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Efnahags- og viðskiptanefnd 
Austurstræti 8-10 
150 Reykjavík

Reykjavík, 13. október 2015

Efni: Umsögn um frumvarp til laga um tekjuskatt, 172. mál (nauða- 
samningagerð slitabúa fallinna fjármálafyrirtækja).

Fram kemur í athugasemdum við ofangreint lagafrumvarp að á undanförnum 
vikum hafa komið í ljós nokkur atriði sem nauðsynlegt er talið að þurfi að skýra 
betur í löggjöf eða einfalda til að auðvelda slitabúum fallinna fjármálafyrirtækja 
gerð nauðasamninga.

Frumvarpið er því lagt fram með það að markmiði að skapa frekari forsendur fyrir 
því að þeir 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.

Eigi framangreint markmið fram að ganga um að auðvelda gerð nauðasamninga 
bendir Kaupþing á að stjórnsýslumeðferð á undanþágubeiðnum hinna föllnu 
fjármálafyrirtækja er enn yfirstandandi. í ljósi hins þrönga tímaramma sem er til 
stefnu telur Kaupþing að eðlilegra væri að miða í lögum nr. 60/2015 við að krafa 
um staðfestingu hafi borist héraðsdómi fyrir áramót, fremur en að miða við að 
nauðasamningur hafi verið endanlega staðfestur af dómstólum fyrir áramót.

/. Efni frumvarpsins

1. gr.

Umrædd breyting mun gera kleift að skrá skuldabréf félagsins, sem útgefin verða 
til kröfuhafa félagsins, í tengslum við vænta nauðasamninga hjá 
uppgjörsmiðstöðvunum Euroclear og/eða Clearstream. Eins og kemur fram í 
greinargerð með frumvarpinu þá hefur það legið fyrir að að óbreyttum lögum 
myndu þessar uppgjörsmiðstöðvar ekki taka slík skuldabréftil skráningar hjá sér. 
Kaupþing styður því breytinguna.

2. gr.

Kaupþing styður umrædda breytingu.

3. gr. a.

Kaupþing tekur ekki efnislega afstöðu til breytingarinnar.
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3. gr. b.

Kaupþing styður umrædda breytingu sem annars vegar eyðir vafa um hvenær 
slitameðferð telst formlega lokið. Hins vegar er kveðið skýrt á um að efndir á 
skuldbindingum við kröfuhafa fari eftir efni nauðasamnings. Kaupþing telur að um 
mikilvæga breytingu sé að ræða og bendir á í því sambandi að ýmis ákvæði 103. 
gr. a laga um fjármálafyrirtæki eru heimildarákvæði.

3. gr. c

Kaupþing tekur ekki efnislega afstöðu til breytingarinnar.

4. gr.

Ekki eru gerðar athugasemdir við a. og b. lið.

Varðandi gildistökuákvæði c. liðar bendir Kaupþing á að frumvarpstextinn kveður 
á fjármálafyrirtæki í slitameðferð sem „hefja nauðasamningsferli eftir gildistöku 
laganna". Ekki verður ráðið af skýringum í greinargerð með frumvarpinu, né leiðir 
það af öðrum lögum eða lagaákvæðum, við hvaða tímamark er átt við. Að mati 
Kaupþings þarf að skýra umrætt tímamark frekar. Væri t.d. eðlilegra að miða við 
að ákvæðið gildi um fjármálafýrirtæki í slitameðferð þar sem greidd verða atkvæði 
um nauðasamninga eftir gildistöku laganna.

II. Önnur atriði

Ástæða þykir til þess að vekja athygli á túlkun ríkisskattstjóra á nýlega lögfestu 
ákvæði tekjuskattslaga, þ.e.a.s. a-lið 2. mgr. 5. gr. laga nr. 59/2015. Ákvæðið 
kveður á um að ekki skuli telja til tekna eftirgjöf skulda eða annarra skuldbindinga 
sem eiga sér stað við gerð nauðasamninga lögaðila gegn því að kröfu er breytt í 
hlutafé í hinum skuldsetta félagi, hvort heldur varðar kröfuhafann og/eða 
skuldarann. Þá kemur fram að skilyrði niðurfellingu tekjufærslu skv. 1. málsl. sé 
að rekstrartap ársins og yfirfæranlegt rekstrartap hafi verið jafnað.

í beiðni um bindandi álit (sem varð að áliti nr. 1 1 / 2 0 1 5 var farið fram á 
staðfestingu á því að heimilt sé að jafna yfirfæranlegt rekstrartap fyrst á móti 
öðrum skattskyldum tekjum áður en það er nýtt á móti tekjum sem myndast vegna 
breytingu krafna í hlutafé innan sama ársins. í beiðninni var rökstutt hvers vegna 
mikilvægt væri að fá staðfestingu á þessari túlkun enda hefði það mjög neikvæð 
skattaleg áhrif ef fyrst þyrfti að jafna yfirfæranlegt rekstrartap á móti tekjum 
vegna breytingu krafna í hlutafé. Taka mætti eftirfarandi einfaldað dæmi:

1 Finna m á álitið á vef ríkisskattstjóra: https://w w w .rsk.is/fagadilar/bindandi- 
alit/bindandi-alit-nr-11-15.
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Helstu skattaforsendur:

• Tekjur vegna eftirgjafar kröfu gegn útgáfu hlutabréfa 100 milljónir, þ.e.a.s. 
tekjur sem fjallað er um í a-lið 2. mgr. 5. gr. laga nr. 59/2015

• Aðrar skattskyldar tekjur 200 milljónir
• Rekstrartap ársins/yfirfæranlegt tap 150 milljónir

Sé rekstrartap ársins og yfirfæranlegt tap fyrst jafnað á móti tekjum sem myndast 
vegna breytingu krafna í hlutafé er ljóst að bráðabirgðaákvæði TSL kemur 
rekstraraðila ekki að notum, þ.e. ef 150 milljón króna tapi er jafnað á móti tekjum 
vegna breytingu krafna í hlutafé að fjárhæð 100 milljón krónum standa 50 
milljónir eftir af tapi sem nýtast á móti öðrum tekjum sem nema 200 milljóna 
króna. Það leiðir til þess að skattskyldar tekjur nema 150 milljónum króna. Sé hins 
vegar rekstrartapið fyrst jafnað á móti öðrum tekjum nýtist undanþága 
bráðabirgðaákvæðisins að fullu, enda gengur rekstrartapið að fullu á móti 
rekstrartekjum ársins og eru skattskyldar tekjur því aðeins 50 milljónir en 
heildartekjur vegna eftirgefinna krafna eru undanþegnar samkvæmt bráða- 
birgðaákvæði TSL.

Ríkisskattstjóri komst að þeirri niðurstöðu í bindandi áliti nr. 11/2015 að fyrst 
ætti að jafna tap á móti tekjum vegna breytingu á kröfu í hlutafé áður en tap er 
jafnað á móti öðrum tekjum. Hefur það þær afleiðingar að framangreind 
undanþága laga nr. 59/2015 hefur mun minni þýðingu eða jafnvel enga, enda eru 
þá þær tekjur skattskyldar, sem eftir standa þegar rekstrartap hefur verið jafnað. 
Ljóst er því að undanþágan hefur með þessum hætti í reynd ekki þau áhrif að skapa 
frekari forsendur fyrir gerð nauðasamninga að teknu tilliti til túlkunar á ákvæðinu.

Af framangreindum sökum er lagt til að breyting verði gerð á framangreindu 
ákvæði laga nr. 59/2015 þannig að skýrt verði að áður en yfirfæranlegt tap er 
jafnað á móti þeim tekjum sem þar er um fjallað að þá sé það nýtt á móti öðrum 
tekjum. Breytingin getur verið með eftirfarandi hætti sbr. undirstrikuð viðbót:

Við álagningu opinberra gjalda á árinu 2016 vegna tekna ársins 2015 skal:

• ekki telja til tekna eftirgjöf skulda eða annarra skuldbindinga sem á sér stað 
við gerð nauðasamnings lögaðila gegn þvíað kröfu er breytt í hlutafé í hinu 
skuldsetta félagi, hvort heldur varðar kröfuhafann og/eða skuldarann. 
Skilyrði jyrir niðurfellingu tekjufærslu skv. 1. málsl. er að rekstrartap ársins 
og yfirfæranlegt rekstrartap hafi verið jafnað en heimilt er að iafna 
yfrfæ ranleat tap fvrst á móti öðrum skattskvldum tekium áður en það er 
iafnað á móti tekiufærslu veana breytinau á kröfu í hlutafé. 12
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Virðingarfyllst,

LbrKaupþings hf.
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