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Efni: Umsögn Sambands íslenskra sparlsjóða (SÍSP) um frumvarp til laga um fjársýsluskatt

Af eftirtöldum ástæðum leggst SÍSP alfarlð gegn frumvarpi til laga um fjársýsluskatt;

1. Óhófleg skattlagníng

Skattar og gjöld á íslensk fjármálafyrirtæki hafa hækkað gríðarlega á mjög 
skömmum tíma Það er mat SÍSP að alltof langt hafi verið gengið í 
skattlagningu á fyrirtæki á þessu sviði og nú er svo komið að fá ef nokkur 
hliðstæð atvinnugrein greiðir hærri skatta. Fyrirhugaður fjársýsluskattur 
gerir t.d. það að verkum að skattur á laun yrði hátt í 20% sem er fáheyrt í 
aiþjólegum samanburði. Svo mikill kostnaðarauki vegna óafkomutengdra 
skatta leiðir á endanum til þess að vaxtamunur eykst eða lækkar síður frá 
því sem nú er. Til skemmri tíma bregðast fjármálafyrirtæki við með 
hagræðingu - þar sem það er á annað borð hægt - sem felst í fækkun 
starfsfölks sem um leið minnkar tekjur ríkissjóðs af tekjuskatti launþega. 
Skattar og iðgjöld í dag fyrir utan tekjuskatt fýrirtækja eru nú eftirtaldir 
þ.m.t. fyrirhugaður fjársýsluskattur (sjá nánar á meðfylgjandi yfirliti);

1. Umboðsmaður skuldara
2. Fjármálaeftirlitið
3. Sérstakur skattur á fjármálafyrirtæki
4. Tryggingasjóður innistæðueigenda
5. Fjársýsluskattur
6. Tryggingagjald
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Greiðslur sparisjóðanna tíu vegna framangreindra þátta hafa farið úr þv( að 
vera um 110 mkr. árið 2008 yfír í það að verða um 465 mkr. á næsta ári ef 
fram fer sem horfir.

í greinargerð með frumvarpinu koma fram tilvísanir í hliðstæða 
skattiagningu í Danmörku. Ekki verður séð hvernig skattlagning í öðru 
hagkerfi getur orðið málefnaleg forsenda fyrir skattlanginu á íslandi. 
Aðstæður eru vitanlega mjög ólíkar á milli hagkerfa og markaða. En úr þvf 
þetta er nefnt að þá skal á það bent að innskattur virðisauka er 
frádráttarbær frá fjársýsiuskatti í Danmörku sem og að fjársýsluskattur er 
lagður á fleiri aðila en fjármálafyrirtæki eingöngu. Framkvæmdin á þessari 
fyrirhugaðri skattlagninu er því ekki sambærileg hvað þetta varðar. Þess 
má einnig geta að í Danmörku er ekki greitt tryggingagjald á laun.

Þá er einnig gerð grein fyrir því í greinargerð með frumvarpinu að sjónarmið 
um endurheimtur á kostnaði eða útgjöldum hins opinbera vegna 
fjármálahrunsins 2008 sé ein af forsendum fyrir fyrirhuguðum 
fjársýsluskatti. Þessari röksemdafærslu er einnig hafnað sem ósanngjarnri. 
Nú er það svo að eftiríifandi sparisjóðir bera ekki ábyrgð á því mikla 
fjárhagslega tjóni sem hið opinbera varð fyrir við framangreint bankahrun. 
Samt eru þeir einu starfandi fjármálafyrirtækin sem greiddu háar fjárhæðir í 
ábyrgðir til Tryggingarsjóðs innistæðueigenda vegna hrunsins. Því er 
óréttlætanlegt að láta þá sem hafa Hfað af bera uppi enn meiri kostnað 
annarra fyrirtækja eða jafnvel óskyldra aðila. Að hengja bakara fyrir smið er 
orðatiltæki sem lýsir vel þeim röksemdum sem tilgreind eru gagnvart 
fyrirhuguðum auknum eða núverandi álögum hverskonar.

Nú þegar greiða fjármálafyrirtæki tvenns konar skatt eða iðgjald sem líkja 
má við gjald fyrir kerfisáhættu hins opinbera af fjármálafyrirtækjum. Þó svo 
útfærsla þeirra skatta og iðgjaida sé gagnrýniverð m.t.t. 
samkeppnissjóðarmiða er ekki hægt að halda því fram að frekari 
skattstofna þurfi til þess að veggegn kerfisáhættu hins opinbera af 
fjármálafyrirtækjum. í þessu samhengi má velta því fýrir sér hvort eðliiegt 
sé að taka gjald fyrir áhættu sem þegar á reynir er ekki hægt að ábyrgjast 
þar sem Ijóst er að ríkissjóður getur aldrei staðið undir ábyrgð á innlánum ef 
á það reyndi, nema í mjög takmörkuðu mæli.

2. Ösanngjörn skattlagning

Skattlagning og iðgjöld sem þessi, sem eru ótengd afkomu, koma harðast 
niður á minnstu fyrirtækjunum sem í flestum tilvikum eru sparisjóðir. 
Skattlagning af þessum toga er ekki sfst harðlega gagnrýnd að teknu tilfiti til 
óumflýjanlegra og mikilia samkeppnisáhrifa. Staðan á ísienskum 
bankamarkaði er þannig að þrír stórir bankar starfa á rústum forvera sinna, 
af þeim ber rfkið eiginlega kerfisáhættu en ekki af þeim litiu sparisjóðum
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sem enn starfa. Bankarnir þrír hafa fengið eignasöfn sín á veruiegum 
afslætti, Það hefur m.a. gert þeim kleift að taka þátt í samræmdum 
niðurfærsluaðgerðum sem óendurskipulagðir sparisjóðir geta augljóslega 
ekki tekið þátt í. Þetta eitt ætti þeim að reynast verulegt forskot á sparisjóði 
til að standa undir aukinni skattlagningu eða auknum iðgjöldum til skemmri 
tíma litið svo ekki sé minnst á almennt samkeppnisforskot á grundvelli 
stærðarhagkvæmni.

Gangi þessi áform um frekari skattíagningu eftir mun það valda 
stórkostlegum og óafturkræfum samkeppnislegum skaða því hverfi 
núverandi sparisjóðir eða minni fjármálafyrirtæki er fyrirséð að íslenskur 
bankamarkaður mun taka á sig fákeppnismynd sem er grafalvarlegt í jafn 
skuldsettu umhverfi og nú ríkir, Líkur á stofnun nýrra fjármálafyrirtækja 
verða nánast engar við slíkar kringumstæður.

Minni fjármáiafyrirtæki/sparisjóðir úti á landsbyggðinni njóta ekki:

a. Stærðarhagkvæmni enda starfa þau flest hver mjög staðbundið og 
hafa takmarkaða getur til vaxtar.

Launakostnaður er fremur hátt hlutfall heildarkostnaðar þar 
sem um lítil fýrirtæki er að ræða. Hagræðing í formi 
uppsagna starfsfólk eru ilí möguleg nema að skerða verulega 
þjónustuframboð. í mörgum tilvikum ógerlegt. Sparisjóðir 
eru auk þess margir með umboð fyrir t.d. póstþjónustu og 
vátryggingastarfsemi,

b. Hafa lítið svigrúm til að auka vaxtamun á móti slíkum kostnaðarauka 
til skemmri tíma án þess að skerða samkeppnisstöðu sína verulega.

Einnig hefur það komið fram að markmið þessa skatts eigi að vera að lækka 
laun í fjármálafyrirtækjum eða sporna gegn óeðlilegum launasamningum. 
Sparisjóðir á landsvísu bjóða ekki ofurlaun og væri því nærtækast að miða 
skattinn við ákveðið tekjumark eða hagnað af fjármálastarfsemi. Með þvl 
að leggja skatt ofaná laun með þessum hætti er endanlega verið að eyða 
þeim rekstrarhagræðingum og kostnaðarlækkunum sem sparisjóðir hafa 
ráðist í síðustu misseri. Frekara rekstrarhagræði er tæpast fyrir hendi, það 
er ekki af meiru að taka hjá sparisjóðunum.

Það er Ijóst að skattlagningu sem þessa þarf á endanum að færa út í 
vaxtamun bankakerfisins. Það er hinsvegar alvarlegara mál hvað gerist í 
millitíðinni því að eins og að framan er rakið er staða fyrirtækja á 
bankamarkaði mjög óltk sem skýrst fyrst og fremst af áhrifum 
bankahrunsins á einstök fjármálafyrirtæki. Það er gríðariega mikilvægt út 
frá samkeppnisiegum sjónarmiðum að fallið verði frá þessum skatti almennt 
eða í það minnsta að skattlagningu sé komið úr samkeppnisskaðandi 
farvegi. Það gerist fyrst og fremst með því að tengja aukna skattlagningu
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við afkomu og það er krafa SÍSP að skattlagningu á þessa atvinnugrein verði 
aðallega eða eingöngu hagað með þeim hætti.

Sparisjóðir glíma við krefjandi umhverfi. Þeim hefur fækkað mjög og ekki er 
útséð með að þeim fækki enn frekar. í dag standa eftir MP banki og 10 
sparisjóðir sem allir eru litlir og með staðbundna starfsemi úti á landi. Sum 
þessara fyrirtækja hafa farið í gegnum frjálsa samninga um niðurfærslu 
skulda en önnur starfa án nokkurs stuðnings. Aukinn fastur kostnaður sem 
þessi fyrirtæki hafa deilt með sér í gegnum árin er nú borinn uppi af færri 
aðilum. Starfandi sparisjóðir eiga í fullt i fangi með að aðlaga sig að þessari 
stöðu og tryggja starfs- og samkeppnishæfi sína. Því eru áform um aukna 
skattiagningu með þeim hætti sem iagt er til mjög íþyngjandi og í sumum 
tilvikum getur skatturinn orðið algjörlega ráðandi um það hvort þessi 
fyrirtæki standa upprétt eða ekki.

Að öðru leyti er vísað í umsögn SFF.

F.h. Sambands íslenskra sparisjóða

Ari Teitsson, stjórnarformaður
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Áætlaðar opinberar áiögur á sparisjóði fyrir utan tekjuskatt

Áætlaðar álögur á sparisjóði 2008 mlðað við stærðir v 2012
Heildar-

fjármagn innián Bskattur TiF 1 TiF 2 TiF alis FME
Ráðgjst/
Umbmsk

Trgjald
5,34%

Op.gj.
2008

Nýr
bankask

Heildar
álögur'10 Sparisjóðir

2 AFL sparisjóður * 15.951 7.814 - 11 11 0,97 0,12 12 24 - 24
3 Sparisjóður Vestmannaeyja 13.856 11.463 - 13 13 0,85 0,11 9 23 - 23
4 Sparisjóður S-Þingeyinga 7.483 6.913 - 9 9 0,60 0,06 3 13 - 13
5 Sparisjóður Bolungarvíkur 5.167 3.345 - 4 4 0,60 0,04 5 9 - 9
6 Sparisjóður Norðfjarðar 5.223 4.424 - 6 6 0,60 0,04 3 10 - 10
7 Sparisjóður Svarfdæla 3.750 3.416 - 4 4 0,60 0,03 3 7 _ 7
8 Sparisjóður Ólafsfjarðar 3.106 2.716 - 4 4 0,60 0,02 3 7 - 7
9 Sparisjóður Þórshafnar og nágr. 2.706 2.330 - 3 3 0,60 0,02 3 7 - 7
10 Sparisjóður Strandamanna 2.914 1.834 . 3 3 0,60 0,02 1 5 - 5
11 Sparisjóður Höfðhverfinga * 1.577 1.305 - 2 2 0,60 0,01 2 4 - 4

Sparisjóðir samtals 61.733 45.560 - 58 58 6,62 0,47 44 109 - 109

Áætlaðar álögur á sparisjóði 2011 miðað við stærðir v 2012
Heildar- Trgjald Op.gj. Nýr Heildar

'10 Sparisjóðir fjármagn innián Bskattur T iF l TIF 2 TIF alls FME limbmsk 8,65% 2011 bankask álögur
2 AFL sparisjóður * 15.951 7.814 7 21 9 30 3,89 3,05 19 63 - 63
3 Sparisjóður Vestmannaeyja 13.856 11.463 6 26 13 39 3,38 1,67 14 64 - 64
4 Sparisjóður S-Þingeyinga 7.483 6.913 3 17 12 30 1,83 0,59 5 40 - 40
5 Sparisjóður Boiungarvíkur 5.167 3.345 2 8 3 11 1,26 0,81 7 22 - 22
6 Sparisjóður Norðfjarðar 5.223 4.424 2 12 6 17 1,27 0,63 5 26 - 26
7 Sparisjóður Svarfdæla 3.750 3.416 2 8 5 13 1,00 0,61 4 20 - 20
8 Sparisjóður Óiafsfjarðar 3.106 2.716 1 8 5 13 1,00 0,41 4 20 _ 20
9 Sparisjóður Þórshafnar og nágr. 2.706 2.330 1 6 3 8 1,00 0,32 5 16 - 16
10 Sparisjóður Strandamanna 2.914 1.834 1 . 5 3 8 1,00 0,23 2 12 - 12
11 Sparisjóður Höfðhverfinga * 1.577 1.305 1 4 2 6 1,00 0,16 2 10 _ 10

Sparisjóðir samtaís 61.733 45.560 25 94 51 175 16,63 8,47 70 295 - 295



Áætlaðar opinberar álögur á sparisjóði fyrir utan tekjuskatt

Áætlaðar áiögur á sparisjóði 2012
Heildar- Trgjald Op.gj. Nýr Heildar

'10 Sparisjóðir fjármagn Innlán Bskattur T IF l TIF 2 TIF alls FME Umbmsk 8,65% 2012 bankask álögur
2 AFL sparisjóður * 15.951 7.814 20 21 12 33 3,89 3,82 19 80 25 106
3 Sparisjóður Vestmannaeyja 13.856 11.463 18 26 18 44 3,38 2,09 14 81

-  * 19 100
4 Sparisjóður S-Þingeyinga 7.483 6.913 10 17 15 33 1,83 0,74 5 50 7

9
57

5 Sparisjóður Bolungarvíkur 5.167 3.345 7 8 4 12 1,26 1,02 7 28 37
6 Sparisjóður Norðfjarðar 5.223 4.424 7 12 8 19 1,27 0,79 5 33 7 40
7 Sparisjóður Svarfdæla 3.750 3.416 5 8 6 14 1,00 0,76 4 25 6 31
8 Sparisjóður Ólafsfjarðar 3.106 2.716 4 8 7 15 1,00 0,51 4 25 6 31
9 Sparisjóður Þórshafnar og nágr. 2.706 2.330 3 6 4 9 1,00 0,40 5 19 -J 26
10 Sparisjóður Strandamanna 2.914 1.834 4 5 3 8 1,00 0,28 2 16 3 19
11 Sparisjóður Höfðhverfinga * 1.577 1.305 2 4 3 7 1,00 0,20 2 13 3 16

Sparisjóðir samtals 61.733 45.560 79 94 68 194 16,63 10,61 70 371 92 463

TIF = Rauntölur miðað við innistæðutryggingar fyrir II og iil ársfjórðunga 2011
Gjald vegna Umboðsmanns skuldara er áætlað >500 mkr árið 2011 og 1.000 mkr árið 2012 sem verði innheimt af bankakerfinu 
Nýr 10,5% bankaskattur sem er í umræðunni - skattstofn eru iaun og launatengd gjöld,
Eftirlitsgjald FME og tryggingargjald er haft það sama öll árin þó Ijóst sé að 2008 hafi verið umþalsvert lægra 
* Tölur úr ársreikningi 2009


