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Framhalds- umsögn slitastjórnar SPB hf. um frumvarp til laga um 
stöðugleikaskatt. Þskj. 1400  -  786 . mál. Lagt fyrir Aiþingi á 144 . iöggjafarþingi 
2 0 1 4 -2 0 1 5 .

I.

Skv. erindi frá Sigrúnu Helgu Sigurjónsdóttur þann 15. júní s.L fékk slitastjórn SPB 
hf. frest til 18. júní til þess að gera athugasemdir við ofangreint frumvarp.

Siitastjórn SPB sendi inn umsögn dags. 18. júní si. og þann sama dag voru fuiitrúar 
slitastjórnar boðnir á fund Efnahags- og viðskiptanefndar.

Á fundi fulltrúa slitastjórnar SPB með Efnahags- og viðskiptanefnd áréttaðu fuiitrúar 
siitastjórnar m.a. þá aðstöðu sem siitabú SPB er í vegna eignarhaids Eignasafns 
Seðlabanka ísiands (hér eftir „ESÍ"), sem er í eigu íslenska ríkisins, á stærstum hiuta 
krafna á hendur SPB, líkt og nánar má lesa um í 5. hluta umsagnar SPB frá 18. júní sl.

Framangreint eignarhaid ESÍ á stærstum hluta krafna á hendur SPB skiptir í reynd 
veruiegu máli þar sem ESÍ er í dag einnig eigandi lýstrar en ósamþykktrar kröfu við 
siitameðferð SPB að fjárhæð rúmlega 215 milijarðar ísienskra króna (heildarfjárhæð 
iýstra krafa nemur 85 ma.kr.). Kröfunni var upphafiega iýst af hálfu 
fjármálaráðuneytis og Seðiabanka íslands en síðar framseld ESÍ.

Ágreiningur er um framangreinda kröfu og niðurstaða þess ágreinings skiptir 
augijóslega veruiega mikiu máii fyrir hagsmuni kröfuhafa SPB; ekki síst minni 
kröfuhafa, þ.e. eigendur þeirra um 30% krafna, sem ekki eru nú í eigu ESÍ í dag. Skv. 
yfirlýsingum ESÍ mun það hiutfall iækka veruiega á næstunni og fara niður fyrir 
10%. Líkt og uppiýst var um í umsögninni frá 18. júní sl. þá er aðalmeðferð í 
héraðsdómi vegna framangreinds ágreinings við ESÍ fyrirhuguð 26. október 
næstkomandi. Dómur héraðsdóms mun liggja fyrir í nóvember eða desember á 
þessu ári og líklegt er að niðurstaða Hæstaréttar, ef málinu verður skotið þangað, 
muni liggja fyrir á vormánuðum á næsta ári.
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Eins og bent var á í fyrrn. umsögn eru alvarlegir hagsmunaárekstrar á miiii minni 
kröfuhafa SPB og ESÍ og það skiptir minni kröfuhafa SPB verulegu máli að hægt sé 
að ná samkomuiagi um nauðasamning fyrir SPB og með því tryggja að SPB geti 
uppfyllt stöðugleikaskilyrði framkvæmdahóps um iosun fjármagnshafta. Að sama 
skapi skiptir sú niðurstaða fyrir ESÍ, stærsta kröfuhafa SPB, ekki sama máli, enda 
viðkomandi í eigu ríkissins. Eða iíkt og tiitekið er í fyrrn. umsögn frá 18. júní 2015:

„Frumvarp þetta getur því leitt til þess að ESf, dótturfélag Seðlabanka ísiands, 
geti komið í veg Jyrir nauðasamning nema leyst verði áður úr framangreindu 
ágreiningsmáli með mögulegum samningi er hentar ESÍ en með tilheyrandi 
tjóni jyrir þá kröfuhafa sem ekki hugnast slík niðurstaða. Slík samningsstaða 
veldur klárlega ójafnræði gagnvart einstökum kröfuhöfum SPB og felur í sér 
ólögmæta þvingun gagnvart viðkomandi“

II.

í kjölfar fundar fulltrúa slitastjórnar SPB með Efnahags- og viðskiptanefnd voru 
fulltrúar slitastjórnar SPB boðaðir, hinn 19. júní sl., til fundar með öðrum 
varaformanni framkvæmdahóps um losun fjármagnshafta.

Á þeim fundi kom fram hver væru stöðugieikaskilyrðin sem SPB þyrfti að uppfylla, 
verði frumvarpið að lögum, að teknu tilliti til eignasafns slitabús SPB og 
samsetningu á kröfuskrá.

Fyrir liggur að samkvæmt þeim viðmiðum sem lögð eru til grundvallar af hálfu 
framkvæmdahópi um iosun fjármagnshafta þá þyrfti SPB, til að uppfylla 
stöðugleikaskilyrðin, að flytja innstæður sínar í gjaldeyri, sem nema 23,5 ma.kr., yfir 
í EMTN skuldabréf (e. Euro Medium Term Note], í erlendum gjaideyri þar sem 
gjalddagi höfuðstóls yrði ekki fyrr en að sjö árum liðnum frá útgáfudegi bréfsins. Að 
öðru leyti þyrfti ekki að koma til greiðslu af hálfu slitabús SPB til þess að uppfylla 
stöðugleikaskilyrðin. Það skýrist annars vegar af stórri hlutfaiislegri gjaldeyriseign 
búsins og hins vegar af eignasamsetningu krafna á hendur SPB.

Það er því ljóst að það er verulega mikiivægt fyrir minni kröfuhafa SPB að gengið 
verði frá nauðasamningi þar sem m.a. verði tiltekið hvernig SPB hyggst uppfyila 
stöðugleikaskilyrði framkvæmdahóps um losun fjármagnshafta.

III.

Með vísan tii framangreindra sjónarmiða, og þar sem ekki er að svo stöddu Ijóst 
hvort hægt sé að klára nauðasamning af háifu SPB fyrr en framangreindur 
ágreiningur við ESÍ hefur verið leiddur tii lykta, þá er þess óskað að öðru hvoru
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neðangreindu bráðabirgðaákvæði verði bætt við frumvarp til laga um 
stöðugleikaskatt.

Til að fyrirbyggja misskilning þá felst ekki í neðangreindum tillögum yfirlýsing eða 
álit á því hver afstaða ESÍ sé eða kunni að vera/verða til mögulegs nauðasamnings 
vegna slitameðferðar SPB. Tillögurnar eru settar fram til að fyrirbyggj'a þá augljósu 
og alvarlegu hagsmunaárekstra sem óhjákvæmilega leiðir af 6. gr. frumvarpsins 
þegar horft er til aðstæðna við slitameðferð SPB, sbr. framangreint.

Fyrri tillagan er svohljóðandi:

Ákvæði til bráðabirgða.

Þrátt Jyrir ákvæði 3. gr. frumvarpsins þá skulu til skattstofns SPB h f teljast 
heildareignir þess aðila hinn 31. desember 2016. Þá skal með vísan til framangreinds, 
og þrátt jyrir ákvæði 6. gr. frumvarpsins, miða við að stöðugleikaskattur verði lagður 
á SPB hinn 15. apríl 2017 og skal gögnum til útreiknings og álagningar hans skilað til 
ríkisskattstjóra jyrír lok mars á því ári og á þvíformi sem hann ákveður. Gögnin skulu 
samanstanda a f  ársreikningi vegna ársins 2016 og sérstakri skýrslu um eignir og mat 
á einstökum eignaflokkum, skattstofni skv. 3. gr. og frádráttarliðum skv. 5. gr. SPB skal 
greiða álagðan skatt með fjórum jöfnum greiðslum á eftirtöldum gjalddögum: 1. maí, 
1. júní, l.jú lí og 1. ágúst 2017. Eindagi ersfðasti virki dagur hvers þessara mánaða.

Seinni tillagan er svohljóðandi (ný S. málsgrein við 6. gr. frumvarpsins):

Ákvæði til bráðabirgða.

Þrátt jyrir ákvæði 1. mgr. þá er skattskyldum aðilum heimilt að óska eftir að 
framangreindum tímaramma verði hnikað um allt að 12 mánuði. Við mat á því hvort 
slík beiðni skuli hljóta samþykki skal annars vegar horft til áhrif hennar á 
efnahagslegan stöðugleika og hins vegar þær aðstæður sem óskað er eftir að horft 
verði til við ákvörðun umfrestun.

Framangreindar tillögur eru í beinu framhaldi af þeirri athugasemd sem gerð var við 
frumvarpið í umsögn slitastjórnar SPB frá 18. júní sl., þ.e. að ekki sé gert ráð fyrir að 
aðstæður hjá einstökum skattskyldum aðilum skv. 2. gr. frumvarpsins, sem aliir eru í 
slitameðferð samkvæmt XII. kafla laga um fjármálafyrirtæki, geti kallað á svigrúm 
varðandi þann tímaramma sem lagt er upp með í 6. gr. frumvarpsins.

Ef SPB hf. er ekki veittur lengri frestur til að ná að klára nauðasamning vegna 
slitameðferðar er það til þess fallið að stuðla að tjóni minni kröfuhafa SPB, tjóni sem 
getur numið verulegum fjárhæðum sem leiðir til samsvarandi fjárhagslegrar áhættu 
vegna hugsanlegrar bótaábyrgðar ríkisins.
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Ljóst er að framangreindar tillögur raska ekki með neinum hætti markmiðum eða 
tilgangi frumvarpsins. Stærð slitabús SPB, ásamt samsetningu á hópi kröfuhafa, felur 
í sér að bráðabirgðaákvæðin sem hér eru lögð til er m.ö.o. augljóslega ekki til þess 
fallið að hafa áhrif á efnahagslegan og fjármálalegan stöðugleika hér á landi.

Það er alveg skýrt að mati slitastjórnar SPB að sá hagsmunaárekstur er fjallað hefur 
verið um hér að framan er fullnægjandi grundvöllur framangreinds 
bráðabirgðarákvæðis og gerir setningu þess í reynd nauðsynlega. Er framangreind 
staðreynd enn augljósari þegar fyrir liggur hver þau skilyrði eru sem SPB þarf að 
uppfylla til að mæta þeim stöðugleikaskilyrðum sem lagt er upp með af hálfu 
framkvæmdahóps um losun fjármagnshafta.

Að lokum er áréttað að SPB áskilur sér allan rétt vegna framangreinds frumvarps, 
líkt og útlistað var í niðurlagi fyrrnefndrar umsagnar frá 18. júní sl.

Virðingarfyllst, 

f.h. slitastjórnanSPB hf.


