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388. mál.

Álit
meiri hluta efnahags- og skattanefndar um frv. til 1. um heimild til handa fjármálaráðherra 
til að staðfesta samninga, sem áritaðir voru í London 8. desember 2010, um ábyrgð á 
endurgreiðslu Tryggingarsjóðs innstæðueigenda og fjárfesta til breska og hollenska ríkisins 
á kostnaði af greiðslu lágmarkstryggingar til innstæðueigenda í útibúum Landsbanka íslands 
hf. í Bretlandi og Hollandi og greiðslu eftirstöðva og vaxta af þeim skuldbindingum.

Hinn 18. janúar 2011 fór Qárlaganefnd þess á leit að efiiahags- og skattanefnd ræddi hvaða 
leiðir væru tækar til að láta íslensk fjármálafyrírtæki bera kostnað sem reiknað er með að falli 
á ríkið vegna Icesave-málsins. Til stuðnings beiðninni var vísað til yfirlýsts tilgangs laga nr. 
155/2010, um sérstakan skatt á fjármálafyrirtæki.

í áliti 1. minni hluta fjárlaganefndar við Icesave-málið (Þskj. 770 -  388. mál) er gerð 
nánari grein fyrir tilurð beiðninnar og á það bent að hún sé í anda þeirrar stefnu að einka- 
skuldir fjármálafyrirtækja eigi ekki að falla á almenning. í álitinu kemur fram að endanlegur 
kostnaður ríkisins sé talsverðri óvissu háður sem skýrist m.a. af endurheimtum úr þrotabúi 
Landsbankans og gengi íslensku krónunnar. Fyrsti minni hluti lagði til í þágu framangreinds 
markmiðs að umræddur bankaskattur yrði hækkaður og að fyrirkomulagi greiðslna til trygg- 
ingarsjóðs yrði breytt. Viðskiptanefhd var beðin um að fjalla um síðamefnda atriðið en 
efnahags- og skattanefnd var eins og áður segir innt álits um hið fyrra.

Við umfjöllun efhahags- og skattanefndar í tengslum við upptöku sérstaks skatts á fjár- 
málafyrirtæki var á það bent að sú tekjuöflunarleið ríkissjóðs gæti orðið viðskiptavinum 
bankanna til tjóns ef hún leiddi til hækkunar á þjónustugjöldum og vaxtamun. Því er ástæða 
til að fara gætilega við hækkun skattsins en lögin sem liggja skattinum til grundvallar koma 
til endurskoðunar í upphafi næsta árs. Ætla má að skattinum verði að endurskoðun lokinni 
i það minnsta viðhaldið. Ekkert stendur heldur f vegi fyrir því að Alþingi tilgreini við það 
tækifæri að tekjur af skattinum, um einn milljarður kr. á ári, skuli renna til greiðslu umrædds 
kostnaðar. Þó hefur almennt dregið úr þeirri tilhneigingu að marka ákveðna tekjustofha 
tilteknum útgjöldum og eru skattar því yfirleitt látnir renna í ríkissjóð sem ráðstafað er á 
grundvelli fjárlaga hvers árs. Samræmist það fyrirkomulag betur fjárveitingarvaldi Alþingis 
sem mælt er fyrir um í stjómarskrá.

Rétt er að hafa í huga að enn er óljóst hve mikill kostnaður kann að falla á ríkissjóð og þar 
með hve stórum hluta núverandi bankaskattur getur staðið imdir. Þá liggur ekki fyrir hver 
hlutdeild innstæðutryggingakerfisins ætti að vera samkvæmt hugmyndum 1. minni hluta Qár- 
laganefhdar. Einnig hlyti að koma til greina að líta til skatttekna af Q ármálastarfsemi í heild 
sinni í þessu sambandi, en meðfylgjandi áliti þessu er yfirlit um álagða skatta sl. áratug á 
slíka starfsemi. Þá nýtur bankastarfsemi hér og alþjóðlegra fríðinda í formi undanþágu frá 
virðisaukaskatti, sbr. 10. tölul. 3. mgr. 2. gr. laganr. 50/1988, en í Danmörku t.d. komaönnur 
gjöld í þess stað.

Að þessu virtu er ljóst að skattar á fjármálafyrirtæki verða hér eftir sem hingað til lagðir 
á frá einu ári til annars og eru háðir þingvilja hveiju sinni. Ekkert er því hins vegar til fyrir- 
stöðu að Alþingi lýsi vilja sínum til þess að skatttekjur af fjármálastarfsemi eigi yfir lengri
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tíma að standa straum af kostnaði við samning þann sem hér um ræðir. Slíkum vilja mætti 
t.d. lýsa i nefndaráliti Qárlaganefndar sé pólitískur vilji til þess í nefndinni.

Alþingi, 14. feb. 2011.

Helgi Hjörvar, form.,
Álfheiður Ingadóttir,
Magnús Orri Schram,

Ólafur Þór Gunnarsson,
Valgerður Bjamadóttir.

Fylgiskjal.

Bréf ríkisskattsstjóra.
(11. febrúar 2011.)

Skattur á fjármálafyrirtæki
Vísað er til tölvubréfs til embættisins, dags. h. 11. þ.m., þar sem óskað er eftir upp- 

lýsingum um heildarskatttekjur ríkisins af fjármálafyrirtækjum á síðastliðnum tíu árum vegna 
umfjöllunar efnahags- og skattanefndar um það málefni og kostnað § ármálafyrirtækj a sem 
fellur á ríkið af þeirra völdum.

Til svars við erindi þessu er hjálagt yfirlit um gjöld sem ríkisskattstjóri lagði á fyrirtæki 
sem skráð voru í atvinnugrein 65, peningastofnamir og Qármálaþjónusta, þó ekki starfsemi 
vátryggingafélaga og lífeyrissjóða, sbr. atvinnugreinaflokkun Hagstofu íslands, ísat-95, árin 
2009 til 2008, og fyrirtæki sem skráð voru í atvinnugrein 64, f] ármálaþj ónusta, þó ekki starf- 
semi vátryggingafélaga og lífeyrissjóða, sbr. ísat-2008 atvinnugreinaflokkunarkerfíð. Eignar- 
haldsfélögum sem skráð eru í atvinnugrein 64200 er sleppt í töflunni.

Upplýsingamar byggja á álagningarseðlum lögaðila og miðast þær við stöðu álagningar- 
gagna h. 11. þ.m.

Álögð gjðldá IJármálafyrirtæki 1999 til 2010

Álagning qöldi Tryggingqgjald Tekjjskattur Efg^arskattar

1999 222 619.929.742 732.202.536 215.978828
2000 232 652.839.296 756l488.932 242.051337
2001 248 730.752524 575,016.474 188.882293
2002 255 879.102.756 740.495.050 201.950402
2003 264 978.447.774 1.861.826.434 126.407609
2004 262 1.284.538.197 1Æ20.867.365 151.517686
2005 262 1.407.569383 5S02.873.937 127.151408
2006 244 1.884.217.841 12555.303.413 0
2007 247 2.273.435j029 17328.395.830 0
2008 258 2.887.373.881 8.8601797.822 0
2009 323 4.619.221.295 2.626.053.418 0
2010 319 2.534.575.570 556a387 .«4 0


