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Varðar: Umsögn slitastjórnar SPRON um frumvarp til laga um breytingu á lögum um
fjármálafyrirtæki nr. 161/2002, með síðari breytingum (nauðasamningar), þingskjal 
1401-787. mál.

Almennt

Slitastjórn SPRON er fylgjandi því að greitt verði fyrir að slitameðferð fjármálafyrirtækja geti 
lokið með nauðasamningum. Telur slitastjórnin að rétt sé að ganga lengra í þessu efni, en lagt er 
til með frumvarpinu. Þá vekur slitastjórn athygli á skattalegum álitaefnum sem torvelda 
möguleika slitastjórnar SPRON til þess að leggja fram nauðasamning. Verður nú gerð nánari 
grein fyrir sjónarmiðum slitastjómar hvað þetta varðar.

Um 1. gr. frumvarpsins

í 1. gr. frumvarpsins er kveðið á um breytingar á 103. gr. laga nr. 161/2002. í c-lið er fjallað um 
heimildir slitastjórna til viðskipta við Seðlabanka íslands. Telur slitastjórn SPRON, að einfalda 
megi ferlið enn frekar með því að heimila slitastjórn að tilkynna kröfuhöfum um slíka ráðstöfun 
með rafrænum hætti, í stað þess að gera það fyrirfram á fundi með kröfuhöfum. í þessu 
samhengi er m.a. litið til þess að skammur tími gefst til nauðasamninga fyrir næst komandi 
áramót, auk þess sem ekki verður séð að það komi að sök þó að tilkynningin verði send með 
þessum hætti, en lögin gera ekki ráð fyrir samþykki kröfuhafa fyrir ráðstöfun slitastjórnar. Er hér 
einnig litið til þess að með frumvarpinu verður heimilað að greiða atkvæði um nauðasamning 
með rafrænum hætti, og ætti því ekki að vera tiltökumál að heimila það sem minna er, þ.e. að 
tilkynna kröfuhöfum um ráðstöfun með rafrænum hætti.

Er því lagt til að ákvæði lokamálsliðar c-liðar frumvarpsins verði svohljóðandi:

Skal slitastjórn tilkynna kröfuhöfum fyrirfram um slíka ráðstöfun með rafrænum hætti eða á 
fundi /' samræmi við 3. málsl. 3. mgr.

Um 2. gr. frumvarpsins 

Um d-lið
Samkvæmt frumvarpinu er hlutfall samþykkis þeirra atkvæðismanna sem greiða atkvæði um 
nauðasamninginn lækkað úr 70% í 60%, og er það ótvírætt til bóta. Eftir sem áður er áskilið að 
hlutfall atkvæða eftir fjárhæðum verði óbreytt, þ.e. hlutfallið verði það sama og eftirgjöf af 
samningskröfum á að nema. í tilviki SPRON, og fleiri fjármálafyrirtækja, er endurheimtuhlutfall 
lágt og því þarf yfir 95% atkvæða skv. fjárhæðum að liggja fyrir til að nauðasamningur verði



samþykktur. Þetta háa hlutfall sem áskilið er gerir það að verkum að verulega torvelt getur verið 
að afla samþykkis við nauðasamninga, jafnvel þó meginþorri kröfuhafa telji nauðasamninga 
skynsamlegustu leiðina. Með því að áskilja svo hátt hlutfall er smáum minnihluta veitt 
neitunarvald gagnvart miklum meirihluta kröfuhafa miðað við fjárhæðir, jafnvel þó engin 
skynsamleg rök búi að baki synjuninni. Telur slitastjórn það óásættanlega niðurstöðu að 
minnihlutanum sé fengið slíkt vald yfir meirihlutanum. Engin rökbundin nauðsyn er fyrir því að 
áskilja sama hlutfall að tiltölu og nemur eftirgjöf krafna. Hvorki sjónarmið um minnihlutavernd, 
né önnur sjónarmið. Horfa ber til þess að eftirgjöfin er sú sama hjá öllum kröfuhöfum, stórum og 
smáum, þó þannig að almennt fá smæstu kröfuhafarnir meira í sinn hlut að tiltölu vegna 
áskilnaðar um lágmarksgreiðslu. Er því hagur smærri kröfuhafa fyllilega tryggður. Telur slitastjórn 
rétt að samhengis gæti hér við kröfu um fjölda atkvæðismanna, þ.e. að 60% verði viðmiðið, sem 
er ríflegur meirihluti. í stað þess að áskilja lágmark 60% verði áskilið samþykki 60% atkvæða eftir 
fjárhæðum krafna. Sextíu hundraðshlutar verða þá bæði lágmark og hámark sem tilskilið er m.v. 
fjárhæðir.

Leggur slitastjórn til að breyting verði gerð d-lið 2. gr. frumvarpsins, sem orðist svo:

/ stað orðanna „samþykkt e/ þvi er greitt sama hlutfall atkvæða eftir fjárhæðum krafna 
atkvæðismanna og eftirgjöf af samningskröfum á að nema samkvæmt frumvarpinu, þó að 
lágmarki 60 hundraðshluta þeirra atkvæða." i 6. ml. 3. mgr., er verður 12. ml., kemur: 
samþykkt e f þvi eru greidd 60 hundraðshluta atkvæða eftir fjárhæðum krafna. í  stað orðanna 
„samþykki 70 hundraðshluta'' í  7. málsl. 3. mgr., er verður 13. málsl., kemur: samþykki 60 
hundraðshluta.

Um e- ogf-lið

í f-lið er fjallað um aðkomu Seðlabanka íslands að staðfestingu nauðasamnings m.t.t. stöðugleika 
í gengis- og peningamálum og fjármálastöðugleika. Að mati slitastjórnar er nauðsynlegt að þessi 
afstaða Seðlabankans liggi fyrir áður en nauðasamningur verður iagður fyrir kröfuhafa til 
samþykktar. Að öðrum kosti gæti sú staða komið upp að kröfuhafar hafi samþykkt 
nauðasamning, en Seðlabankinn hafni samningnum. Eins og lögin eru orðuð myndi það útiloka 
aðra tilraun til nauðasamnings, að teknu tilliti til athugasemda Seðlabankans, þar sem lögin 
skylda slitastjórn til þess að sækja um gjaldþrotaskipti hafi kröfu um staðfestingu nauðasamnings 
verið hafnað. Að mati slitastjórnar þarf því annað af tvennu að koma til, annað hvort að áskilið 
verði að vottorð Seðlabankans um áhrif nauðasamningsins liggi fyrir áður en samningurinn er 
borinn undir kröfuhafa til samþykktar, eða að slitastjórn hafi kost á að leggja nýtt frumvarp að 
nauðasamningi undir kröfuhafa í kjölfar synjunar Seðlabankans, þar sem tekið verði tillit til 
sjónarmiða Seðlabankans.

Leggur slitastjórn til að eftirfarandi breyting verði gerð á e-lið 2. gr. frumvarpsins:

Á eftir 2. ml. 3. mgr. kemur nýr málsliður, svohljóðandi: Áður en frumvarp verður borið undir 
atkvæði skal liggja fyrir vottorð Seðlabanka íslands um að fyrirhugaður nauðasamningur raski 
ekki stöðugleika í  gengis- og peningamálum og/eða fjármálastöðugleika. Þá bætast við 3. mgr. 
tveir nýir málsliðir, svohljóðandi: Við atkvæðagreiðslu um frumvarp að nauðasamningi 
fjármálafyrirtækis má víkja frá skilyrði 1. mgr. 50. gr. laga um gjald- þrotaskipti o.fl. um að 
atkvæði sé greitt skriflega á annan hátt en í  kröfulýsingu, og dugir þá að atkvæði sé sent rafrænt 
og hafi sannanlega borist slitastjórn áður en fundur um atkvæðagreiðslu hefst. Skal slitastjórn 
bóka um slík atkvæði sem borist hafa í  fundargerð skv. 4. mgr. 50. gr. laga um gjaldþrotaskipti 
o.fl.



Skattalegar hindranir í  vegi fyrir nauðasamningum
Til viðbótar við framangreint vekur slitastjórn athygli á, að til þess að markmið frumvarpsins um 
að greiða fyrir lokum slitaferlis fjármálafyrirtækja í slitameðferð með nauðasamningum, er 
nauðsynlegt að taka skýrt fram að sérstakur fjársýsluskattur skv. 2. málsl. 3. mgr. 71. gr. laga um 
tekjuskatt nr. 90/2003 falli ekki á slitabú við framkvæmd nauðasamninga. Um er að ræða 6% 
tekjuskatt sem fellur á tekjuskattsstofn aðila skv. 2. gr. laga um fjársýsluskatt nr. 165/2011. Áhrif 
þessa skatts, ef hann yrði talinn falla á slitabú SPRON, yrðu þau að tekjufærsla vegna eftirgjafar á 
kröfum á hendur SPRON yrði skattskyld skv. framangreindum lögum. í lokamálslið ákvæðisins er 
kveði á um að ekki skuli tekið tillit til yfirfæranlegs taps við álagningu skattsins. Var þessi breyting 
gerð með 12. gr. laga nr. 142/2013. Slitastjórn SPRON telur þessa skattlagningu ganga í berhögg 
við ákvæði stjórnarskrárinnar um friðhelgi eignaréttarins, sbr. 72. gr., jafnræði, sbr. 65. gr. og 
sjónarmið um bann við afturvirkni laga. Það fær einfaldlega ekki staðist að fjármálafyrirtæki í 
slitameðferð sé handvalin og almennar heimildir til nýtingar yfirfæranlegs taps felldar brott með 
þessum afturvirka hætti. í tilviki SPRON myndi skattlagning á þessum forsendum hafa í för með 
sér að kröfuhafar fengju ekkert ísinn hlut með nauðasamningi.

Til þess að bregðast við framangreindum vanda, leggur slitastjórn til að eftirfarandi breyting verði 
gerð á 71. gr. laga nr. 144/2003 um tekjuskatt:

Lokamálsliður 3. mgr. 71. gr. fellur brott.

Án framangreindrar breytingar á lögunum missir það markmið frumvarpsins að greiða fyrir gerð 
nauðasamninga, algjörlega marks hvað varðar SPRON í það minnsta.

Virðingarfyllst, 
f.h. SPRON


