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Varðar: Umsögn slitastjórnar SPRON vegna frumvarps til laga um tekjuskatt o.fl. 
(nauðasamningagerð slitabúa fallinna fjármálafyrirtækja, mál nr. 172.)

Slitastjórn SPRON fagnar því að fá tækifæri til að koma að umsögn um frumvarpið. Slitastjórn 
telur framkomið frumvarp til einföldunar og til bóta varðandi framkvæmd á 
nauðasamningagerð slitabúa fallinna fjármálafyrirtækja. Nauðsynlegt er þó að koma að 
nokkrum tillögum að frekari breytingum á núverandi fyrirkomulagi í því skyni að greiða fyrir 
gerð nauðasamnings.

A. Lögbundið hámark atkvæða

í þriðju grein frumvarpsins, sbr. c lið greinarinnar, er lögbundið hámark atkvæða, eftir 
fjárhæðum, við kosningu um nauðasamningsfrumvarp, lækkað úr 90% í 85%. Slitastjórn SPRON 
telur þessa breytingu mikilvæga og einfalda framkvæmd nauðasamningsgerðar. Hins vegar 
telur slitastjórnin að of skammt sé gengið. Slitastjórn tekur undir það sem fram kemur í 
greinargerð með frumvarpinu þar sem færð eru rök fyrir því að lækka lögbundið hámark 
atkvæðisréttar skv. fjárhæðum úr 90% í 85%. Slitastjórnin telur hins vegar að lækka eigi þetta 
mark neðar og eðlilegt sé að miða við 60% sem er sama hlutfall og gildir um atkvæðagreiðslu 
á grundvelli fjölda kröfuhafa. Slitastjórn telur ekki vera rök fyrir því að lítill minnihluti, 16% 
kröfuhafa skv. fjárhæðum, sem annað hvort greiðir atkvæði gegn frumvarpinu, situr hjá, eða 
hreinlega mætir ekki til fundar, geti haft þaur áhrif að yfirgnæfandi meirihluti kröfuhafa, 84%, 
skuli þurfa að sæta því að lítill minnihluti ráði niðurstöðu í atkvæðagreiðslu um nauðasamning. 
Slitastjórn SPRON telur ekki vera forsendur til þess að litlum minnihluta sé veitt slíkt úrslitavald 
á kostnað afgerandi meirihluta. Er vandséð með hvaða hætti réttur minnihluta verði fyrir borð 
borinn með því að krafan um atkvæðavægi miðað við fjárhæðir verði færð til samræmis við 
kröfuna miðað við höfðatölu, þ.e. í 60%. Myndi slík breyting vera til þess fallin að auka 
umtalsvert líkur á því að leiða megi slitaferlið til lykta á farsælan hátt með nauðasamningi. 
Slitastjórn SPRON leggur því til að c-liður 3. gr. hljóði þannig:

„ístað tölunnar 90 í  12. málsl. kemur: 60."

B. Skattlagning eftirgjafar

Með 5. gr. laga nr. 59/2015 var lögum um tekjuskatt nr. 90/2003 breytt með 
bráðabirgðaákvæði LVI.

í 1. og 2. mgr. framgreinds ákvæðis til bráðabirgða kemur eftirfarandi fram:
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„Við álagningu opinberra gjalda á árinu 2016 vegna tekna ársins 2015 skal: 
a. ekki telja til tekna eftirgjöf skulda eða annarra skuldbindinga sem á sér stað við 

gerð nauðasamnings lögaðila gegn því að kröfu er breytt í hlutafé í hinu skuldsetta 
félagi, hvort heldur varðar kröfuhafann og/eða skuldarann. Skilyrði fyrir niðurfellingu 
tekjufærslu skv. 1. málsl. er að rekstrartap ársins og yfirfæranlegt rekstrartap hafi verið 
jafnað," (leturbreyting slitastjórnar SPRON)

l framangreindu ákvæði er það gert að skilyrði fyrir því að eftirgjöf skulda við gerð 
nauðasamnings myndi ekki skattstofn, að hinni eftirgefnu kröfu verði breytt í hlutafé í hinu 
skuldsetta félagi. Slitastjórn teluróeðlilegt að binda skattfrelsi eftirgjafarvið það form að kröfu 
sé breytt í hlutafé. Enginn efnislegur munur er á því hvort krafa er gefin eftir án endurgjalds, 
eða gegn endurgjaldi í verðlausu eða verðlitlu hlutafé.

í slitabúi SPRON eru stórir kröfuhafar, erlendir bankar og sparisjóðir. Skýr krafa hefur komið 
frá þessum aðilum um að þeirverði ekki hluthafar ífyrrum fjármálafyrirtæki hérlendis, en fyrir 
liggur að hlutafé einstakra banka eða sparisjóða gæti farið yfir 10% af heildarhlutafé í kjölfar 
nauðasamnings. Slík staða myndi leiða til þess að gera þyrfti ítarlega grein fyrir stöðu 
fyrirtækisins á grundvelli eftirlitsreglna þessara landa sem og vakna um spurningar um ábyrgð 
sem framangreindir kröfuhafar telja ekki rétt að þeir beri. Þá telur slitastjórn að það geti vart 
talist nauðsynlegt við afskrift kröfu að henni sé breytt í hlutafé þegar að krafan er felld niður 
hvort eð er.

Slitastjórn SPRON leggur því til að eftirfarandi ný málsgrein bætist við 1. gr. frumvarpsins og 
verði 2. mgr. 1. gr. frumvarpsins.

„stafliður a íákvæði LVI til bráðabirgða taki breytingum þannig að niðurfalli „ 
gegn því að kröfu er breytt í  hlutafé í  hinu skuldsetta félagi."

Lok slitameðferðar

Samkvæmt 3. gr. frumvarpsins eru gerðar breytingar á lögum um fjármálafyrirtæki, nr. 
161/2002, með síðari breytingum. Samkvæmt staflið b í frumvarpinu kemur fram 
breytingatillga við 11. málsl. á þá leið að núverandi 11. málsl. falli niður og í stað hans komi 
tveir nýir málsliðir svohljóðandi:

„slitameðferð telst lokið í samræmi við ákvæði þessarar málsgreinar þegar 
nauðasamningur hefur verið staðfestur, nema 1. mgr. eigi við. Um efndir á 
skuldbindingum við kröfuhafa fereftirefni nauðasamnings."

Núgildandi 11. málsl. er svohljóðandi:

„Ef nauðasamningur er staðfestur efnir slitastjórn eftir þörfum skuldbindingar við 
kröfuhafa samkvæmt honum og lýkur svo slitameðferð eftir því sem segir í 1. og 2. 
mgr."

Ekki verður hins vegar séð af greinargerð með frumvarpi þessu að löggjafinn hafi í hyggju að 
breyta hlutverki slitastjórnar við framkvæmd og efnd nauðasamnings. Vísast í því samhengi til 
stafliðar c í greinargerð með frumvarpi þessu en þar segir m.a. um hlutverk slitastjórnar:



„Um efndir nauðasamnings færi eftir efni hans, t.d. hvort slitastjórn mundi taka að sér að koma 
nauðasamningi í framkvæmd eða hvort hið endurreista félag, sem áðurvarfjármálafyrirtæki í 
slitameðferð, tæki að sér að framkvæma efni nauðasamningsins."

Með vísan til slitastjórnar, í frumvarpi þessu, er væntanlega verið að vísa til slitastjórnar sem 
sækir umboð sitt til skipunar héraðdóms og hver ábyrgð fer eftir m.a. lögum um 
gjaldþrotaskipti ofl. nr. 21/1991 og lögum um fjármálafyrirtæki nr. 161/2002.

Tilgangur með nauðasamningi SPRON er að Ijúka slitum á fyrrum fjármálafyrirtæki. Ekki 
stendur til að endurreisa Sparisjóð Reykjavíkur og nágrennis hf. Skýrar óskir koma frá 
kröfuhöfum félagsins þess efnis að þeir verði ekki hluthafar í endurreistu fyrrum 
fjármálafyrirtæki á íslandi og vísast til þess sem hér að framan er fjallað um undir staflið B í 
umsögn þessari. Þá stendur ekki til að afhenda núverandi hluthöfum SPRON hið endurreista 
fyrirtæki.
Með vísan til alls framangreinds og sérstaklega þess, að gert er ráð fyrir að slitameðferð Ijúki 
skv. frumvarpinu, með staðfestingu nauðasamnings þá telur slitastjórn SPRON að fyrir þurfi að 
liggja skýrt umboð slitastjórnar til að efna nauðasamning eftir staðfestingu hans.

Því leggur slitastjórn SPRON til að eftirfarandi málsliður komi til viðbótar hinum nýju málsliðum 
skv. staflið b, 3. gr. frumvarpsins:

„Ef slitastjórn er falið að efna skuldbindingar skv. nauðasamningi þá starfar 
slitastjórn áfram undir eftirliti héraðsdóms þar til nauðasamningur er efndur og 
félaginu að því búnu slitið endanlega í samræmi við 2. tl. 1. mgr. 103. gr. a laga um 
fjármálafyrirtæki nr. 161/2002".

Slitastjórn SPRON er reiðubúin til að koma á fund þingnefndar og fara yfir athugasemdir, ef 
eftir því er óskað.

F.h. slitastjórnar SPRON


