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Umsögn slitastjómar SPB hf. um frumvarp til laga um breytingu á lögum um 
tekjuskatt, lögum um sérstakan skatt á fj ármálafyrirtæki og lögum vun 
fjármálafyrirtæki (nauðasamningagerð shtabúa fallinna fjármálafyrirtækja). Þskj. 175- 
172. mál. Lagt fyrir Alþingi ál45. löggjafarþingi 2015-2016.

Vísað er til tölvupósts frá nefndasviði Alþingis dags. 7. október s.l. Athugasemdir 
slitastjórnar SPB eru eftirfarandi:

Með 3. gr. b liðar frumvarpsins er fyrirhuguð breyting á 3. mgr. 103. gr. a laga um 
fjármálafyrirtæki nr. 161/2002 þannig að í stað 11. málsliðar ... ”e f nauðasamningur er 
staðfestur efnir slitastjórn eftir þörfum skuldbindingar við kröfuhafa samkvæmt 
honum og lýkur svo slitam eðferð eftir þ v í sem segir í  1. og 2. mgr. “ komi tveir nýir 
málsliðir sem em svohljóðandi: „Slitam eðferð telst lokið í  samræmi við ákvæði 
þessarar málsgreinar þegar nauðasamningur hefur verið staðfestur, nema 1. mgr. eigi 
við. Um efndir á skuldbindingum við kröfuhafa fer eftir efni nauðasamnings

Slitastjórn SPB leggst gegn ofangreindri breytingu og telur að upptaka hinna nýju 
málsliða kunni að leiða til verulegrar réttaróvissu varðandi málefni slitabúa eftir 
staðfestingu nauðasamnings.

Með fyrirhugaðri breytingu er því slegið föstu að lok slitameðferðar verði við 
staðfestingu nauðasamnings. Um efndir nauðasamningsins er vísað til efnis hans. Ef 
frumvarpið verður óbreytt að lögum þá verður slitameðferð lokið þrátt fyrir að efndir 
fari fram síðar. í ljósi þeirra sérstöku aðstæðna sem em uppi og í ljósi lagabreytinganna 
frá því í júlí 2015 telur slitastjórn fyrirhugaðar lagabreytingar leiða til lagalegrar 
óvissu um stöðu slitabúanna eftir staðfestingu nauðasamnings, sérstaklega í þeim 
tilvikum sem gert er ráð fyrir að slitastjórnir efni skuldbindingar samkvæmt 
nauðasamningnum.

Slitastjórn bendir á að ekki verði annað séð en að umboð slitastjórnanna falli niður við 
lok slitameðferðar en ef þeim verður gert að efna skuldbindingar gagnvart 
kröfuhöfum þá vaknar spurning um félagaréttarlega stöðu þeirra, valdsvið og ábyrgð. I 
tilfelli SPB em til að mynda enn útistandandi ágreiningsmál aukinheldur sem ekki er



búið að koma öllum eignum búsins í verð. Hver ber þá ábyrgð á lyktum slíkra mála og 
efndum nauðasamnings að öðru leyti? Þá gerir slitastjórn athugasemd við þá skýringu 
er fram kemur í athugasemdum með frumvarpinu að ekki sé nauðsynlegt að slitastjórn 
annist greiðslur skv. nauðasamningi að öðru leyti en leiði af lögbundnum skyldum. 
Slitastjórn telur að ummæli þessi þarfnist nánari skýringar og telur ótækt að 
slitastjórnir beri lögbundnar skyldur á nauðasamningi sem þær hafa ekkert um að 
segja að öðru leyti og slitameðferð sannanlega lokið.

Slitastjórn SPB telur einsýnt að ekki sé unnt að ljúka slitameðferð formlega á meðan 
ágreiningsmál eru ekki til lykta leidd og endanlegri úthlutun ekki lokið. Að öðrum 
kosti er sú hætta fyrir hendi að slitastjórnir verði í lagalegu tómarúmi ef gert er ráð 
fyrir að þær efni nauðasamninginn.

Slitastjórn SPB leggur því til að frumvarpinu verði breytt í þá veru að slitameðferð 
ljúki þegar nauðasamningur hefur verið efndur skv. efni hans og öll ágreiningsmál 
hafa verið til lykta leidd. Með því væri ekki verið að setja starfsumhverfi og ábyrgð 
slitastjórna í óvissu, með mögulegu tjóni fyrir slitabúin, eins og ákvæði frumvarpsins 
bjóða upp á.

Að breyttu breytanda lúta ofangreindir athugasemdir jafnframt að öðrum ákvæðum 
frumvarpsins er kveða á um lok slitameðferðar.

Að lokum setur slitastjórn fyrirvara við giídistökuákvæði frumvarpsins sbr. c lið 4 gr. 
Afmarka þarf í lögum hvenær formlegt nauðasamningsferli hefst áður en unnt er að 
binda tiltekin réttaráhrif við það.
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