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Frumvarpið hljóðar svo í þeirri mynd sem það hefur verið kynnt Alþingi og 
umsagnaraðilum:

„Þar til skilyrði eru fyrir efndum krafna á grundvelli 6. mgr. 102. gr. er skilanefnd 
fjármálafyrirtækis, sem naut heimildar til greiðslustöðvunar við gildistöku laga nr. 
44/2009, um breyting á lögum nr. 161/2002, um fjármálafyrirtæki, sbr. ákvæði 
til bráðabirgða II, heimilt að greiða skuldir eða efna aðrar skuldbindingar 
fjármálafyrirtækis ef skilanefnd telur víst að nægilegt fé sé til að greiða að fullu 
kröfur sem gætu notið sömu eða hærri stöðu í skuldaröð."

Um er að ræða nýtt ákvæði til bráðabirgða við lög nr. 161/2002 um fjármálafyrirtæki, 
sbr. einnig nýsamþykkt lög um breytingu á lögum um Qármálafyrirtæki nr. 44/2009.

Skilanefnd Kaupþings banka hf. hefur þegar komið þeim sjónarmiðum á framfæri við 
viðskiptanefnd að heimildir núgildandi laga um fjármálafyrirtæki eins og þeim var breytt 
með lögum nr. 44/2009 þrengi heimildir bankans verulega miðað við fyrri heimildir til 
greiðslu forgangskrafna. Er það álit skilanefndar bankans að miðað við núverandi 
heimildir sé bankanum með öllu óheimilt að greiða kröfur á hendur bankanum, sem 
stofnast hafa fyrir upphaf greiðslustöðvunartímabils fyrr en að höldnum kröfuhafafundi í 
kjölfar kröfulýsingarifrests. Má þannig búast við að samkvæmt núgildandi lögum verði 
forgangskröfur greiddar af hálfu bankans í fyrsta lagi að 7-8 mánuðum liðnum.

Telur bankinn að með núgildandi lögum sé kröfuhöfum sem eiga forgangskröfur, t.d. 
launakröfur á hendur bankanum, í raun mismunað eftir því hvort þeim auðnaðist að 
koma að kröfum sínum að hjá bankanum fyrir 21. apríl við gildistöku laga nr. 44/2009 
eða ekki. Getur það ekki verið vilji Alþingis. Telur skilanefnd rétt að árétta að bankinn 
nýtur áfram heimildar til greiðslustöðvunar, eins og verið hefur frá 24. nóvember 2008, 
og þær breytingar sem gerðar voru með lögum nr. 44/2009 hafi í raun rofið samhengi í 
störfum bankans án þess að sú hafi verið ætlunin. Skilanefnd vill leggja sérstaka áherslu 
á að með frumvarpinu er ekki verið að veita bankanum nýjar heimildir, sem hann ekki 
hafði áður, heldur er einungis verið að færa heimildir bankans til samræmis við það sem 
tíðkast í greiðslustöðvunarferli. Er eðlilegt að fyrirtæki í greiðslustöðvun hafi heimildir í 
samræmi við stöðu sína.

Bankinn hefur beitt heimildum til greiðslu forgangskrafna af varúð og tekið tillit til allra 
þátta þegar metið er hvort viðeigandi sé að greiða forgangskröfur. Yrðu takmarkanir laga 
44/2009 leiðréttar, þá færi skilanefnd fram með sömu varkárni í þessum efnum og áður. 
Mun bankinn einungis greiða forgangskröfur, þ.m.t. innstæðukröfur, launakröfur, 
lífeyrissjóðsgjöld og örorkubætur að hagur bankans leyfi og að slíkt komi ekki niður á hag 
annarra kröfuhafa sem eru jafnsettir í kröfuröð.

Þá er rétt að ítreka og benda á umsögn fjármálaráðuneytis með frumvarpinu. Þar kemur 
fram að af þessari breytingu hljótist enginn kostnaður fyrir íslenska ríkið. Þvert á móti er 
sennilega verið að spara íslenska ríkinu greiðslur sem myndu annars falla á það, beint 
eða óbeint, í gegnum innstæðutryggingar, almannatryggingar eða því um líkt.

Virðingarfyllst,


