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Varðar: Athugasemdir Allianz Ísland hf., við frumvarp til laga um fjársýsluskatt, mál 
nr. 193

Allianz Ísland hf. söluumboð, kt. 580991-1069, Digranesvegi 1, Kópavogi, hefur falið 
undirrituðum lögmanni að koma á framfæri athugasemdum varðandi frumvarp til laga um 
fjársýsluskatt. Athugasemdir Allianz lúta einkum að 4. tl. 1. mgr. 2. gr. frumvarpsins.

Allianz Ísland starfrækir vátryggingaumboð fyrir þýsku tryggingasamsteypuna Allianz, sem 
hefur um árabil selt íslenskum rétthöfum tryggingasamninga á grundvelli heimildar IX kafla 
laga um vátryggingastarfsemi, nr. 56/2010. Hjá Allianz starfa 13 manns auk 8 verktaka sem 
starfa við ráðgjöf. Fyrirtækið kemur á framfæri vörum Allianz hér á landi, sér um sölu, 
þjónustu, bakvinnslu, innheimtu iðgjalda, sendir út stöðuyfirlit til viðskiptavina á íslensku og 
veitir aðra þá þjónustu sem þarf fyrir ríflega 20 þúsund viðskiptavini hins þýska félags, sem 
greiðir fyrir þjónustuna eftir fyrirliggjandi samningi aðila.

Samkvæmt 4. tl. 1. mgr. 2. gr. frumvarpsins eru útibú, umboðsmenn og aðrir þeir sem eru í 
fyrirsvari fyrir erlenda aðila sem reka hér á landi starfsemi skv. 1. -3. tl skattskyldir 
samkvæmt lögunum. Verði frumvarpið að lögum óbreytt mun Allianz Ísland samkvæmt því 
falla undir skattskyldu samkvæmt lögunum. Þau rök sem tiltekin eru fyrir þessari 
skattlagningu eiga hins vegar alls ekki við um starfsemi félagsins.

Í athugasemdum sem fylgdu frumvarpinu er lítt fjallað um vátryggingastarfsemi, hvað þá um 
vátryggingaumboð eins og Allianz Ísland, heldur virðist áhersla vera lögð á að réttlætanlegt 
sé að leggja auka skatt á fjármálafyrirtæki vegna þess mikla kostnaðar sem hagkerfið hafi haft 
af fjármálastarfsemi sem á árum áður hagnaðist gríðarlega og bjó á sama tíma við lágar 
skattgreiðslur. Hvað lífeyrissjóði varðar er bent á að launakostnaður þeirra sé hverfandi, 
sérstaklega með tilliti til þeirra miklu fjármuna sem sýslað er við.

Allianz Ísland átti engan þátt í því hruni sem hér varð árið 2008 hvað þá að félagið hafi með 
einhverjum hætti umfram aðra notið góðs af góðæri í aðdraganda hrunsins. Félagið hefur svo 
frá árinu 2008 reynt eftir besta mætti að vinna sig út úr þeim efnahagsþrengingum sem hér 
hafa verið viðloðandi og aðlagað starfsemi sína og rekstur eins og mögulegt er að því og 
auknum álögum á fyrirtæki.

Í frumvarpinu er ekki lagt til að skattleggja hagnað eins og eðlilegra væri heldur er verið að 
auka við rekstrarkostnað og starfsmannakostnað þeirra fyrirtækja sem fyrir verða. Ekki er
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hins vegar í frumvarpinu að finna umfjöllun um það hvers vegna auka eigi skattbyrðar á lítil 
þjónustufyrirtæki sem enga möguleika hafa á að varpa slíkum auknum útgjöldum á 
viðskiptavini sína með vaxtamun og hækkun vaxta eða slíkum hætti. Félagið hefur heldur 
ekki notið þess möguleika að jafna virðisaukaskatti á móti greiddum virðisaukaskatti og nýtur 
því ekki með neinum hætti góðs af undanþágu virðisaukaskattslaga, þó síður sé.

Þá er enga skýringu heldur að finna í frumvarpinu á því hvers vegna umboðsmenn erlendra 
aðila skuli falla undir skattskylduna né hvort og þá hvaða áhrif það hefði hvernig skattskyldu 
viðkomandi umbjóðanda sé háttað í heimaríki sínu.

Umbjóðandi minn telur það brjóta gegn jafnræðisreglu stjórnarskrár samþykki löggjafinn að 
mismuna fyrirtækjum með þeim hætti sem gert er ráð fyrir í frumvarpinu og skorar á háttvirta 
efnahags- og viðskiptanefnd að taka tillit til framangreinds við afgreiðslu sína.

Virðingarfyllst, 
f.h. Allianz Ísland hf. söluumboð, 

Ástríður Gísladóttir hrl.


