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Fylgiskjal I.
Umsögn Landsbankastjórnar.

LANDSBANKI ÍSLANDS

Eitt af því, sem mest og tilfinnanlegast háir íslenzku atvinnulífi og er eitt höfuð- 
einkennið á fjárhagsástandi landsins, er fjárskorturinn. Nýmyndun fjármagns er 
hér svo litil, að hvergi nærri nægir til að fullnægja eftirspurninni eftir og þörfinni 
fyrir fjármagn, og hefir þetta leitt til þess, að vextir hafa verið og eru hærri hér en 
í nágrannalöndunum, — með öllum þeim áhrifum, sem slikt hefir á atvinnulífið sem 
heild og afkomu atvinnurekstrar og hér er óþarft upp að telja.

Þar eð hin rýra nýmyndun fjármagns er mjög tilfinnanleg, en nýtt fjármagn 
hinsvegar m. a. myndast með sparnaði, ber að sjálfsögðu að vinna að því með öll- 
um hugsanlegum ráðum, að sparnaður aukist, og gera það eins eftirsóknarvert fyrir 
almenning og unnt er að takm arka neyzlu sína, en safna sparifé, sem siðan láns- 
stofnanir veita til aukinnar atvinnulífsstarfsemi. Og á hinn bóginn ber að forðast 
allt, sem orðið gæti til þess að draga úr sparnaðarviðleitni manna, þar eð fjármagns- 
skorturinn yrði þá, að öðru jöfnu, ennþá meiri.

í lagafrumvarpinu um innheimtu tekjuskatts og eignarskatts af vaxtafé er að 
visu ekki gert ráð fvrir, að nýr eða aukinn skattur verði lagður á vaxtatekjur eða 
eign vaxtafjár, heldur aðeins innheimtufyrirkomulagi hins þegar lögboðna skatts 
brevtt til trvggingar fullkomnum framtölum, en brevtingar þessar eru þó með þeim 
hætti, að almenningur mun vafalaust skoða þetta sem nýjan eða aukinn skatt á 
vaxtaféð, þó ekki væri nema sökum þess, að hann ber sérstakt nafn og er innheim tur 
með sérstökum hætti. Endurgreiðslan á vaxtaskattinum til allra hinna mörgu, sem 
vaxtagreiðandi hefði orðið að halda eftir vöxtum fyrir, en annaðhvort eru alls ekki 
sérstakir skattgreiðendur eða ekki ber að greiða slíkan skatt, eða þá þannig er ástatt 
um, að vaxtaskatturinn nemur meiru en þeim hafði verið gert að greiða í tekju- og 
eignarskatt, yrði hinsvegar geysilega flókin og erfið í framkvæmd og myndi válda, 
að minnsta kosti öllum sm ásparifjár- og verðbréfaeigendum, svo miklum óþægind- 
um og fyrirhöfn, að viðleitni þeirra til að halda saman sínu litla sparifé mundi vafa- 
laust bíða hnekki, en tekjurnar í stað þess ganga til aukinnar neyzlu.

Þótt því ekki sé til þess ætlazt, að skattgreiðslur af vaxtafé aukist, myndu þessar 
ráðstafanir vafalaust að mörgu levti hafa sörnu áhrif og um nýjan skatt á féð væri 
að ræða, og væri það hættulegt fyrir sparnaðarviðleitni þjóðarinnar, myndi geta or- 
sakað fjárflótta úr bönkum og sparisjóðum, svo að þeim yrði gert erfiðara að leysa 
af hendi það þjóðfélagslega hlutverk sitt að safna saman sparifé einstaklinganna, 
sameina það og veita því vfir í atvinnulífið, því og þjóðarheildinni til hagsbóta. 
Einkaútlán manna á meðal og spákaupmennska myndi hinsvegar vafalaust aukast.

Það, sem liggja virðist frum varpi þessu til grundvallar, er sú hugmynd, að miklar



innstæður í bönkum og sparisjóðum og verðbréfaeignir séu ekki taldar fram til skatts, 
en óhætt mun að fullyrða, að þær hugmyndir, sem margir virðast gera sér um þessar 
fjárhæðir, eru stórum ýktar. Og vist er um það, að mörgum skattgreiðendum mun 
sér vafalaust finnast sýnd ómakleg tortryggni með þessum ráðstöfunum, og það eitt 
með öðru verða til þess að draga ú r löngun m anna til sparnaðar. Ef talið er nauð- 
synlegt að gera frekari ráðstafanir en orðið er til að trvggja fullkomin fram töl á 
vaxtafé, væri heppilegra, að það yrði gert á einhvern þann hátt, að eigi yrði röskun á 
peninga- og fjármagnsmarkaðnum, eins og hér virðist hætta á.

í frumvarpinu, eins og það upphaflega lá fyrir síðasta Alþingi og liggur fyrir 
Alþingi því, sem nú situr, er svo til ætlazt, að það nái til: 1) innstæðna hjá bönkum, 
sparisjóðum, innlánsdeildum félaga og öðrum lánsstofnunum, 2) opinberra verðbréfa 
og 3) skuldabréfa, víxla og annara fjárkrafna, sem tryggðar eru með veði í fasteign 
að einhverju eða öllu leyti, eða með trvggingarbréfi i fasteign. Svo sem kunnugt er, 
voru á síðasta Alþingi í neðri deild felld burt úr frum varpinu ákvæðin um, að fyrir- 
mæli þess skvldu ná til innieigna hjá lánsstofnunum, og virðist þvi neðri deild Al- 
þingis hafa verið ljóst, að samþykkt frum varpsins í sinni upphaflegu mynd hefði 
getað orðið stórhættuleg sparnaðarviðleitni almennings, sem j)ó er full nauðsyn á að 
efla, og leitt til fjárflótta úr bönkum og sparisjóðum, sem hefði getað valdið miklu 
raski í fjármála- og atvinnulífinu. Um þessi atriði skal því ekki ræ tt frekar hér, nema 
hvað á það skal bent, að auk fjárflóttahæ ttunnar myndi samþykkt slíkra lagaákvæða 
leggja lánsstofnununum á herðar stórkostlega aukna fyrirhöfn og aukinn kostnað, sem 
væri rekstri þeirra í sjálfu sér algerlega óviðkomandi, þar eð það væri kostnaður við 
skattheimtu. p]n þar eð neðri deild afgreiddi frumvarpið á síðasta Alþingi þannig, 
að ákvæði þess skyldu ná til opinberra verðbréfa og skuldabréfa, skal nú rætt nokkru 
nánar um þessi atriði.

Ber þá fyrst að geta þess, að starfsvenjur skattanefnda eru nú þegar með þciin 
hætti, að telja má, að veðskuldabréf öll og tekjur af þeim komi til skattafram tals, svo 
sem kunnugt er. Þar eð mál þetta er nú þegar komið á svo fastan grundvöll, virðist 
algerlega óþarft að taka hér upp nýja aðferð við skattheimtuna, engu tryggari, en 
mun brotaineiri. Auk þess virðast vera ým sir annm arkar á ákvæðum frumvarpsins 
hér að lútandi og þau tæplega gjörhugsuð. Má t. d. benda á eftirfarandi: Skuldari 
greiðir aðeins 3i  vaxtanna til skuldareiganda, en afhendir honúm kvittun fyrir vaxta- 
skattgreiðslunni til ríkissjóðs. Vextirnir færast hinsvegar allir inn á bréfið, og er ríkis- 
sjóður nú mun verr settur til innheimtu á þessum % vaxtanna (vaxtaskattinum ) en 
skuldareigandinn hefði verið, því að rikissjóður hefir að sjálfsögðu ekki veðrétt í 
eign þeirri, sem skuldabréfið var trvggt með, heldur aðeins lögtaksrétt.

Auk þess má benda á, að þegar greiðsludagur vaxta og þar með vaxtaskatts 
fellur ekki saman við hinn almenna skattgreiðsludag, getur komið fram tilfinnan- 
legur vaxtamunur, ef uin stórar fjárhæðir er að ræða. Sé t. d. gjalddagi vaxtanna
1. ágúst og Yi þeirra þá haldið eftir, en gjalddagi skatts 20. júni næsta ár, hefir vaxta- 
eigandi tapað vöxtum af upphæðinni í 11 mánuði. Þar eð veðskuldabréf, sem í um- 
ferð eru t. d. í Bevkjavik, munu nema tugum milljóna, má Ijóst, að hér getur verið 
um álitlegar fjárupphæðir að ræða. En hins ber auðvitað að geta, að erfitt mun að 
komast hjá ágöllum eins og þessum, ef ná á markmiði frumvarpsins, m. ö. o., fram- 
kvæmd slikra laga sem þessara yrði í öllum tilfellum miklum vandkvæðum bundin. 
Hvað veðskuldabréfin snertir er þvi slik lagasetning ekki aðeins óþörf, heldur bein- 
línis spor aftur á bak.

Um opinber verðbréf er það hinsvegar að segja, að þar hefir skattheimtan ekki 
getað hagað starfsvenjum sínum svo, að algerlega öruggt megi teljast, að þau séu 
talin fram til skatts, enda mun slíkt ógerningur, meðan bréfin eru gefin út á hand- 
hafa, svo sem nú er, og ganga tíðum kaupum og sölum. Þó nú svo sé til ætlazt með 
frum varpi þessu, að rétt framtöl séu þá betur tryggð, má hiklaust fullyrða, að þetta 
aukna öryggi yrði keypt svo dýru verði, að betur væri ógert.

Þeir, sem mest hafa fengizt við kaup og sölu opinberra verðbréfa, hafa lýst því



yfir opinberlega, að þeir þekki þess engin dæmi, að slík bréf séu keypt til að leyna 
fé við skattaframtöl. Og líklegt er, að mikill hluti þessara bréfa sé í eign ýmissa fé- 
laga og sjóða, sem eru skattfrjáls, en tiltölulega lítill hluti þeirra í höndum skatt- 
skyldra einstaklinga. En annars myndi samþykkt þessa frum varps þegar í stað hafa 
í för með sér lækkun á gengi bréfanna. Það eru aðstæðurnar á fjármagnsmarkaðnum  
einar, sem ráða því, hversu háir hinir effektivu vextir af verðbréfum verða, og meðan 
m arkaðurinn er frjáls og markaðsaðstæður óbreyttar, getur enginn vaxtaskattur, í 
hvaða mynd sem er, brevtt hinum effektivu vöxtum fjármagnsins, heldur myndi 
hann aðeins koma niður sem gengislækkun á bréfunum, og lenti þannig vaxtaskatt- 
urinn á herðum lánþeganna.

Auk þessa, sem verður að telja mjög þýðingarmikið, verður ekki hjá því kom- 
izt að benda á þá gevsilegu erfiðleika, sem verða mvndu á framkvæmd slíkrar laga- 
setningar fvrir lánsstofnanirnar og þá, sem út hafa gefið opinber verðbréf, og hafa 
myndu í för með sér svo aukinn kostnað, að allur vafi virðist af tekinn um það, að 
slík lagasetning væri óheppileg.,Af veðdeildarbréfum Landsbankans eru t. d. 25000 
í umferð, þ. e. a. s. um 50000 vaxtamiða þarf að innleysa á ári hverju. Þar eð mikill 
hluti bréfanna vrði vaxtaskattfrjáls, þyrfti að nafnskrá öll slik bréf i bókum veð- 
deildarinnar og aðgæta svo sérstaklega, í hvert skipti sem vaxtamiði er innleystur, 
hvort bréfið sé skattfrjálst. Má verða ljóst, hverjir erfiðleikar yrðu á slíku, þegar þess 
er gætt, að höfuðbækur veðdeildarinnar, sem fletta þyrfti upp, er 21 að tölu og engin 
þeirra færri en 500 stórar síður. Samþykkt þessara laga myndi því þýða nauðsyn á 
stórum auknu starfsm annahaldi í veðdeild bankans.

Þá má geta þess, að Búnaðarbankinn innleysir á ári y fir 22000 vaxtamiða af 
ýmsum bréfum, sem sömuleiðis eru gefin út á handhafa og þyrfti því að miklu levti 
að nafnskrá í bókum bankans, og síðan sannprófa hvern einstakan vaxtamiða. Svo 
hefir Útvegsbankinn í umferð 364 af bankavaxtabréfum Islandsbanka, Hafnarsjóður 
innleysir á ári á þriðja þúsund vaxtaniiða af skuldabréfum sínum, Bafveitan á fjórða 
þúsund, og þá eru enn ótalin öll ríkisskuldabréf, vega- og brúagerðalán, skuldabréf 
einstakra kaupstaða, sýslu- og sveitarfélaga, svo og skóla, elliheimila, sjúkrahúsa og 
annara slíkra stofnana, og í öllum þessum tilfellum yrði eigendum bréfanna bökuð 
stórkostleg fyrirhöfn og aukinn kostnaður, þótt hann verði að vísu langmestur hjá 
bönkunum og hinum stærri verðbréfaútgefendum. En frá þjóðhagslegu sjónarmiði 
er auðvitað að því vafasíunur ávinningur, að teknar séu upp skattheimtuaðferðir, sem 
algerlega óvist er um, hvort leiða muni til aukinna skatttekna, en hafa hinsvegar i 
för með sér gífurlega aukinn kostnað, sein ýmsar stofnanir og fyrirtæki eru svo 
látin bera.

Að ofan hefir verið minnzt á, að frum varp þetta virðist upphaflega fram komið 
til að trvggja fullkomið fram tal vaxtafjár. Ber í þessu sambandi fyrst að geta þess, 
að tekjuháir menn hafa, sökum stighækkunar skatt- og útsvarsstiganna, augljósan 
hagnað af því að telja ekki fram vaxtatekjur sínar, en greiða vaxtaskattinn. Þeir, 
sem slíkt gerðu, kæmust af með lægri greiðslur en hinir, sem leldu vaxtatekjur sínar 
fram, svo að hér virðast ákvæði frum varpsins síður en svo ýta undir menn til að 
telja vaxtatekjur sínar fram, heldur miklu frem ur hið gagnstæða; og er þetta enn 
óheppilegra sökum þess, að þetta ætti við marga þeirra, sem lögunum er líklega fyrst 
og fremst ætlað að ná til. Auk þessa liggur ekkert ákveðið fvrir um það, að nokkru 
verulegu af verðbréfum eða veðskuldabréfum sé levnt við skattauppgjör, og þótt svo 
væri, er það, þrátt fvrir slíka lagasetningu, engan veginn trvggt, að þeir, sem slíkt 
kunna að gera, færu ekki inn á aðrar brautir til skattsvika, og gæti það jafnvel orðið 
enn óheppilegra en að verða af skatttekjunum. Slíkir menn myndu ef til vill hætta 
að lána fé sitt gegn fasteignaveði, en sækjast eftir yixlum með sterkum mannanöfn- 
um eða einhverjuin enn öðrum trygginguin til að komast hiá vaxtaskattinum, þeir 
mvndu leggja fé sitt í fasteignir, jafnvel í vafasöm atvinnufyrirtæki, og hverskonar 
spákaupmennska og brask myndi vafalaust aukast. En að sama skapi rýrnuðu um- 
ráð bankanna, sem þó eiga að vera miðstöðvar peninga- og fjármagnsverzlunarinnar,



yfir sparifé þjóðarinnar og þar með möguleikarnir á þvi, að íjármagninu, sem mjög 
er af skornum skammti, sé skvnsamlega og réttlátlega deilt niður á atvinnugreinar 
og atvinnufyrirtæki landsins. Og telja má víst, að sá aukni kostnaður, sem samþykkt 
frumv. hefði í för með sér fvrir lánsstofnanirnar og ýmsa aðila, stæði í algerlega 
óeðlilegu hlutfalli við hinar auknu skatttekjur ríkissjóðs, enda má að sjálfsögðu 
ekki gleyma því, að sá kostnaður, sein samþvkkt frum varpsins hefði í för með sér 
fvrir ýmsa aðila, er raunverulegur skattheimtukostnaður, þótt ým sar stofnanir, og 
þá einkum lánsstofnanirnar, séu látnar bera hann.

Að öllu þessu athuguðu verður ekki hjá því komizt að leggja algerlega á móti 
samþykkt þessa frumvarps. Er þvi frem ur ástæða til þessara mótmæla sem peninga- 
eigendur í landinu urðu á síðastliðnu ári fyrir verulegu tjóni, þar sem var gengis- 
lækkun íslenzkrar krónu.

Fylgiskjal II.
Umsögn Söfnunarsjóðs íslands.

SÖFNUNARSJÓÐUR ÍSLANDS
Revkjavik, 2. april 1940.

Nú er til meðferðar á Alþingi frum varp til laga um vaxtaskatt (skatt af sparifé 
o. fl.). Þessi skattur getur ekki verkað öðruvísi en sem lækkun innlánsvaxta, og af 
því að ég hefi nokkra reynslu af því, hver áhrif vaxtalækkun hefir á innlög spari- 
fjáreigenda, tel ég rétt að skýra frá revnslu minni í þessu efni.

Söfnunarsjóður íslands hafði lánað út gegn 6(7 ársvöxtum og gat því greitt inni- 
eigendum 697 vexti af innstæðum. Á árinu 1935 voru samþykkt lög, er gerðu sjóðn- 
um óheimilt að taka hærri vexti en 5^7. Var því ókleift að greiða hærri vexti af inn- 
stæðum vaxtaeigenda, sem einkum voru líknarsjóðir, menningarsjóðir og fram fara- 
sjóðir. Ekki kom heldur þessi lækkun öð'rum til góða en þeim, sem þegar höfðu 
fengið lán, því að ekki var hægt að sinna nýjtun lánbeiðnum, þar sem stjórn Söfn- 
unarsjóðsins bar að ávaxta fé sjóðsins sem hagkvæmast fyrir vaxtaeigendur, og 
ávaxtaði það því á annan hátt.

En hver áhrif hafði nú þessi vaxtalækkun á innlögin?
Árin 1932—34 námu innlög í Söfnunarsjóðinn að meðaltali um 125000 kr. á ári. 

En árin 1935—37 var meðaltal innlaga 50000 kr. á ári, eða aðeins um 40 af meðal- 
tali fyrra árabils. Þess ber þó að gæta, að öll þessi ár bárust sjóðnum lögboðin innlög 
í ellistyrktarsjóði sveitar- og bæjarfélaga, sem voru svo til nákvæmlega hin sömu frá 
ári til árs, og ef þessi innlög eru ekki talin með, lækkar hlutfallið enn niður í um 30*7 .

Þannig var þá reynsla Söfnunarsjóðsins af þessari ráðstöfun Alþingis. Vaxta- 
lækkunin hafði í för með sér þessa gifurlegu lækkun á innlögum.

Nú er þess að gæta, að meginhluti þess fjár, sein lagt er í Söfnunarsjóðinn, er 
alls ekki endurkræft, og kom því ekki til mála, að innieigendur tækju fé sitt út. Aftur 
á móti eru þeir sjálfráðir um notkun vaxta, hvort þeir taka þá út eða leggja þá við 
höfuðstól, og er það þó oftast fvrirfram  ákveðið, þannig að takm arkað er, hve mikið 
er hægt að taka út af vöxtum árlega. En þrátt fvrir þessar takm arkanir hækkaði sá 
hluti vaxtanna, sem krafizt var útborgunar, úr 28(; á árunum  1932—34 upp í 36r( 
árin 1935—37.

Þessi reynsla sýnir tvennt:
1. að vaxtalækkunin hafði þau áhrif, að innlög lækkuðu um 60—70(7, og
2. að úttekt vaxta hækkaði um meir en 25(7.

Ég vil undirstrika það enn einu sinni, að um beinan fjárflótta gat ekki verið að 
ræða, vegna þess að höfuðstól meginhluta innstæðnanna má ekki skerða. En hin 
aukna úttekt vaxta sýnir greinilega, hvert stefnir.



Ef hægt hefði verið, myndu innstæðueigendur hafa tekið fé sitt út, sennilega 
i sama hlutfalli og innlögum fækkaði.

Loks ber að gæta þess, að sú lækkun á innlánsvöxtum, sem varð 1935 í Söfnunar- 
sjóðnum, nam ekki nema liðlega %%, vegna þess að sjóðurinn átti aðra vaxtastofna 
en bein útlán, sem ekki lækkuðu, og varð því hægt að greiða inneigendum 5,2 cfc. 
Nú er það á döfinrii að lækka innlánsvexti niður í 3(7, úr 4(7, eða um 1(7. Lækkunin 
á innlánsvöxtum nam í fvrra tilfellinu 13,3(7, en í síðara tilfellinu 25(7 og er því nær 
helmingi meiri hlutfallslega.

Hver vill nú reikna út, hve mikið innlög koma til með að lækka við þessa vaxta- 
lækkun, og hve mikill hluti sparifjárins verður tekinn út ú r bönkum og sparisjóðum?

Og vilja ekki þeir bankamenn, sem á Alþingi sitja, reyna að reikna út, hve mik- 
inn hundraðshluta af sparisjóðsinnstæðum þarf að taka út, til þess að bankarnir 
verði að stöðva útborganir?

Fé það, sem stendur inni í sparisjóðum og sparisjóðsdeildum bankanna, er kræft 
hvenær sem er.

En það fé, sem bankarnir og sparisjóðirnir hafa lánað út, er ekki kræft, fvrr en 
á nánar tilteknum gjalddögum. Og loks má geta þess, að fé sitt ávaxta bankar og 
sparisjóðir í framleiðslu landsmanna. Hvernig fer, ef framleiðslan m issir það rekstr- 
arfé?

Ég set þessar spurningar fram í því trausti, að þeim verði svarað fullnægjandi. 
áður en frumvarpið um skatt á sparifé verður afgreitt til fullnustu frá Alþingi.

Vilhj. Briem.


