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Efni: Viðbrögð fjármála- og efnahagsráðuneytisins við umsögn Sparisjóðs 
Suður-Þingeyinga og Sparisjóðs Höfðhverfinga um frumvarp til laga um 
breytingu á lögum um fjármálafyrirtæki, nr. 161/2002, með síðari breytingum 
(starfsleyfi, áhættustýring, stórar áhættuskuldbindingar, starfskjör, eignarhlutir, 
eiginfjáraukar o.fl.).

Vísað er í tölvuskeyti sem barst fjármála- og efnahagsráðuneytinu (ráðuneytinu) dags. 27. 
apríl s.l. þar sem efnahags- og viðskiptanefnd vekur athygli á að ný umsögn hafi borist 
nefndinni frá Sparisjóði Suður- Þingeyinga og Sparisjóði Höfðhverfinga vegna frumvarps til 
laga um breytingu á lögum nr. 161/2002, um fjármálafyrirtæki, með síðari breytingum (Þskj. 
990 -  571. mál) og ráðuneytinu gefin kostur á að bregðast við henni. Í minnisblaði þessu er að 
finna viðbrögð ráðuneytisins við umsögninni.

Umsögn Sparisjóðs Suður-Þingeyinga og Sparisjóðs Höfðhverfinga.
Í umsögn Sparisjóðs Suður-Þingeyinga og Sparisjóðs Höfðhverfinga (SP) leggja þeir til að 
breytingar verði gerðar á 29. gr. frumvarpsins. Nánar til tekið d. og e-lið 29. gr. frumvarpsins 
hvað varðar ákvæði um sveiflujöfnunarauka og verndunarauka. Leggja SP til að sparisjóðir 
sem starfa á afmörkuðu staðbundnu starfssvæði skv. 3. mgr. 14. gr. laganna og hafi starfsleyfi 
samkvæmt 1., 2. og 5. tölul. 1. mgr. 3. gr. sömu laga séu undanskildir skyldu til þess að 
viðhalda á hverjum tíma verndunarauka og heimild til þess að setja á sveiflujöfnunarauka taki 
ekki til þeirra.

Ráðuneytið bendir á að þar sem sparisjóðir hafi heimild til þess að veita þjónustu skv. 1. og 2. 
tölul. 1. mgr. 3. gr. laganna, þ.e. taki við innlánum og veiti útlán, sé útilokað að gera slíka 
undantekningu. Í 1. mgr. 129. gr. tilskipunar 2013/36/ESB (CRD IV tilskipunarinnar) sem 
fjallar um verndunarauka (e. Capital Conservation Buffer) kemur fram að öll 
fjármálafyrirtæki (e. institutions) skuli viðhalda verdunarauka. Í 2. mgr. 129. gr. 
tilskipunarinnar kemur fram að aðildarríkin megin undanskilja lítil og meðaðstór 
fjárfestingarfyrirtæki (e. Investment Firms) frá skyldu til þess að viðahalda verndunarauka ef 
slík undanþága ógni ekki fjármálastöðugleika í viðkomandi ríki. Fjárfestingarfyrirtæki eru í 
stuttu (og einfölduðu) máli fyrirtæki sem talin eru upp í 5. -  7. tölul. 1. mgr. 4. gr. laganna 
(Tegundir starfsleyfa) þ.e. verðbréfafyrirtæki, verðbréfamiðlun og rekstrarfélög 
verðbréfasjóða. Heimild tilskipunar tekur ekki til lánastofnanna (e. Credit Institutions) þ.e. 
fyrirtækja sem hafa heimild til að veita þjónustu skv. 1. og 2. tölul. 1. mgr. 3. gr. laganna 
(taka við innlánum eða veita útlán). Sparisjóðir sem starfa á afmörkuðu og staðbundnum 
starfsvæðum veita slíka þjónustu og eru lánastofnanir. Íslenska ríkið myndi því brjóta gegn 
EES-reglum með því að veita þeim slíka undanþágu. Þá gildir það sama í stuttu máli varðandi 
sveiflujöfnunaraukann, þ.e. skv. 2. mgr. 130. gr. CRD IV tilskipunarinnar má einungis



undanskilja fjárfestingarfyrirtæki frá þeirri skyldu (sé hún lögð á vegna ákveðinna aðstæðna) 
til að viðhalda sveiflujöfnunarauka.

Í umsögn SP er einnig lagt til að hækka bæta við orðunum „hreinar eignir“ í stað orðsins 
„eignir“ eða hækka skuli umrædd fjárhæðarmörk í 3. tölul. 2. mgr. e-lið 29. gr. frumvarpsins 
og 3. tölul. 4. mgr. d-liðs 29. gr. frumvarpsins þannig að sparisjóðirnir myndu falla fyrir utan 
ákvæðin. Eins og áður segir er óheimilt að undanskilja lánastofnanir ákvæðunum og ákvæðið 
tekur eins og fram kemur í 2. mgr. e-liðs 29. gr. og 4. mgr. d-liðs 29. gr. frumvarpsins 
einungis til verðbréfafyrirtækja, verðbréfamiðlanna og rekstrarfélaga verðbréfasjóða. 
Viðmiðin sem notuð eru sem stærðarmörk er ákvörðuð út frá reglum 4. mgr. 129. gr. og 4. 
mgr. 130. gr. CRD IV tilskipunarinnar. Ráðuneytið telur því ekki þörf á að breyta 
stærðarmörkunum því eins og áður segir þá tekur undanþáguákvæðið ekki til lánastofnanna.

Ráðuneytið bendir einnig á að með lögunum verði öllum fjármálafyrirtækjum (nema að 
undantekningarregla sem áður hefur verið fjallað um eigi við) skylt að viðhalda 
verndunarauka skv. 84. gr. e laganna verði frumvarpið samþykkt. Hinir eiginfjáraukarnir fela 
einungis í sér heimild til þess að beita þeim við ákveðnar aðstæður. Þá má taka það fram að 
þrátt fyrir að um auknar eiginfjárkröfur sé að ræða þá leiðir brot gegn skyldu til þess að 
viðhalda þessum sérstöku eiginfjárkröfum, þ.e. verndunarauka eða sveiflujöfnunarauka, ekki 
til sviptingar starfsleyfis fjármálafyrirtækisins heldur munu brot gegn umræddum reglum (þ.e. 
að viðhalda ekki eiginfjáraunum) leiða til þess að svigrúm fyrirtækisins til greiðslu 
breytilegra starfskjara til starfsmanna og greiðslu arðs til hlutahafa skerðast. Í frumvarpinu er 
gert ráð fyrir að fjármálafyrirtæki fái eitt og hálft ár til þess að bregðast við aukinni 
eiginfjárbindingu vegna verndunaraukans enda er hann þrepaður inn í þremur skrefum fram 
til 1. janúar 2017. Ráðuneytið telur það nægjanlegan tíma fyrir fjármálafyrirtækin til þess að 
bregðast við lagasetningunni og bendir á að verndunaraukinn var að fullu innleiddur fyrir öll 
fjármálafyrirtæki á sínum tíma í Noregi (1. júlí 2013), Svíþjóð (1. júlí 2014) og Finnlandi (1. 
janúar 2015).


