
I Ijós hefur komið að neðangreind umsögn barst ekki Alþingi vegna misritunar póstfangs.

Umsögnin er því send aftur þó seint sé.

Kveðja,
Ari Teitsson

From: Ari Teitsson
Sent: Thursday, March 26, 2015 9:52 AM 
To:
Cc: Jón Ingvi Árnason
Subject: Umsögn um lagafrumvarp um fjármálafyrirtæki 571 mál þingskjal 999 

Til nefndasviðs Alþingis

Ari Teitsson kt 1303433849 Hrísum S.Þing s 8648500 sendir hér með fyrir hönd Sparisjóðs 
Suður Þingeyinga og Sparisjóðs Höfðhverfinga umsögn og breytingartillögur við ákveðna 
þætti lagafrumvarps um fjármálafyrirtæki 571 mál þingskjal 999.

Af tæknilegum ástæðum er valið að skrifa breytingar og umsögn inn í fyrirliggjandi skjal og 
fyrlgir það með í viðhengi, en helstu breytingar eru eftirfarandi:

Fellt er inn í undanþáguákvæði í kafla frumvarpsins um sveiflujöfnunarauka og einnig í kafla 
um jöfnunarauka: og sparisjóðir sem starfa á afmörkuðu staðbundnu starfssvæði skv. 3. mgr. 14. 
gr og hafa starfsleyfi samkvæmt 1. 2. og 5. tölul. 1. mgr. 3. gr.

Sett er inn Hreinar eignir í skilgreiningu eigna í undanþáguákvæði. Með því að seta Hreinar 
eignir er ekki vafi á hvort lánasöfn sparisjóðanna skuli í þessu samhengi teljast eignir, annar 
möguleiki væri að hækka eignamarkið þannig að minni sparisjóðir féllu undir það.

Greinargerð okkar og almenn umsögn er neðst í skjalinu og þarfnast ekki frekari skýringa.

Beðist er forláts á að sendingin er örlítið of seint á ferð.

Kveðja,
Ari Teitsson

mailto:ariteits@simnet.is
mailto:joningvi@spsh.is


Sveiflujöfnunarauki

Fjármálafyrirtæki með starfsl eyfi sem verðbréfafyrirtæki, verðbréfamiðlun eða 
rekstrarfélög verðbréfasjóða skv. 5., 6 eða 7. tölul. 1. mgr. 4. gr. sbr. 6. gr. Laganna og sparisjóðir 
sem starfa á afmörkuðu staðbundnu starfssvæði skv. 3. mgr. 14. gr og hafa starfsleyfi samkvæmt 
1. 2. og 5. tölul. 1. mgr. 3. gr. eru undanskilin skyldu til þess að viðhalda sveiflujöfnunarauka skv. 
1. mgr. ef þau uppfylla öll eftirtalin skilyrði:

1. Ársverk fyrirtækisins eru færri en 250,

2. ársvelta fyrirtækisins samkvæmt ársreikningi fer ekki yfir jafnvirði 50 milljón evra í íslenskum 

krónum,

3. Hreinar eignir samkvæmt ársreikningi fara ekki yfir jafnvirði 43 milljónir evra í íslenskum 
krónum, og 4. fyrirtæki uppfyllir að öðru leyti skilyrði sem koma fram í tilmælum 
framkvæmdastjórnar Evrópusambandsins 2003/361/EB um skilgreiningu á örfyrirtækjum, litlum 

og meðalstórum fyrirtækjum.

Verndunarauki

Fjármálafyrirtæki skal viðhalda sérstökum eiginfjárauka sem nefnist verndunarauki.
Verndunaraukinn skal nema 2,5% af áhættugrunni, sbr. 2. mgr. 84. gr. og skal auk þess viðhalda

honum á samstæðugrunni. Com m ent [r1]: skýra 
samstæðugrunninn í greinargerð.

Fjármálafyrirtæki með starfsleyfi sem verðbréfafyrirtæki, verðbréfamiðlun eða 
rekstrarfélag verðbréfasióða skv. 5., 6 eða 7. tölul. 1. mgr. 4. gr. sbr. 6. gr. Laganna og sparisióðir 
sem starfa á afmörkuðu staðbundnu starfssvæði skv. 3. mgr. 14. gr og hafa starfsleyfi samkvæmt
1. 2. og 5. tölul. 1. mgr. 3. gr. eru undanskilin skyldu til þess að viðhalda verndunarauka skv. 1.
mgr. ef það uppfyllir öll eftirtalin skilyrði:

1. Fjöldi ársverka fyrirtækisins eru færri en 250,
2. ársvelta fyrirtækisins samkvæmt ársreikningi fer ekki yfir jafnvirði 50 milljónir 

evra í íslenskum krónum,
3. Hreinar eignir samkvæmt ársreikningi fara ekki yfir jafnvirði 43 milljónir evra í 

íslenskum krónum, og
4. fyrirtækið uppfyllir að öðru leyti skilyrði sem koma fram í tilmælum 

framkvæmdastjórnar Evrópusambandsins 2003/361/EB um skilgreiningu á 
örfyrirtækjum, litlum og meðalstórum fyrirtækjum.

Greinargerð með breytingartillögum og almenn umsögn

Hækkandi eiginfjárkröfur til fjármálafyrirtækja hefta útlánagetu þeirra. Þetta á ekki síst við um 
staðbundna sparisjóði, sem hafa frá hruni allir starfað með takmörkuðu eigin fé, enda fengu þeir 

hvorki niðurfærslu krafna við yfirfærslu né sambærileg ný eiginfjárframlög og stóru bankarnir þrír. Því 
er mikilvægt að lagabreytingar leiði ekki til óeðlilegra krafna um aukið eigin fé minni



fjármálafyrirtækja, Rétt virðist einnig að horfa til þess að Tryggingarsjóður innstæðueigenda og 
fjárfesta hefur eflst á undanförnum árum og eru eignir A deildar sjóðsins nú um 14 miljarðar. Þótt 
sjóðurinn muni ekki að fullu geta mætt mögulegu hruni stóru bankanna er hann vel í stakk búinn til 
að takast á við áföll smærri fjármálafyrirtækja og því ígildi verndarauka hvað þá varðar. Þá verður 
einnig að horfa til þess að sparisjóðirnir hafa vegan mikillar fjármögnunar í formi innlána greitt 
hlutfallslega há framlög til TIF og munu margir þeirra við árslok 2015 hafa greitt til A deildar sjóðsins 
fjármuni sem svara til 2,5% af áhættugrunni, sbr. 2. mgr. 84. gr. eða sem svarar til áformaðs 
verndarauka.

Við mat á eiginfjárkröfum fjármálafyrirtækja er bæði rétt og sanngjarnt að taka tillit til þeirrar 

sérstöðu sem löggjafinn hefur markað staðbundnum sparisjóðum.

Sérstaða sparisjóða er mörkuð í lögum um fjármálafyrirtæki nr. 161/2002 og í VlII.kafli laganna, er 
fjallað sérstaklega um sparisjóði. Sérstaða sparisjóða kemur víðar fram í lögunum og 4. grein laganna 

er svohljóðandi:

Tegundir starfsleyfa.
Fjármálafyrirtæki getur fengiðstarfsleyfi sem:

1. Viðskiptabanki skv. 1.-6. tölul. 1. mgr. 3. gr. Viðskiptabanki skal þó ætíð hafa starfsleyfi og veita þjónustu skv. 1. og 2. 

tölul. 1. mgr. 3. gr.

2. Sparisjóður skv. 1.-6. tölul. 1. mgr. 3. gr. Sparisjóður sem starfar á afmörkuðu, staðbundnu starfssvæði skv. 3. mgr. 14. 

gr. getur fengið starfsleyfi skv. 1., 2. og 5. tölul. 1. mgr. 3. gr. Sparisjóður skal þó ætíð hafa starfsleyfi og veita þjónustu skv.
1. og 2. tölul. 1. mgr. 3. gr.

3. Lánafyrirtæki skv. b-lið 1. tölul. og 2.-6. tölul. 1. mgr. 3. gr. Lánafyrirtækiskal ætíð hafa starfsleyfiskv. b-lið 1. tölul. og
2. tölul. 1. mgr. 3. gr. Lánafyrirtæki hefur heimild til að kalla sig fjárfestingarbanka.

Þeir sparisjóðir sem velja að starfa á afmörkuðu staðbundnu starfssvæði með takmarkað starfsleyfi 

og veita þjónustu í samræmi við það, skulu einungis sinna eftirfarandi þáttum:

1. tölul. „M óttaka endurgreiðanlegra fjármuna frá  almenningi:
a. Innlán.

b. Skuldaviðurkenningar."

2. tölul. „Veiting útlána sem fjármögnuðeru meðendurgreiðanlegum fjármunum frá  almenningi"

5. tölul. Starfa sem rafeyrisfyrirtæki samkvæmt lögum nr. 17/2013.

Allir sparisjóðir landsins starfa í dag með takmarkaðar starfsheimildir og eru því eðli máls samkvæmt 
með einfaldari og áhættuminni rekstur en stærri fjármálafyrirtæki, sem sinna öllum lögbundnum 
starfsþáttum.


