
21.10.2015.

Efnahags- og viðskiptanefnd. 172. mál

Með vísan til umræðna á fundi slitastjórnar SPB með efnahags- og viðskiptanefnd Alþingis á mánudag 
þá leyfum við okkur hér með að senda nefndinni eftirfarandi vangaveltur og tillögu:

Ljóst er að í einhverjum tilvikum þá fara hagsmunir „ litlu slitabúanna" ekki saman við hagsmuni 
„stóru slitabúanna". Varðandi lok slitameðferðar þá er gert ráð fyrir að slitameðferð ljúki með 
staðfestingu nauðasamnings og flestar tillögur stjórnvalda hníga í þá átt. Slík leið hentar þó ekki 
endilega í öllum tilvikum og á það sérstaklega við um „litlu búin" þar sem gjaldþrotaleiðin gæti verið 
mun einfaldari og hentugri leið til að ljúka slitum. Sú leið kemur hins vegar ekki til greina vegna 
íþyngjandi skattgreiðslna. Ef litlu búunum yrði gert kleift að ljúka slitum með gjaldþroti í stað 
nauðasamnings þá þyrfti ekki að hafa áhyggjur af samþykkishlutfalli eða jafnvel mætingum á 
atkvæðafundi, ábyrgð, umboð og valdsvið slitastjórna væri ljóst skv. gjaldþrotalögum og ekki yrði 
nauðsynlegt að stofna ný félög í þeim tilgangi að slíta þeim innan örfárra mánaða. Skattalegar 
afleiðingar gjaldþrotaleiðar og nauðasamningsleiðar eru þó alls ekki þær sömu og munar þar mestu 
um álagningu stöðugleikaskattsins skv. lögum nr. 60/2015, sem leggst á gjaldþrota bú en ekki 
nauðasamningsbúin. Á grundvelli framangreindra vangaveltna leggjum við til að

3. gr. laga nr. 60/2015 yrði breytt þannig að ..."  Til skattstofns teljast heildareignir skattskylds aðila 
31. desember 2015 umfram 50 milljarða".

Slík breyting hljóðar efnislega á sama veg og er þannig í samræmi við 3. gr. laga um sérstakan skatt á 
fjárm álafyrirtæki nr. 155/2010. Með því móti slyppu „litlu slitabúin" við þann kaleik að þurfa að fara í 
flókið nauðasamningsferli og sveiflast í lagalegu tómarúmi engum til hagsbóta.

Að lokum viljum við árétta það að fyrir liggur að SPB þarf ekkert að borga í stöðugleikaframlag þar 
sem það slitabú ógnar engum stöðugleika að mati Seðlabanka Íslands. Það skýtur því skökku við ef 
hinu sama búi yrði gert að greiða stöðugleikaskatt, sérstaklega í ljósi ákveðins tilgangs og markmiða 
laganna. Slitastjórn SPB áskilur sér allan rétt til að láta reyna á réttmæti slíkrar skattlagningar fyrir 
dómstólum landsins komi til álagningar þess skatts.
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