfs.

2. Frumfjárfesting í víkjandi láni í erlendum gjaldeyri sem veitt er til innlends viðskipta-
banka eða sparisjóðs þar sem lánstími er eigi skemmri en tíu ár og víkjandi lánið telst
til eiginfjárþáttar B í starfsemi viðskiptabankans eða sparisjóðsins, sbr. 1. tölul. 6. mgr.
84. gr. laga um fjármálafyrirtæki.

Heildarfjárhæð fjárfestinga sem heimilt er að draga frá stöðugleikaskatti getur numið allt
að 20% af heildareignum skv. 3. gr.

Þrátt fyrir ákvæði 3. mgr. getur heildarfjárhæð fjárfestinga til frádráttar stöðugleikaskatti
þó ekki numið hærri fjárhæð en 50 milljörðum kr. og aldrei hærri fjárhæð en sem nemur
reiknuðum skatti skv. 4. gr.

Fjárhæð frádráttar vegna fjárfestinga skv. 2. mgr. skal umreikna í íslenskar krónur miðað
við miðgengi viðkomandi myntar eins og það er skráð af Seðlabanka Íslands á útgáfudegi.

6. gr.
Álagning, gjalddagar, eftirlit, kærur, innheimta og viðurlög.

Stöðugleikaskattur skal lagður á 15. apríl 2016 og skal gögnum til útreiknings og álagn-
ingar hans skilað til ríkisskattstjóra fyrir lok mars á því ári og á því formi sem hann ákveður.
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Gögnin skulu samanstanda af ársreikningi vegna ársins 2015 og sérstakri skýrslu um eignir
og mat á einstökum eignaflokkum, skattstofni skv. 3. gr. og frádráttarliðum skv. 5. gr. Skatt-
skyldir aðilar skulu greiða álagðan skatt með fjórum jöfnum greiðslum á eftirtöldum gjald-
dögum: 1. maí, 1. júní, 1. júlí og 1. ágúst 2016. Eindagi er síðasti virki dagur hvers þessara
mánaða.

Álagning skv. 1. mgr. sætir kæru til ríkisskattstjóra skv. 99. gr. laga nr. 90/2003, um tekju-
skatt.

Úrskurður ríkisskattstjóra um kæru skv. 2. mgr. er fullnaðarúrskurður á stjórnsýslustigi.
Að öðru leyti en greinir í lögum þessum fer eins og við getur átt um álagningu, eftirlit,

kærur og innheimtu skattsins samkvæmt ákvæðum laga nr. 90/2003, um tekjuskatt, sbr. IX.–
XIV. kafla þeirra laga. Um viðurlög og málsmeðferð gilda ákvæði XII. kafla laga nr. 90/
2003, um tekjuskatt.

7. gr.
Álagður skattur.

Skattur samkvæmt lögum þessum telst ekki rekstrarkostnaður skv. 31. gr. laga nr.
90/2003, um tekjuskatt.

8. gr.
Rétthæð krafna.

Við slit á búi fjármálafyrirtækis skal skattkrafa á grundvelli laga þessara njóta rétthæðar
skv. 2. tölul. 110. gr. laga nr. 21/1991, um gjaldþrotaskipti o.fl. Sama á við ef slitameðferð
lýkur með nauðasamningi eða gjaldþrotaskiptum.

9. gr.
Málsmeðferð fyrir dómstólum.

Dómsmál sem rísa kunna vegna laga þessara skulu sæta flýtimeðferð samkvæmt reglum
XIX. kafla laga nr. 91/1991, um meðferð einkamála.

10. gr.
Reglugerðarheimild.

Ráðherra er heimilt að mæla nánar fyrir um framkvæmd laga þessara í reglugerð.

11. gr.
Gildistaka.

Lög þessi öðlast þegar gildi.

12. gr.
Breytingar á öðrum lögum.

Við gildistöku laga þessara verða eftirtaldar breytingar á lögum um gjaldeyrismál, nr.
87/1992, með síðari breytingum:
1. Við 13. gr. n laganna bætast tvær nýjar málsgreinar sem orðast svo:

Skattaðili samkvæmt lögum um stöðugleikaskatt eða lögaðili sem stofnaður hefur
verið í tengslum við efndir nauðasamnings skattaðila skal undanþeginn takmörkunum
2. mgr. 13. gr. b og 1. málsl. 2. mgr. 13. gr. c vegna úthlutunar til kröfuhafa við gjald-
þrotaskipti eða vegna greiðslu samkvæmt staðfestum nauðasamningi. Undanþága 1.
málsl. er bundin skilyrðum um að sýnt hafi verið fram á full skil á álögðum skatti sam-
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kvæmt lögum um stöðugleikaskatt og málshöfðunarfrestur sé liðinn, án þess að ágrein-
ingur hafi verið hafður uppi, eða fyrir liggi endanleg niðurstaða dómstóla sem staðfestir
framkvæmd laga um stöðugleikaskatt. Áður en skattaðili framkvæmir fjármagnshreyf-
ingar á milli landa og gjaldeyrisviðskipti á grundvelli undanþágu 1. málsl. skal hann
hafa hlotið staðfestingu Seðlabanka Íslands á því að skilyrði ákvæðisins séu uppfyllt. Ef
skilyrði 2. málsl. eru ekki uppfyllt að mati Seðlabankans skal bankinn synja staðfest-
ingar. Aðilar sem njóta undanþágu skv. 1. málsl. skulu jafnframt undanþegnir 13. gr. e,
1. mgr. 13. gr. f, 13. gr. g, 13. gr. h og 13. gr. l. Seðlabankinn setur nánari reglur um
framkvæmd þessa ákvæðis.

Skattaðili samkvæmt lögum um stöðugleikaskatt skal undanþeginn ákvæði 13. gr. e
vegna fjárfestinga í samræmi við 5. gr. laga um stöðugleikaskatt.

2. Á eftir 2. málsl. 3. mgr. 15. gr. a laganna kemur nýr málsliður sem orðast svo: Þrátt fyrir
ákvæði 2. málsl. geta sektir vegna brota lögaðila á 13. gr. b og 13. gr. c numið allt að
fimmfaldri fjárhæð fjármagnshreyfingarinnar eða gjaldeyrisviðskiptanna.

3. Við 6. málsl. 1. mgr. 15. gr. h laganna bætist: í öðrum tilvikum en þegar þeim er beitt
á grundvelli 15. gr. i.

4. Á eftir 15. gr. h laganna kemur ný grein, 15. gr. i, sem orðast svo:
Telji Seðlabanki Íslands háttsemi andstæða ákvæðum laga þessara getur bankinn

krafist þess að látið verði af ólögmætri háttsemi þegar í stað. Seðlabankinn getur jafn-
framt krafist úrbóta eða leiðréttinga á þeim ráðstöfunum sem teljast andstæðar ákvæðum
laga þessara. Seðlabankanum er heimilt að beita dagsektum skv. 15. gr. h þar til farið
hefur verið að kröfum bankans.

_____________

Samþykkt á Alþingi 3. júlí 2015.
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