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Efni: Frumvarp tii laga um fjársýsluskatt, 193. mái.

Bankasýsiu ríkisins hefur borist tii umsagnar frumvarp tii laga um fjársýsluskatt, 193. mál og óskar 
eftir að koma á framfæri eftirfarandi sjónarmiðum.

Með lögum nr. 155/2010 var lögfestur sérstakur skattur á fjármálafyrirtæki þar sem gjaldstofninn er 
heildarskuldir fjármálafyrirtækja og skatthlutfaHið er 0,041%. Þá hafa álögur á fjármálafyrirtæki aukist 
á undangengnum árum, m.a. vegna aukinna framiaga í Tryggingasjóð innstæðueigenda, sbr. lög nr. 
55/2011 um breytingar á lögum nr. 98/1999 og vegna aukins kostnaðar við fjármálaeftirlit. 
Rekstrarumhverfi fjármálafyrirtækja er á ýmsan hátt erfitt, fjármagnskostnaður er hár, útlánaaukning 
neikvæð og markaðsviðskipti hverfandi. Þá er endurskipulagning iánasafna ýmissa fjármálafyrirtækja 
enn í vinnslu. Af ofangreindu er Ijóst að fjármálafyrirtæki eru misvel í stakk búinn að takast á hendur 
greiðslur á skatti þeim sem iagður er til í frumvarpi til laga um fjársýsluskatt.

Afkoma margra sparisjóða er neikvæð. Skattur þar sem ekki er tekið tillit til hagnaðar fyrirtækisins 
samhliða launakostnaði mun leggjast þungt á sparisjóðina og því mögulega hafa áhrif á 
framtíðarrekstrarhæfi þeirra. Afkoma stóru viðskiptabankanna er góð, en sé iitið til afkomu af 
reglulegum rekstri er Ijóst að stór hluti hagnaðar bankanna er tímabundinn og gefur ekki rétta mynd 
af framtíðarrekstri.

Að mati Bankasýsiunnar er mikiivægt að skoða af kostgæfni hvaða áhrif fyrirhuguð skattlagning hefur 
á afkomu fjármálafyrirtækja, sérstaklega þeirra sem ekki hafa tekið yfir eignasöfn hvers endurmat 
hefur jákvæð áhrif á afkomu tímabundið.

Á það skal bent að ríkissjóður er stór hluthafi í íslenskum fjármálafyrirtækjum og viðbótarskattlagning 
á þann flokk fyrirtækja kann að hafa neikvæð áhrif á seijanieika og verðmæti eignarhiuta ríkissjóðs.

Virðingarfyilst,

Elín Jónsdóttir
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