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I. Inngangur
Í minnisblaði þessu er að finna athugasemdir fjármála- og efnahagsráðuneytisins vegna helstu 
athugasemda sem bárust í umsögnum til efnahags- og viðskiptanefndar vegna frumvarps til 
laga um skilameðferð lánastofnana og verðbréfafyrirtækja (Þskj. 426 -  361. mál). Auk þess er 
í IV. kafla minnisblaðsins að finna umfjöllun um eina athugasemd sem barst beint til 
ráðuneytisins og rétt þykir að bregðast við.

Efnahags- og viðskiptanefnd bárust fimm umsagnir vegna frumvarpsins frá Arion banka hf., 
Fjármálaeftirlitinu, Lánasjóði sveitarfélaga ohf., Samtökum fjármálafyrirtækja og Seðlabanka 
Íslands. Í minnisblaðinu er að finna viðbrögð fjármála- og efnahagsráðuneytisins við 
umsögnunum og tillögur að breytingum við einstakar greinar. Í lok minnisblaðsins er að finna 
yfirlit um breytingartillögur ráðuneytisins.

II. Tilefni lagasetningarinnar
Með frumvarpinu er kveðið á um ný heildarlög um skilameðferð lánastofnana og 
verðbréfafyrirtækja sem innleiðir meginhluta tilskipunar 2014/59/ESB (svonefndrar BRRD -  
tilskipunar) í íslenskan rétt. Vísað er til greinargerðar frumvarpsins varðandi tilefni og 
nauðsyn lagabreytinganna og samantekt á meginefni frumvarpsins.

III. Viðbrögð við umsögnum sem bárust efnahags- og viðskiptanefnd
Undanþága frá gildissviði frumvarpsins -  Lánasjóður sveitarfélaga ohf. og Byggðastofnun.
Í umsögn Lánasjóðs sveitarfélaga ohf. er sú breyting lögð til að lánasjóðurinn verði 
undanskilinn ákvæðum frumvarpsins. Undanþágubeiðnin er rökstudd með vísan til þess að 
Lánasjóði sveitarfélaga ohf. ásamt Íbúðalánasjóði og Byggðastofnun hafi verið bætt við 
upptalningu á undanþegnum aðilum með aðlögun á ákvæði 5. mgr. 2. gr. tilskipunar 
2013/36/ESB (svonefnd CRD IV tilskipun), þegar sú tilskipun var tekin upp í EES 
samninginn, með ákvörðun sameiginlegu EES-nefndarinnar nr. 79/2019. Í ljósi þess að 
skilgreining BRRD tilskipunarinnar á hugtakinu „lánastofnun“ vísar til þess hvernig hugtakið 
er skilgreint í bankaregluverki Evrópusambandsins (svonefnt CRD IV/CRR regluverk), að 
teknu tilliti til þeirra undanþágu sem fram kemur í 5. mgr. 2. gr. CRD IV tilskipunarinnar, sé 
rétt að undanskilja lánasjóðinn frá gildistöku laganna.

Markmið þeirrar aðlögunar sem gerð var með ákvörðun sameiginlegu EES-nefndarinnar nr. 
79/2019 var að veita íslenskum stjórnvöldum svigrúm til að gera vægari kröfur til 
Byggðastofnunar, Íbúðalánasjóðs og Lánasjóðs sveitarfélaga ohf. en evrópska regluverkið



mælir fyrir um með tilliti til smæðar og sérstaks hlutverks þessara fyrirtækja. Lánasjóður 
sveitarfélaga ohf. og Byggðastofnun hafa starfsleyfi sem lánafyrirtæki samkvæmt lögum um 
fjármálafyrirtæki, nr. 161/2002, og teljast því til lánastofnana samkvæmt þeim lögum og því 
frumvarpi sem hér er umfjöllunarefni þessa minnisblaðs.

Við samningu frumvarpsins var ráðuneytið meðvitað um sérstakt hlutverk Lánasjóðs 
sveitarfélaga ohf. og Byggðastofnunar en þegar frumvarpið var lagt fram á Alþingi lá ekki 
fyrir hvort rétt væri að kveða á um sérstaka undanþágu í þessu frumvarpi eða nálgast málið á 
annan og heildstæðari hátt. Skilgreining á hugtakinu „lánastofnun“ í frumvarpinu er sú sama 
og í lögum um fjármálafyrirtæki og því var talið æskilegt við vinnslu frumvarpsins að 
breytingar, eftir atvikum á lögum, vegna sérstöðu lánasjóðsins og Byggðastofnunar, ættu sér 
stað á öðrum vettvangi. Ráðuneytið var í samskiptum við lánasjóðinn undir lok ársins 2019 
varðandi það hvort ástæða væri til að undanskilja sjóðinn hluta þess regluverks sem gildir um 
lánastofnanir samkvæmt lögum og stjórnvaldsfyrirmælum. Í ljósi þess að engar 
lagabreytingar eru áformaðar, að svo stöddu, sem varða stöðu Lánasjóðs sveitarfélaga ohf. og 
Byggðastofnunar innan bankaregluverksins tekur ráðuneytið undir með lánasjóðnum og telur 
rétt að undanskilja hann ákvæðum frumvarpsins.

Ráðuneytið kallaði eftir afstöðu samgöngu- og sveitarstjórnarráðuneytisins þar sem málefni 
Lánasjóðs sveitarfélaga ohf. og Byggðastofnunar heyra undir það ráðuneyti. Þá átti ráðuneytið 
í samskiptum við Fjármálaeftirlit Seðlabankans vegna málsins. Afstaða samgöngu- og 
sveitarstjórnarráðuneytisins er sú að ráðuneytið leggur áherslu á á að Lánasjóður sveitarfélaga 
og Byggðastofnun verði undanskilin lögum um skilameðferð lánastofnana og 
verðbréfafyrirtækja í ljósi hlutverks þeirra og stöðu. Þá gerir Fjármálaeftirlit Seðlabankans 
ekki athugasemd við að Byggðastofnun og Lánasjóður sveitarfélaga ohf. verði undanþegin 
gildissviði frumvarpsins.

Ráðuneytið telur þó rétt að undanþágan verði veitt með viðbót við 2. gr. frumvarpsins sem 
fjallar um gildissvið, í stað þess að leggja til breytta skilgreiningu á hugtakinu „lánastofnun“ 
líkt og fram kemur í tillögu Lánasjóðs sveitarfélaga ohf. Ný 2. mgr. 2. gr. frumvarpsins kveði 
því á um undanþágu frá gildissviði frumvarpsins og taki undanþágan bæði til lánasjóðsins og 
Byggðastofnunar.

Samþykki ráðherra á skilaáætlunum kerfislega mikilvægra jármálafyrirtækja.
Í umsögn Seðlabanka Íslands er lagt til að áskilnaður frumvarpsins um að ráðherra veiti 
samþykki sitt fyrir ákvörðunum um skilaáætlanir kerfislega mikilvægra fjármálafyrirtækja 
verði felldur brott. Að mati Seðlabankans er áskilnaðurinn bæði umfram skyldu BRRD 
tilskipunarinnar og einnig sé fyrirkomulagið óheppilegt, þar sem ákvarðanataka ráðherra á 
fyrri stigum geti heft seinni tíma ákvarðanatöku hans.

BRRD tilskipunin kveður á um lágmarkssamræmingu og er aðildarríkjum heimilt að ganga 
lengra við innleiðingu hennar og setja reglur sem eru strangari eða til viðbótar þeim sem 
kveðið er á um í tilskipuninni. Varðandi aðkomu ráðherra að ákvörðunartöku á grundvelli 
ákvæða frumvarpsins var meðal annars litið til norsku laganna sem innleiddu BRRD 
tilskipunina þar í landi. Í Noregi tekur ráðherra ákvörðun um skilameðferð fyrirtækis, 
einingar eða samstæðu þrátt fyrir að norska fjármálaeftirlitið (n. Fynanstilsynet) fari með 
skilavald. Aðrar ákvarðanir sem fram koma í 1. mgr. 5. gr. frumvarpsins eru háðar fyrirfram 
samþykki viðeigandi ráðuneytis í Noregi, sbr. 2. mgr. 20.-3. gr. þarlendra laga um 
fjármálafyrirtæki og fjármálastarfsemi.



Þrátt fyrir framangreint tekur ráðuneytið þó undir með Seðlabankanum um að ráðherra hafi 
ríkan upplýsingarétt samkvæmt frumvarpinu, sbr. 3. mgr. 5. gr., og ætti því ávallt að geta 
verið nægjanlega upplýstur um helstu ákvarðanir. Ráðuneytið leggst því ekki gegn þeirri 
breytingartillögu sem fram kemur í umsögn Seðlabankans.

Forgangsröð krafna við slit eða gjaldþrot.
Í umsögn Fjármálaeftirlitsins kemur fram ábending um að skýrara væri að vísa beint til laga 
um gjaldþrotaskipti og laga um fjármálafyrirtæki í í 1. mgr. 28. gr. og 5. tölul. 1. mgr. 58. gr. 
frumvarpsins, í stað þess að vísa til „meginreglna um forgangsröð krafna við slit eða 
gjaldþrot“.

Í 1. mgr. 60. gr. enskrar útgáfu BRRD tilskipunarinnar, sem ætlað er að innleiða í 1. mgr. 28. 
gr. frumvarpsins, kemur eftirfarandi fram: „in accordance with the priority o f claims under 
normal insolvency proceedings, in a way that produces the following results “. Ráðuneytið 
tekur undir með Fjármálaeftirlitinu um að það valdi óskýrleika að tala um „meginreglur“ í 
umræddum ákvæðum. Ráðuneytið er þó þeirrar skoðunar að orðalagið „forgangsröð krafna 
við slit eða gjaldþrot“ sé fullnægjandi hvað skýrleika varðar. Um er að ræða orðalag sem er 
viðtekið í löggjöf á fjármálamarkaði ásamt því sem tilvísun til laga um gjaldþrotaskipti og 
laga um fjármálafyrirtæki, þ.m.t. viðeigandi kafla laganna, kemur fram í skýringum við 
ákvæðin.

Ráðuneytið leggur því til að orðin „meginreglna um “ verði felld brott á báðum þeim stöðum 
sem Fjármálaeftirlitið bendir á í umsögn sinni og einnig í 4. tölul. 1. mgr. 58. gr. 
frumvarpsins þar sem orðin koma líka fram. Breytingin leiðir af sér viðeigandi breytingu á 
beygingarendingu orðsins forgangsröð í 1. mgr. 28. gr. frumvarpsins.

Tilkynning héraðsdóms til skilavalds varðandi kröfu um slit eða gjaldþrot.
Í umsögn Fjármálaeftirlitsins kemur fram ábending varðandi 84. gr. frumvarpsins sem fjallar 
um tilkynningarskyldu héraðsdóms til skilavaldsins vegna kröfu um slit eða gjaldþrotaskipti á 
fyrirtæki eða einingu. Fjármálaeftirlitið leggur til að ákvæðið verði rýmkað þannig að 
tilkynningarskylda stofnist einnig ef fram kemur beiðni um nauðasamninga eða beiðni um 
heimild til greiðslustöðvunar.

Í 3. mgr. 99. gr. laga um fjármálafyrirtæki, nr. 161/2002, er fjallað um tilkynningarskyldu 
héraðsdóms til Fjármálaeftirlitsins vegna framkominnar beiðni lánastofnunar um heimild til 
greiðslustöðvunar eða til að leita nauðasamnings. Með frumvarpinu er gildissvið A-hluta XII. 
kafla laga um fjármálafyrirtæki rýmkað á þann hátt að kaflinn mun einnig gilda um 
verðbréfafyrirtæki sem falla undir gildissvið frumvarpsins, verði það að lögum, sbr. 
breytingar í l-m-lið 1 .tölul. 103. gr. frumvarpsins. Með sameiningu Seðlabankans og 
Fjármálaeftirlitsins, sbr. lög nr. 92/2019, er því ljóst að Seðlabankinn mun fá tilkynningu frá 
héraðsdómi sem varðar beiðni um nauðasamninga eða beiðni um heimild til 
greiðslustöðvunar.

Þrátt fyrir framangreint er ráðuneytið þó þeirrar skoðunar að tryggara sé að rýmka gildissvið 
84. gr. frumvarpsins og bæta við orðunum „framkomna beiðni um heimild til að leita 
greiðslustöðvunar eða nauðasamnings“. Að mati ráðuneytisins er slíkt til þess fallið að auka 
skýrleika og þá verður einnig að líta til þess að 84. gr. kemur í veg fyrir að héraðsdómur taki 
afstöðu til beiðni eða kröfu með úrskurði í sjö daga frá tilkynningu til skilavalds. Engin



sambærileg takmörkun fylgir tilkynningarskyldu héraðsdóms skv. 3. mgr. 99. gr. laga um 
fjármálafyrirtæki og því tekur ráðuneytið undir með Fjármálaeftirlitinu og telur rétt að 
ákvæðinu verði breytt til samræmis við framangreint.

Atkvæðisréttur skilavaldsins vegna sölu rekstrar.
Í umsögn Fjármálaeftirlitsins kemur fram að kveða þurfi með skýrari hætti á um það í 3. mgr. 
42. gr. frumvarpsins að á skilavaldinu hvíli engin skylda til að nýta atkvæðisrétt á meðan það 
fer með hann, þegar skilaúrræðinu sala rekstrar er beitt. Ráðuneytið telur ekki þörf á 
breytingu hvað þetta varðar þar sem fram kemur í umræddu ákvæði að skilavaldið beri „enga 
ábyrgð gagnvart kaupanda á því hvort eða hvernig það nýtir atkvæðisrétt sinn“. Í skýringum 
við ákvæði 42. gr. frumvarpsins kemur svo meðal annars fram að skilavaldinu sé „ekki skylt 
að nýta atkvæðisrétt sem það fer með samkvæmt greininni“.

Aðrar athugasemdir Fjármálaeftirlitsins.
Í umsögn Fjármálaeftirlitsins er bent á nokkur atriði til viðbótar þeim sem fjallað hefur verið 
um hér að framan. Fjármálaeftirlitið bendir réttilega á að um ranga tilvísun sé að ræða í 5. 
mgr. 23. gr. frumvarpsins. Í ákvæðinu er rétt að vísa til 2. mgr. greinarinnar en ekki 3. mgr. 
líkt og gert er í frumvarpinu. Þá tekur ráðuneytið undir tillögur Fjármálaeftirlitsins að 
breytingum á 94. gr. frumvarpsins sem fjallar um stjórnvaldssektir. Varðandi innleiðingu á 
undirgerðum BRRD tilskipunarinnar telur ráðuneytið að rétt sé að halda frumvarpinu óbreyttu 
hvað það varðar. Í frumvarpinu er lagt upp með að Seðlabankinn setji reglur til innleiðingar á 
undirgerðum framkvæmdastjórnar ESB sem byggjast á tæknilegum eftirlitsstöðlum eða 
framkvæmdastöðlum Evrópsku bankaeftirlitsstofnunarinnar. Ráðuneytið setur svo reglugerðir 
til innleiðingar á framseldum reglugerðum ESB sem ekki byggjast á tæknistöðlum. Þetta 
upplegg er í samræmi við heildstæða nálgun innleiðinga á undirgerðum með 
stjórnvaldsfyrirmælum á fjármálamarkaði.

Fjármögnun skilasjóðs og sérstakur skattur á jármálafyrirtæki.
Í umsögn Arion banka hf. er vikið að auknum fjármögnunarkostnaði fjármálafyrirtækja sem 
fylgt getur lágmarkskröfu um eiginfjárgrunn og hæfar skuldbindingar (MREL) og sköttum og 
gjöldum sem lögð eru á fjármálafyrirtæki. Hið síðarnefnda er rætt í víðu samhengi í 
umsögninni en einkum í tengslum við gjaldtöku í skilasjóð, sem stofna skal samkvæmt 
frumvarpinu. Í umsögninni ítrekar Arion banki fyrri áskorun til stjórnvalda um kortlagningu 
og heildarstefnumörkun að því er varðar skattheimtu og rekstrarumhverfi viðskiptabanka.

Í þessu samhengi vill ráðuneytið vekja athygli á stefnumörkun stjórnvalda um skattheimtu og 
rekstrarumhverfi fjármálafyrirtækja. Fjármálaætlun ríkisstjórnarinnar er gerð á hverju ári en 
hún felur í sér heildarstefnumörkun um skattheimtu og útgjöld ríkissjóðs. Áætlunin felur í sér 
heildstæða greiningu á stöðu efnahagsmála, sundurliðun á markmiðum fjármálastefnu og 
umfjöllun um hvernig markmiðunum verði náð. Skattheimta viðskiptabanka, líkt og allra 
annarra skattaðila, skoðast í þessu heildarsamhengi á hverju ári. Á grunni slíkrar 
stefnumótunar var t.d. nýlega lögfest þrepaskipt lækkun á sérstökum skatti á 
fjármálafyrirtæki. Þá voru iðgjöld í Tryggingasjóð innstæðueigenda og fjárfesta einnig 
lækkuð umtalsvert með lögum nr. 59/2019 sem komu til framkvæmda 1. september 2019.

Í umsögn Arion banka er gjaldtaka í skilasjóð, sem frumvarpið felur í sér, nefnd sem dæmi 
um „víðtæka og sívaxandi skattheimtu“ af viðskiptabönkum. Þá kemur sú afstaða fram í 
umsögn Samtaka fjármálafyrirtækja að “ekki komi til greina að leggja bæði á bankaskatt og 
gjald í skilasjóð”. Það er rétt að frumvarpið felur í sér stofnun skilasjóðs sem þarf að hafa náð



a.m.k. 1% af tryggðum innstæðum fyrir lok árs 2027 enda gerir tilskipunin kröfu um slíkt 
fjármögnunarfyrirkomulag. Fyrst um sinn, eða árin 2020 og 2021, er þó ráðgert að 
uppbygging skilasjóðs fari fram með tilflutningi fjármuna úr innstæðudeild Tryggingarsjóðs 
innstæðueigenda og fjárfesta (TIF) í nýja deild innan TIF -  skilasjóð. Að þessum tveimur 
árum liðnum er áformað að gjaldtaka í sjóðinn verði í samræmi við sérstaka reglugerð ESB 
um hana sem tekin hefur verið upp í EES-samninginn. Á næstu tveimur árum er þannig ekki 
gert ráð fyrir aukinni gjaldtöku og ráðuneytið áformar auk þess að taka iðgjaldagreiðslur til 
TIF aftur til endurskoðunar samhliða vinnu við innleiðingu á reglugerð um gjaldtöku í 
skilasjóðinn.

IV. Önnur atriði
Breyting á 2. tölul. 1. mgr. 56. gr. frumvarpsins.
Ráðuneytinu barst ábending frá Landsbankanum hf. um 2. tölul. 1. mgr. 56. gr. frumvarpsins, 
en greinin fjallar um takmarkanir á eftirgjöf. Ábendingin varðaði fyrst og fremst 
skýringartexta í greinargerð við 2. tölul. 1. mgr. 56. gr. frumvarpsins sem byggir á 2. 
undirmgr. 2. mgr. 44. gr. BRRD tilskipunarinnar. Í greinargerðartexta um ákvæðið kemur 
fram að það komi „ekki í veg fyrir að eftirgjöf sé beitt á þann hluta eigna í tryggingasafni sem 
nemur hærri fjárhæð en uppreiknaðri heildarfjárhæð höfuðstóls útgefinna sértryggðra 
skuldabréfa“. Réttilega er bent á að hálfu Landsbankans að hér ætti að vera rætt um skuldir en 
ekki eignir í tryggingarsafni.

Þrátt fyrir að umrætt ákvæði sé ekki efnislega rangt heldur skýring ákvæðisins í 
greinargerðartexta leggur ráðuneytið til breytingu á ákvæðinu til samræmis við ábendingu 
Landsbankans. Um þýðingarmikið ákvæði er að ræða og nauðsynlegt að efnislega réttur 
skilningur sé lagður til grundvallar við túlkun þess. Ákvæðið má skýra með eftirfarandi 
dæmi. Gefnar eru út tryggðar skuldbindingar, t.d. sértryggð skuldabréf, að höfuðstól 1 ma. 
kr. tryggt með 1 ma. kr. veði. Síðan rýrnar veðið niður í 800 m. kr. og er þá hægt að beita 
eftirgjöf á veðtryggðu 1. ma. kr. skuldina niður í 800 m. kr. Til að skerpa á ákvæðinu leggur 
ráðuneytið til að nýr málsliður bætist við 2. tölul. 1. mgr. 56. gr. frumvarpsins sem hljóðar 
svo: „Ákvæðið kemur ekki í veg fyrir að eftirgjöf verði beitt á sérhvern hluta tryggðra 
skuldbindinga sem nemur hærri fjárhæð en uppreiknað virði eigna, tryggingar, veðs eða 
veðláns sem lagt er fram til tryggingar skuldbindingunum.“

V. Yfirlit yfir breytingar sem lagðar eru til í minnisblaðinu á ákvæðum frumvarpsins
2. gr. frumvarpsins
Við 2. gr. frumvarpsins bætist ný málsgrein, sem verði 2. mgr., svohljóðandi:
Lög þessi gilda ekki um Lánasjóð sveitarfélaga ohf. og Byggðastofnun.

5. gr. frumvarpsins
Eftirfarandi breytingar verði á 5. gr. frumvarpsins:
a. Orðin „um samþykkt skilaáætlunar fyrir kerfislega mikilvæg fjármálafyrirtæki skv. 9. eða 

10. gr.“ í 1. mgr. falli brott.
b. Í stað orðsins „Seðlabanki“ í 2. málsl. 3. mgr. komi: Seðlabanka.

23. gr. frumvarpsins
Í stað tilvísunarinnar „3. m gr.“ í 5. mgr. komi: 2. mgr.

28. gr. frumvarpsins



Í stað orðanna „meginreglna um forgangsröð“ í 1. mgr. komi: forgangsraðar.

56. gr. frumvarpsins
Við 2. tölul. 1. mgr. frumvarpsins bætist nýr málsliður, svohljóðandi: Ákvæðið kemur ekki í 
veg fyrir að eftirgjöf verði beitt á sérhvern hluta tryggðra skuldbindinga sem nemur hærri 
fjárhæð en uppreiknað virði eigna, tryggingar, veðs eða veðláns sem lagt er fram til tryggingar 
skuldbindingunum.

58. gr. frumvarpsins
Orðin „meginreglur um “ í 4. og 5. tölul. 1. mgr. falli brott.

84. gr. frumvarpsins
Eftirfarandi breytingar verði á 84. gr. frumvarpsins:
a. 1 málsl. orðist svo: Héraðsdómur skal þegar í stað tilkynna skilavaldinu um framkomna 

beiðni um heimild til að leita greiðslustöðvunar eða nauðasamnings, eða kröfu um slit eða 
gjaldþrotaskipti á fyrirtæki eða einingu.

b. Á eftir orðinu „synja“ í 2. málsl. komi: beiðninni eða.

94. gr. frumvarpsins
Eftirfarandi breytingar verði á 94. gr. frumvarpsins:
a. Orðin „og brot er framið til hagsbóta fyrir annan lögaðila í samstæðunni eða annar 

lögaðili í samstæðunni hefur notið hagnaðar af brotinu” í 2. mgr. falli brott.
b. Orðin “hins brotlega” í c-lið 3. mgr. falli brott.


