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Álit
um frumvarp til laga um heimild til handa fjármálaráðherra til að staðfesta samninga, sem áritaðir voru 
í London 8. desember 2010, um ábyrgð á endiirgreiðslu Tryggingarsjóðs innstæðueigenda og fjárfesta 

til breska og hollenska rfldsins á kostnaði af greiðslu lágmarkstryggingar til innstæðueigenda 
í útibúum Landsbanka íslands hf. í Bretlandi og Hollandi og greiðslu eftirstöðva og vaxta af þeim

skuldbindingum.

Frá meiri hluta viðskiptanefixdar.

Fjárlaganefiid óskaði með bréfi, dags. 18. janúar 2011, eftir því að viðskiptanefhd léti í té álit á 
því hvort og þá hvemig því yrði komið við að íslensk fjármálafyrirtæki bæru þann kostnað sem félli 
annars á ríkissjóð vegna Icesave-málsins. Nefiidin hefur íjallað um málið og fengið á sinn fund 
Kjartan Gunnarsson fiá efiiahags- og viðskiptaráðuneyti, Hreiðar Bjamason fyrir hönd Samtaka 
§ ármálafyrirtækj a og Eirík Elís Þorláksson, Guðrúnu Þorleifsdóttur og Sigrúnu Helgadóttur fyrir hönd 
Tryggingarsjóðs innstæðueigenda og fjárfesta.

Nefiidin beindi augum sínum einkum að því álitamáli að starfandi § ármálafyrirtæki beri þann 
kostnað sem félli ella á ríkissjóð vegna uppgjörs á Icesave-samningunum, þ.e. að starfandi 
fjármálafyrirtæki greiði „Icesave-skuldina“ með því að greiða 1% iðgjald af tryggðum iimstæðum í 
innstæðutryggingasjóð en í stað þess að öll sú fjárhæð fari í A-deild (nýja kerfið) þá skiptist gjaldið 
þannig að 0,8% verði greitt í B-deild (eldri deild) en 0,2% í A-deild. Þess má geta að skiptingin í A- 
og Ð-deild miðast við frumvarp efiiahags- og viðskiptaráðherra til laga um innstæðutryggingar og 
tiyggingakerfi fyrir fjárfesta sem var lagt fiam á þessu þingi (237. mál).

Meiri Úutinn bendir á að starfandi ^ármálafyrirtæki eiga ekki hlut að máli hvað varðar 
starfsemi hins fallna Landsbanka og Icesave-reikninga hans. Nefiidin telur mikilvægt að komið verði á 
fót trúverðugu innstæðutryggingakerfi en það skiptir miklu máli fyrir stöðugleika á fjármálamarkaði 
og trúverðugleika bankakerfisins.

Meiri hlutinn telur að uppbygging nýs innstæðutryggingakerfis sé forsenda þess að unnt verði 
að aflétta ríkisábyrgð á öllum innstæðum í innlánsstofiiunum. An trúverðugs innstæðutryggingakerfis 
er hætt við að ábyrgð ríkisins festist í sessi en það skapar freistnivanda (e. moral hazard) og óvissu 
fyrir ríkissjóð þar sem innlánsstofiianir geta áhættulaust aukið útlán í skjóli ríkisábyrgðar.

Meiri hlutinn telur að ef leggja ætti þá skyldu á starfandi íjármálafyrirtæki að greiða Icesave- 
skuldbindinguna, þá ætti heldur að fiamkvæma það með skattlagningu, þ.e. að leggja slíkan skatt á 
fj ármálafyrirtækin. Skattlagning mun ekki hafa bein áhrif á sjóðssöfiiun í innstæðutryggingakerfisins 
og er gegnsærri aðferði en að taka hluta af iðgjaldagreiðslu ^ármálakerfisins til að fjármagna Icesave- 
skuldbindinguna. Alþingi hefur samþykkt lög um sérstakan skatt á Qármálafyrirtæki fyrir áríð 2011, 
sbr. lög nr. 155/2010, sem nemur 0,041% af heildarskuldum fjármálafyrirtækis. Gert er ráð fyrir því að 
hinn sérstaki skattur á §ármálafyrirtæki muni skila um einum milljarði kr. á ári.

Meiri hlutinn telur mikilvægt að hugmynd um hærri bankaskatt sem notaður yrði að hluta eða 
öllu leyti til að greiða Icesave skuldbindingu ríkissjóðs verði vandlega íhuguð, bæði hvað varðar 
mögulega álagningarprósentu og skattstofii auk áhrifa slíkrar skattlagningar á vaxtamuninn í 
bankakerfinu. Það er hins vegar mat Fjármálaeftirlitsins að hækkun á þeim skatti muni leiða af sér 
aukinn vaxtamun hjá § ármálafyrirtækjum.
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