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Varðar: Umsögn slitastjórnar SPRON um frumvarp til laga um stöðugleikaskatt, þingskjal
1401-786. mál.

I. Almennt

Slitastjórn SPRON telur líkur til þess að sú skattlagning sem boðuð er með framangreindu 
frumvarpi sé andstæð stjórnarskrá. í því sambandi er vísað m.a. til 65. og 72. stjórnarskrárinnar, 
meðalhófsreglunnar og sjónarmiða um bann við afturvirkni laga. Til viðbótar mun slitastjórn 
SPRON gera hér sérstaklega grein fyrir þeim álitaefnum sem lúta sérstaklega að slitabúi SPRON.

II. Sérstaða SPRON

Hverfandi áhrif uppgjörs SPRON á efnahagslegan stöðugleika
Vandséð er að röksemdir fyrir frumvarpinu geti átt við um SPRON þegar litið er til hverfandi 
stærðar slitabús SPRON í samanburði við viðskiptabankana þrjá. Eignir slitabús SPRON nema um 
4-5 milljörðum króna. Röksemdir um efnahagsleg áhrif uppgjörs slitabús SPRON nægja því ekki 
til að réttlæta fyrirhugaða lagasetningu hvað SPRON varðar. Leggur slitastjórn SPRON því til að 
sett verði fjárhæðarmörk í frumvarpið, þar sem uppgjör fjármálafyrirtækja undir tilteknum 
mörkum verði undanþegið skattlagningunni.

Lagt er til að ákvæði 1. mgr. 3. gr. verði svohljóðandi:

Til skattstofns teljast heildareignir skattskylds aðila 31. desember 2015, umfram 5 milljarða 
króna.

Er hér m.a. litið til breytingar sem gerð var í meðförum þingsins á frumvarpi til breytinga á lögum 
um sérstakan skatt á fjármálafyrirtæki, sbr. 19. gr. laga nr. 139/2013, en með því voru kröfur 
undir 50 milljörðum króna undanskildar skattlagningunni (frískuldamark).

Tvísköttun
Til viðbótar framangreindu bendir slitastjórn SPRON á að þar sem eignir SPRON eru nánast 
eingöngu kröfur á hendur Glitni og Kaupþingi þá myndi stöðugleikaskattur í óbreyttri mynd leiða 
til þess að kröfuhafar SPRON myndu sæta tvísköttun, þar sem krafa SPRON á framangreind 
slitabú myndi sæta skattlagningu þar áður en til útgreiðslu kæmi úr þessum búum, og því til 
viðbótar yrðu þessar eignir skattlagðar áður en til úthlutunar úr slitabúi SPRON kæmi. Kröfuhafar



slitabús SPRON myndu því með þessum hætti sæta allt að 78% skattlagningu. Því væri um að 
ræða tvísköttun gagnvart kröfuhöfum SPRON.

Til þess að komast hjá tvísköttun sem þessari er nauðsynlegt að setja inn ákvæði sem tilgreinir 
að hafi eignirnar sætt skattlagningu áður á vettvangi annarra fjármálafyrirtækja í slitameðferð, 
þá sæti þær (eða andvirði þeirra) ekki skattlagningu að nýju.

Leggur slitastjórn SPRON til að eftirfarandi málslið verði bætt við 1. mgr. 3. gr. frumvarpsins:

Eignir skattskylds aðila, sem felast í  kröfum á aðra skattskylda aðila skv. lögum þessum, 
teljast ekki til skattstofns.

Án þessarar breytingartelur slitastjórn SPRON ótvírætt að skattlagningin fari gegn stjórnarskrá.

Virðingarfyllst, 
f.h. SPRON


