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Efni. Umsögn um frumvarp til laga um fjársýsluskatt, 193. mál.

Efnahags- og viðskiptanefnd hefur óskað eftir umsögn Samtaka atvinnulífsins um ofangreint 
frumvarp, sbr. þingskjal 198. Með frumvarpinu er lagt til að tekinn verði upp nýr skattur á 
fjármálafyrirtæki, þá aðila sem stunda vátryggingastarfsemi og lífeyrissjóði. Lagt er til að 
skattstofninn verði heildarlaunagreiðslur, líkt og á við um tryggingagjaldið, og að 
skatthlutfallið verði 10,5%. Skv. 14. gr. er skatturinn ekki frádráttarbær sem rekstrargjöld og 
er því í raun 20% hærri, eða ígildi 12,5% launaskatts.

Ályktun stjórnar SA 10. nóvember 2011
Stjórn Samtaka atvinnulífsins mótmælti fram komnum áformum ríkisstjórnarinnar um 
skattahækkanir þann 10. nóvember síðastliðinn. Stjórnin benti m.a. á að þessi nýi 
fjársýsluskattur myndi fyrst og fremst bitna á viðskiptavinunum í formi hærri vaxta og 
þjónustugjalda. Í stað sífelldra skattahækkana væri nauðsynlegt að breyta um stefnu; auka 
fjárfestingar og fjölga störfum og stækka þannig skattstofnana sem skila hærri skatttekjum 
þrátt fyrir óbreyttar eða lækkandi álögur.

Skattlagning fjármálafyrirtækja
Auk þess sem þessi skattur knýr bankana til að auka vaxtamun og hækka vexti munu þeir 
bregðast við honum með útvistun, minnkun umsvifa og uppsögnum. Af þeim sökum hljóta 
aðrir skattar, s.s. af hagnaði og launagreiðslum að minnka af völdum skattsins. Því er líklegt 
að viðbótartekjur ríkissjóðs vegna þessarar skattahækkunar verði minni en áform í 
fjárlagafrumvarpi segja til um.

Að meðtöldum þessum nýja fjársýsluskatti er fjármálafyrirtækjum ætlað að greiða um 15 
ma.kr. óafkomutengdar álögur í ríkissjóð og Tryggingarsjóð innistæðueigenda og fjárfesta 
(TIF) á árinu 2012 umfram almenna skattheimtu. Fjármálafyrirtækin kosta að fullu starfsemi 
Fjármálaeftirlitsins og Umboðsmanns skuldara, og er kostnaður þessara stofnana áætlaður 2,3 
ma.kr. á árinu 2012. Í annan stað er áætlað að fjársýsluskatturinn skili ríkissjóði 4,5 ma.kr. 
árið 2012. Í þriðja lagi er fjármálastofnunum ætlað að greiða 2,1 ma.kr. til ríkisins til að 
fjármagna sérstaka vaxtaniðurgreiðslur heimila. Þá er enn til staðar bankaskattur, sem 
innleiddur var árið 2010 að sænskri fyrirmynd, sem skila mun ríkissjóði um 1,1 ma.kr. á árinu 
2011. Loks er áformað að innheimta 4,5 ma.kr. í TIF vegna áforma um hraða uppbyggingu 
þess sjóðs. Í umhverfi gjaldeyrishafta verður þessum álögum ekki mætt með öðrum hætti en 
að fækka fólki eða hækka þjónustutekjur og vaxtamun. Lauslega áætlað er vaxtamunur 
fjármálafyrirtækja 0,7% hærri en ella vegna þessara óafkomutengdu álagna í ríkissjóð og TIF. 
Ljóst er að öll þessi skattlagning á fjármálafyrirtæki, og þar með á vaxtastigið í landinu, er 
ekki til þess fallin að örva fjárfestingar sem ætti að vera megin viðfangsefni og markmið 
stjórnvalda.
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Skattlagning á lífeyrissjóði
Þau rök fyrir skattinum sem tilgreind eru í athugasemdum með frumvarpinu eiga ekki við um 
lífeyrissjóði. Lífeyrissjóðirnir eru hluti af samtryggingu í lífeyriskerfi landsmanna. Þeir taka á 
móti, varðveita og ávaxta iðgjöld og greiða lífeyri, og eru því í eðli sínu ólíkir fyrirtækjum 
sem starfa á markaði sem innheimta skatta af vörum eða þjónustu og greiða skatta af hagnaði 
sínum.

Lífeyrissjóðirnir töpuðu miklum fjármunum í bankahruninu og fjármálkreppunni sem hófst 
2008 og hafa, á almenna vinnumarkaðnum, skert réttindi sjóðfélaga sinna eins og lög um 
starfsemi þeirra kveða á um. Skuldbindingar lífeyrissjóða opinberra starfsmanna eru langt 
umfram eignir en við þeim vanda hefur ekki verið brugðist. Möguleikar til ávöxtunar á 
innlendum markaði eru fábreyttir og ávöxtunarmarkmið sjóðanna nást ekki þannig að enn 
vofa frekari skerðingar yfir. Ennfremur er ávöxtun erlendra eigna sjóðanna slök vegna 
yfirstandandi lægðar á erlendum hlutabréfamörkuðum. Þessi fyrirhugaða skattlagning mun 
því gefa tilefni til enn frekari skerðingar á lífeyrisréttingum sjóðsfélaga. Það gildir þó einungis 
um sjóðsfélaga í almennu lífeyrissjóðunum og mun því fyrirhuguð skattlagning auka muninn 
á milli almenna og opinbera lífeyriskerfisins sem er í andstöðu við þá stefnumörkun sem 
unnið hefur verið að í samstarfi stjórnvalda og aðila vinnumarkaðarins á grundvelli 
stöðugleikasáttmálans frá árinu 2009.

Fjármálamarkaðurinn er lykilmarkaður
Fjármálamarkaðurinn er einn af lykilmörkuðum sérhvers hagkerfis. Miklu máli skiptir að 
hann sé hagkvæmur og að viðskiptavinirnir fái þjónustu á samkeppnishæfum kjörum. Íslensk 
fyrirtæki í samkeppni við erlenda aðila á erlendum markaði eða heimamarkaði þurfa aðgang 
að fjármagni á sambærilegum kjörum og erlendir keppinautar til þess að standast þeim 
snúning. Bankarnir verða að geta sannað sig sem öflug og áhugaverð fjárfesting og allir þrír 
stóru bankarnir munu um fyrirsjáanlega framtíð verða lykilaðilar í íslensku atvinnulífi.

Uppbygging íslenska fjármálakerfisins á næstu árum snýst um skilvirkni og hagkvæmni. 
Bankar starfa almennt á samkeppnismarkaði. Þótt íslenski fjármálamarkaðurinn sé nú lokaður 
er óvarlegt annað en að gera ráð fyrir því að opið verði í framtíðinni fyrir erlendri samkeppni. 
Margir viðskiptavinir bankanna eiga í samkeppni á erlendum mörkuðum eða keppa við 
erlenda aðila á heimamarkaði og samkeppnishæfni þeirra fer m.a. eftir aðgangi þeirra að 
lánsfé og kjörum á fjármálaþjónustu. Sú skattbyrði sem lögð er á fjármálafyrirtækin skaðar 
því ekki einungis samkeppnisstöðu þeirra heldur einnig íslenskra fyrirtækja í alþjóðlegri 
samkeppni.

Virðingarfyllst,
f.h. Samtaka atvinnulífsins
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