
sþ. 860. Svar
viðskiptaráðherra við fyrirspurn Alexanders Stefánssonar um gjaldtöku innlánsstofnana.

[372. mál]

1. Hvernig er háttað gjaldtöku innlánsstofnana vegna afurðalána
og hvernig hefur hún breyst frá 1. nóvember 1986?

2. Hvaða áhrif hafa breytingar á gjaldtöku skv. 1. tölul. haft
á fjármagnskostnað atvinnuveganna vegna afurðalána?

3. Hvert er hlutfall gjaldskrártekna innlánsstofnana af samanlögðum
vaxta- og gjaldskrártekjum á árinu 1987 og hvert var sambærilegt

hlutfall á árunum 1984, 1985 og 1986?

Í framhaldi af fyrirspurn þessari óskaði viðskiptaráðuneytið eftir svari frá Seðlabanka
Íslands við fyrirspurninni.

Eftirfarandi er svar Seðlabanka Íslands ásamt töflum:

1. Gjaldtaka innlánsstofnana fyrir 1. nóv. 1986 af afurðalánum var þannig að auk fastra
gjalda var innheimt árlega 0,2% skoðunar- eða eftirlitsgjald af afurðalánasamningi eða
tryggingarvíxli. Á árinu 1987 varð breyting á gjaldtökunni hjá flestum bankanna.
Breytingin var með tvennum hætti. Annars vegar hækkaði gjaldið í 0,3% hjá mörgum
bankanna og hins vegar breyttu Landsbanki og Útvegsbanki gjaldtökunni þannig að
gjaldið var innheimt af hverri veðsetningu. Landsbankinn og Útvegsbankinn breyttu þó
þeirri gjaldtöku aftur til fyrra horfs í mars 1988 en þó þannig að gjaldið varð 0,3% af
afurðalánasamningi eða tryggingarvíxli.

Eftirfarandi tafla sýnir yfirlit yfir skoðunar- og eftirlitsgjöld eins og þau eru í lok mars
1988 hjá bönkum og sparisjóðum. Gjaldið er innheimt af afurðalánasamningi eða
tryggingarvíxli.

Dagsetning
breytingar

Landsbanki . . . . . . . . . . . .. 28.03.881)
Búnaðarbanki 30.10.87
Útvegsbanki 21.03.88
Iðnaðarbanki 01.07.882)
Verslunarbanki .
Samvinnubanki 21.07.87
Alþýðubanki .
Sparisjóðir 24.08.87

Skoðunar- og
eftirlitsgj ald
0,3%
0,3%
0,3%
0,3%
0,2%
0,3%
0,2%
0,3%

1) Frá 1. nóv. 1987 til 28. mars 1988 innheimti Landsbanki 0,2% gjald af hverri veðsetningu.
2) Frá 1. jan. 1987 til 15. apríl 1987 innheimti Útvegsbanki 0,3% gjald af afurðalánasamningi eða tryggingarvíxli og
frá 15. apríl 1987 til 21. mars 1988 innheimti Útvegsbanki 0,3% gjald af hverri veðsetningu.

2. Lausleg áætlun miðuð við stöðu afurðalána um sl. áramót bendir til að kostnaðarauki
atvinnuveganna vegna þessarar breytingar sé um 50 m.kr. á ári miðað við óbreytt
fyrirkomulag á gjaldtökubankanna og var í ársbyrjun 1988 en 12 m.kr. á ári miðað við
gjaldskrá sem gildir frá 1. apríl 1988.

3. Sem svar við 3. tölul. fyrirspurnar á þskj. 704 er meðfylgjandi yfirlit sem sýnir
heildarvaxtamun og þóknunar- og þjónustutekjur viðskiptabanka og sparisjóða undan-
farin ár.



Yfirlit yfir vaxtamun og þóknunar- og þjónustutekjur
viðskiptabanka og sparisjóða.

(Í millj. kr.)

A. Viðskiptabankar og sparisjóðir.

1983 1984 1985 1986
Vaxtamunur ............ 1729 (78.9) 1710 (71.0) 3023 (74.3) 3556 (71.3)
Þóknunar- og þjónustu-
tekjur ................ 462 (21.1) 699 (29.0) 1044 (25.7) 1431 (28.7)

2191 (100.0) 2409 (100.0) 4067 (100.0) 4987 (100.0)

Hlutfall af meðalstöðu efnahagsreiknings á verðlagi í lok hvers árs:

Vaxtamunur .
Þóknunar- og þjónustutekjur .

1983
4.61
1.23

1984
3.46
1.41

1985
4.22
1.46

1986
4.31
1.73

5.84 4.87 5.68 6.04

B. Viðskiptabankar án Útvegsbanka.

1983
Vaxtamunur 1267 (78.5)
Þóknunar- og þjón-
ustutekjur ..... 347 (21.5)

1984
1229 (70.1)

525 (29.9)

1985
2197 (73.6)

790 (26.5)

1986
2652 (70.9)

1088 (29.1)

1987
4078 (71.8)

1606 (28.2)

1614 (100.0) 1754 (100.0) 2987 (100.0) 3740 (100.0) 5684 (100.0)

Hlutfall af meðalstöðu efnahagsreiknings á verðlagi í lok hvers árs:

1983 1984 1985 1986 1987
Vaxtamunur ....................... 4.40 3.27 4.03 4.23 4.82
Þóknunar- og þjónustutekjur ......... 1.20 1.40 1.45 1.73 1.90

5.60 4.67 5.48 5.96 6.72

Tölur fyrir 1987 eru bráðabirgðatölur.

Skýringar:
a. Gengismunur er ekki meðtalinn í ofangreindum tölum.
b. Gjaldeyrisskattur vegna gjaldskyldrar þóknunar hefur verið dreginn frá þóknunar- og
þjónustutekjum.

e. Þóknunar- og þjónustutekjur innifela: Þóknanir af innlendum og erlendum viðskiptum,
endurkrafinn kostnað og ýmsar rekstrartekjur.


