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Umsögn um frumvarp til laga um breytingu á lögum um tekjuskatt o.fl. 
(nauðasamningagerð slitabúa fallinna fjármálafyrirtækja), Þingskjal 175 - 172 mál. Lagt 
fyrir Alþingi á 145. löggjafarþingi.

Slitastjórn Byrs sparisjóðs fékk ofangreint frumvarp til umsagnar með tölvupósti þann 7. 
október 2015. Samkvæmt athugasemdum í frumvarpinu kemur fram að tilefni frumvarpsins sé 
að bregðast við óskýrleika og skýra betur í löggjöf nokkur atriði sem hafa komið í ljós á 
undanförnum vikum sem og að auðvelda slitabúum fallinna fjármálafyrirtækja gerð 
nauðasamninga. Það er beinlínis tekið fram að frumvarpið sé lagt fram með það að markmiði 
að skapa frekari forsendur fyrir því að lögaðilar sem falla undir skattskyldusvið laga um 
stöðugleikaskatt, nr. 60/2015 geti lokið þeim áfanga í slitameðferð að hafa fengið 
nauðasamning staðfestan af dómstólum fyrir næstu áramót. A f þessu er ljóst að frumvarpinu er 
ekki ætlað að breyta gildandi lagaákvæðum sem stuðla að ofangreindum markmiðum heldur 
þvert á móti ætlað að auðvelda slitabúum að ná staðfestum nauðasamning fyrir næstu áramót.

Eftirfarandi er umsögn slitastjórnar Byrs sparisjóðs við ofangreint lagafrumvarp:

1. Staða slitabús Byrs sparisjóðs
Nauðsynlegt er að rekja í stuttu máli stöðu slitabús Byrs sparisjóðs miðað við gildandi löggjöf 
áður en gerðar eru gerðar athugasemdir við einstakar greinar frumvarpsins. Úrskurður um slit 
Byrs sparisjóðs var kveðinn upp þann 2. júlí 2010. Í upphafi var langstærsta eign slitabúsins 
krafa á Byr hf. en þangað hafði nær öllum eignum Byrs sparisjóðs verið ráðstafað með ákvörðun 
FME frá 22. apríl 2010. Síðar var þessari eign breytt í hlutafé í Byr hf. og varð þá slitabúið 
eigandi að þeim banka á móti íslenska ríkinu. Byr hf. var seldur Íslandsbanka hf. á árinu 2011 
fyrir 6,6 ma kr. sem skiptust á milli slitabús Byrs og íslenska ríkisins í samræmi við 
eignarhlutföll. Þann 28. júní 2013 lýsti Íslandsbanki hf. búskröfu skv. 110. gr. laga nr. 21/1991 
að fjárhæð 8,39 ma kr. í slitabú Byrs sparisjóðs sem er byggð á því að Íslandsbanki hf. telur að 
tilteknar eignir Byrs hf. hafi verið ofmetnar í bókhaldi Byrs hf. og hafi samkvæmt 
reikningsskilastöðlum átt að vera afskrifaðar að hluta eða öllu leyti. Mál vegna þessa er nú rekið 
fyrir Héraðsdómi Reykjavíkur og er komið tiltölulega stutt á veg og langt er í að það klárist. Að 
sama skapi hefur Íslandsbanki hf. stefnt íslenska ríkinu til greiðslu skaðabóta vegna eignarhlutar 
ríkisins. Þá er einnig rekið fyrir dómstólum stórt ágreiningsmál er varðar kröfu Héðinsreits ehf. 
og í því máli er einnig yfirstandandi matsmál dómkvaddra yfirmatsmanna sem ekki hafa skilað 
matsgerð. Framangreind ágreiningsmál gera það að verkum að ekki hefur verið hægt að ljúka 
slitameðferð.



Eignir slitabús Byrs sparisjóðs nema í dag um 7 ma kr. og samanstanda af handbæru fé og 
eftirstöðvum af skuldabréfi Íslandsbanka hf. Slitastjórn Byrs stefnir að því að ljúka 
nauðasamningum fyrir áramót. Eins og rakið hefur verið hér að ofan er ljóst að nauðasamningur 
í tilviki Byrs sparisjóðs er háður verulegum fyrirvörum er lúta að niðurstöðu tveggja 
framangreindra dómsmála.

2. Lok slitameðferðar samkvæmt núsildandi lössjöf:
Skilyrtur nauðasamningur eins og í tilviki Byrs sparisjóðs væri byggður á ákvæði 3. mgr. 103. 
gr. a. laga nr. 161/2002 um fjármálafyrirtæki. Í ákvæðinu kemur fram að nægi eignir 
fjármálafyrirtækis ekki til fullrar greiðslu krafna sem ekki hefur endanlega verið hafnað við 
slitameðferð geti slitastjórn þegar hún telur tímabært leitað nauðasamnings til að ljúka henni.

Síðar í sömu lagagrein kemur eftirfarandi fram:

,,E f nauðasamningur er staðfestur efnir slitastjórn eftir þörfum skuldbindingar við 
kröfuhafa samkvæmt honum og lýkur svo slitameðferð eftirþví sem segir í 1. og 2. m gr.“

Tilvitnuð lagagrein gerir þannig skýrlega ráð fyrir því að slitastjórnin efni nauðasamninginn 
gagnvart kröfuhöfum eftir að hann hefur verið staðfestur.1 Að því loknu lýkur slitastjórn 
störfum með því að láta félagið aftur í hendur stofnfjárhafa eða með því að greiða 
stofnfjáreigendum út eignarhlut þeirra af eftirstöðvum eigna, sbr. 1. og 2. mgr. 103. gr. gr. a:

,,Hafi slitastjórn lokið greiðslu allra viðurkenndra krafna á hendur fjármálafyrirtæki 
og eftir atvikum tekið frá  fé  til greiðslu krafna sem ágreiningur stendur um og komið 
eignum þess eftir þörfum í verð lýkur hún slitameðferð með því annaðhvort:

1. að láta fyrirtækið aftur í hendur hluthafa eða stofnfjáreigenda e f  fundur þeirra 
sem slitastjórn hefur boðað til hefur samþykkt með atkvæðum þeirra sem ráða yfir að 
minnsta kosti 2/3 hlutum hlutafjár eða stofnfjár að fyrirtækið taki upp starfsemi á ný og 
kjörin hefur verið ný stjórn til að taka við þ v í úr höndum slitastjórnar, enda hafi 
Fjármálaeftirlitið veitt samþykki sitt til þess og fyrirtækið fullnægir öðrum skilyrðum 
laga til að hefja aftur starfsemi, eða

2. að greiða hluthöfum eða stofnfjáreigendum út eignarhlutþeirra a f  eftirstöðvum 
eigna samkvæmt frumvarpi til úthlutunar sem gert skal eftir ákvæðum XXII. kafla og 5. 
þáttar laga um gjaldþrotaskipti o.fl., en sé um sparisjóð að ræða skal _þó eignum, sem 
standa eftir að lokinni greiðslu stofnfjárhluta, varið eftir samþykktum hans og er 
óheimilt að ráðstafa _þeim til stofnfjáreigenda.
□  Ljúka má slitameðferð samkvœmt því sem segir í 1. tölul. 1. mgr. þótt ekki sé lokið 
greiðslu allra viðurkenndra krafna e f  þeir kröfuhafar sem hafa ekki enn fengið 
fullnustu samþykkja það. “

Sá kostur að fjármálafyrirtækið taki að nýju upp starfsemi er ekki raunhæfur í tilviki slitabús 
Byrs sparisjóðs. Er því síðari kosturinn sá sem blasir við að skuli framkvæma í tilviki slitabúsins 
og er sá kostur sem slitastjórn sá fyrir sér enda enginn tilgangur með því að endurreisa Byr 
sparisjóð sem fjármálafyrirtæki. Með því myndi nauðasamningurinn í raun kveða á um 
bókstafleg slit sparisjóðsins með úthlutun hreinnar eignar til eigenda eins og það er orðað í

1 Þetta kemur einnig skýrt fram í athugasemdum við 9. gr. í frumvarpi að lögum nr. 44/2009 en með þeim lögum
kom 103. gr. a. fyrst inn í lög nr. 161/2002 um fjármálafyrirtæki, sbr. eftirfarandi: ,,E f nauðasamningur er 
staðfestur er lagt til að slitastjórn verði falið að fullnusta hann eftir efni hans. Gangi það eftir getur 
slitameðferðinni þá lokið samkvæmt því sem áður greinir, þ.e. eftir þeim kostum sem getur í a-lið að framan. “
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athugasemdum við 9. gr. í frumvarpi að lögum nr. 44/2009. Þessi leið er einföld og raunhæft 
er fyrir slitastjórn sparisjóðs að ljúka slitameðferð skv. henni. Gengið er út frá því að allar eignir 
viðkomandi slitabús í lokin gangi til kröfuhafa og þar sem engin hrein eign er fyrir hendi verður 
sjóðnum endanlega slitið með að lýsa því yfir að hrein eign sé engin og þar sem nauðasamningar 
hafi verið uppfylltir sé skiptum lokið með slitum með tilvísun í 2. tl. 1. mgr. 103. gr. a. laga nr. 
161/2002.

Hvað varðar hið lagalega umhverfi slitastjórnar sparisjóðs eftir að nauðasamningur hefur verið 
staðfestur, þá yrði það óbreytt þar til skilyrðin yrðu uppfyllt og sjóðnum endanlega slitið. 
Skipun slitastjórnar samkvæmt úrskurði Héraðsdóms Reykjavíkur þann 2. júlí 2010 myndi því 
standa þar til skilyrðin yrðu uppfyllt. Lagaumhverfi skuldaskilaréttar myndi áfram eiga við um 
þær ákvarðanir sem teknar yrðu um málefni slitabúsins. Undir slíkt félli m.a. að taka allar 
ákvarðanir varðandi ráðstöfun hagsmuna út af rekstri dómsmálanna tveggja sem áður hafa verið 
nefnd. Eftirlitið yrði því áfram samkvæmt ákvæðum laga um gjaldþrotaskipti o.fl. og slitastjórn 
starfaði þannig áfram undir eftirliti héraðsdóms og jafnframt undir eftirliti Fjármálaeftirlitsins.

Af framangreindu leiðir að sú leið sem slitastjórn Byrs sparisjóðs hefur ráðgert að fara og kynnt 
kröfuhöfum er í samræmi við núgildandi löggjöf. Kröfuhafar slitabúsins eru ánægðir með að 
ekki þurfi að endurreisa sparisjóðinn aftur til þess eins að slíta honum endanlega aftur.

Víkur þá að fyrirliggjandi frumvarpi sem umsögn þessi lýtur að en í því er gert ráð fyrir 
breytingum á 3. mgr. 103. gr. laga um fjármálafyrirtæki sem gera ofantaldar ráðstafanir 
varðandi nauðasamning Byrs sparisjóðs illfærar eða jafnvel ómögulegar.

Með frumvarpinu er lagt til að í stað 11. málsliðar komi tveir nýir málsliðir sem eru 
svohljóðandi:

,,Slitameðferð telst lokið í samræmi við ákvæði þessarar málsgreinar þegar 
nauðasamningur hefur verið staðfestur, nema 1. mgr. eigi við. Um efodir á 
skuldbindingum við kröfuhafa fe r  eftir efni nauðasamnings.“

Verði þetta frumvarp óbreytt að lögum, hefur umboð slitastjórnar, sem hún fékk með úrskurði 
héraðsdóms til að vera slitastjórn, ekkert gildi lengur þar sem félaginu hefur verið slitið. Hér 
yrði því til eins konar lagalegt tómarúm sem er engan vegin ásættanlegt.

Hér að framan hefur því verið lýst að verði frumvarpið óbreytt að lögum mun það hafa í för 
með sér að mikil óvissa verður um réttarstöðu slitastjórnar, kröfuhafa og stöðu slitabúsins þar 
til skilyrði nauðasamningsins verða endanlega uppfyllt. Telur slitastjórn að með frumvarpinu 
sé verið að koma í veg fyrir að unnt sé að ljúka nauðasamningi eins og lagt var upp með eftir 
að lög um stöðugleikaskatt voru sett.

Með vísan til ofangreinds mótmælir slitastjórn Byrs sparisjóðs að frumvarpið verði samþykkt 
óbreytt enda er það í andstöðu við það markmið frumvarpsins að einfalda og auðvelda slitabúum 
að fá staðfestan nauðasamning fyrir áramót.
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3. Athugasemdir við einstakar sreinar frumvarpsins.

Með vísan til ofangreinds eru gerðar athugasemdir við einstakar greinar frumvarpsins.

a) 2. gr. frumvarpsins.

Í síðasta málslið hins nýja stafliðar er í frumvarpinu lagt til eftirfarandi ákvæði: ,,... en hafa 
lokið slitameðferð með nauðasamningi sem staðfestur hefur verið a f  dómstólum.“.

Í ljósi ofangreindra athugasemda, er lagt til að framangreindu orðalagi verði breytt í eftirfarandi 
horf: ,,... en hafa fengið samþykkt frumvarp að nauðasamningi sem staðfest hefur verið a f  
dómstólum.“.

Það orðalag væri í samræmi við lokamálsgrein b. liðar á bls. 3 í frumvarpinu en þar kemur 
eftirfarandi fram: ,,I frumvarpinu er þ v í lagt til að úr þessu verði bætt og skýrlega kveðið á um 
að skattskylda þessara aðila fa lli niður að fenginni endanlegri staðfestingu dómstóla á  
nauðasamningi.“

b) b-liður 3. gr. frumvarpsins.

Slitastjórn Byrs sparisjóðs telur mj ög varhugavert að fella niður núgildandi 11. málslið í 3. mgr. 
103. gr. a laga nr. 161/2001 um fjármálafyrirtæki ,,E f nauðasamningur er staðfestur efnir 
slitastjórn eftir þörfum skuldbindingar við kröfuhafa samkvæmt honum og lýkur svo 
slitameðferð eftirþví sem segir í 1. og 2. m gr.“og í hans stað komi tveir nýir málsliðir þar sem 
eftirfarandi kemur fram: ,,Slitameðferð telst lokið í samræmi við ákvæðiþessarar málsgreinar 
þegar nauðasamningur hefur verið staðfestur, nema 1. mgr. eigi við. Um efndir á 
skuldbindingum við kröfuhafa fe r  eftir efni nauðasamnings.“

Að mati slitastjórnar Byrs sparisjóðs er sú breyting sem lögð er til með frumvarpinu til mikils 
óhagræðis og leggur stein í götu þess frumvarps að nauðasamningi sem hefur verið í 
undirbúningi vegna slitameðferðar Byrs sparisjóðs. Er því ljóst að gerbreyta þarf frumvarpi að 
nauðasamningi Byrs sparisjóðs, endurreisa sjóðinn, breyta félagaformi, breyta kröfuhöfum í 
hluthafa, allt til þess eins að slíta búinu þegar ágreiningsmálum er lokið.

Verði frumvarpið óbreytt að lögum mun slitameðferð teljast lokið þrátt fyrir það að efndir 
samkvæmt nauðasamningi fari fram síðar. Gert er ráð fyrir því í frumvarpinu að slitastjórn geti 
verið falið að efna samninginn. Í því tilviki yrði lagaleg óvissa um stöðu slitastjórnar á því 
tímabili frá því að nauðasamningurinn var staðfestur af héraðsdómi og þar til hann hefur verið 
efndur þar sem það umboð sem slitastjórn fékk með úrskurði héraðsdóms um slitameðferð er 
fellt niður. Afleiðingin af því að umboð slitastjórnar er fellt niður er að óljóst verður í hvaða 
umboði slitastjórnin starfar og undir hvaða eftirliti og lagaramma. Sú óvissa er til hins verra 
fyrir kröfuhafa sem og slitastjórnir. Eðlilegast er að eftirlitshlutverk héraðsdóms og FME haldist 
þar til skilyrði nauðasamnings eru uppfyllt og ákvæði skuldaskilaréttar gildi um störf 
slitastjórnar. Sama óvissa gildir einnig um hið slitna fjármálafyrirtæki. E f ákvæði 
nauðasamningsins fela það í sér að lögpersónunni er slitið með úthlutun hættir lögaðilinn að 
vera til í skilningi félagaréttar en þarf á sama tíma að efna nauðasamning eins og hann var 
staðfestur af héraðsdómi.
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E f Alþingi telur samt sem áður nauðsynlegt að fella út 11. málslið í 3. mgr. 103. gr. a laga nr. 
161/2001 um fjármálafyrirtæki telur slitastjórn Byrs nauðsynlegt að eftirfarandi málsliðir komi 
til viðbótar hinum nýju málsliðum sem frumvarpið leggur til:

„Sé nauðasamningur skilyrtur og slitastjórn fa lið  að efna skuldbindingar 
nauðasamnings þangað til skilyrði eru uppfyllt, gilda ákvæði laga nr. 21/1991 um störf 
og ábyrgð slitastjórnar. Sé hinn staðfesti nauðasamningur skilyrtur skal litið svo á að 
félagi verði endanlega slitið þegar skilyrði hans hafa verið uppfyllt. “

c) Breyting samkvæmt c-lið 3. gr. frumvarpsins.

Slitastjórn Byrs sparisjóðs fagnar þeirri breytingu sem lögð er til í c lið 3. gr. frumvarpsins, um 
að samþykki 85 hundraðshluta kröfuhafa dugar í stað 90 hundraðshluta til samþykkis 
nauðasamnings. Hin tillagða breyting gerir það að verkum að auðveldara verður að afla 
tilskilins samþykkis fyrir nauðasamningsfrumvarpi og ber að fagna því. Jafnvel gæti talist 
æskilegra að færa hið samþykkta hlutfall enn neðar, til að mynda niður í 80 hundraðshluta.

d) Gildistökuákvæði frumvarpsins í  gr. 4 c.

Slitastjórn Byrs sparisjóðs gerir athugasemdir við gildistökuákvæði í 3. gr. frumvarpsins eins 
og það er útfært í c lið 4. gr. frumvarpsins. Eins og það er lagt til í frumvarpinu þá telur 
slitastjórn það ekki ganga upp. Í frumvarpinu kemur fram að: ,,3. gr. tekur tilfjármálafyrirtækja 
í slitameðferð sem hefja nauðasamningaferli eftir gildistöku lagaþessara.“. Slitastjórn bendir 
á að hvergi er í lögum um fjármálafyrirtæki skilgreint hvenær nauðasamningsferli 
fjármálafyrirtækis hefst og því þarf að skýra þetta betur.

Slitastjórn Byrs sparisjóðs hefur í ofangreindri umsögn rakið þá ágalla sem hún telur vera í 
ofangreindu frumvarpi og telur það leggja stein í götu þess nauðasamnings sem unnið er að ná 
fyrir áramót í slitabúi Byrs sparisjóðs. Slitastjórn er tilbúin til þess að koma á fund þingnefndar 
og fara yfir athugasemdirnar ef þess er óskað.

Virðingarfyllst, 

f.h. slitastjórnar Byrs sparisjóðs 

Eva B. Helgadóttir, hrl.

Árni Ármann Árnason, hrl.

Ágúst Kristinsson, löggiltur endurskoðandi
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