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Efni: Umsögn Sambands íslenskra sparisjóða til efnahags- og viðskiptanefndar Alþingis 
um framvarp til breytinga á lögum um um innstæðutryggingar og tryggingakerfi fyrir 
fjárfesta nr. 98/1999, með síðari breytingum (innheimta iðgjalds). Þingskjal 1254, 763 
mál.

Almennt

Þau lög um TIF skatt sem unnið var eftir á árinu 2011 reyndust mjög íþyngjandi fyrir sparisjóðina.

Há grunnprósenta bitnaði mjög hart á sparisjóðunum sem fjármagna sig að mestu með innlánum.

Einnig varð raunin sú að þeir fengu flestir mjög háan áhættustuðul og greiddu því hlutfallslega meira 
en flestar aðrar lánastofnanir þrátt fyrir að reynslan sýni að bankahrun varð ekki af völdum starfandi 
sparisjóða auk þess sem þeir eru einu starfandi bankastofnanir sem greiddu sérstakt álag til TIF í 
árslok 2008 vegna hrunsins.

Um einstakar greinar:

2. gr (5.gr.b.)

Lagt er til að almennt iðgjald verið lækkað um helming frá fyrra ári, þ.e. að í stað 0,235% á ári komi 
0,15%, sem er sama gjald og var greitt fyrir hrun.

Helstu rök:

Á aðalfundi TIF sem haldinn var 29. mars sl. kom fram að verulegar líkur eru á að mestur hluti þeirra 
22,4 miljarða sem eru í innistæðudeild A verði að uppgjöri hruns loknu enn til staðar í sjóðnum. Fari 
svo hlýtur það að breyta forsendum um hraða nýrrar innheimtu og teljast gild rök fyrir að hægja mjög 
á innheimtu meðan mál skýrast.

Þá er einnig á það að líta að eitt stærsta vandamál þjóðfélagsins eftir hrun er lítil greiðslugeta heimila 
og fyrirtækja. Hár TIF skattur verður ekki greiddur nema af vaxtamun fjármálafyrirtækja og kemur því 
beint fram í hærri vöxtum sem aftur valda jafnt einstaklingum sem fyrirtækjum meiri vanda en brýn 
þörf er á.

Lagt er til að 2. málsgrein hljóði svo:



Auk iðgjalds skv. 3. mgr. greiðir innlánsstofnun breytilegt iðgjald ísam ræ m i við áhættustuðul sem 
Fjármálaeftirlitið gefur hverri innlánsstofnun. Við ákvörðun á áhættustuðli innlánsstofnana skal m.a. 
tekið tillit til kerfisáhættu vegna stærðar. Einnig skal tekið tillit til lausafjárstöðu innlánsstofnunar 
samhliða mati á fjármögnun hennar. Áhættustuðull skal lægst hafa gildið 0 og hæst gildið 1 og skal 
iðgjald skv. 3. mgr. margfaldað með áhættustuðlinum eins og hann er ílo k  þess ársfjórðungs sem 
iðgjald er greitt fyrir. Fyrsti gjalddagi áhættuvegins iðgjalds er 1. september 2011 fyrir annan 
ársfjórðung 2011.

Helstu rök:

Við skoðun á falli stóru bankana þriggja árið 2008 kom skýrt fram sú mikla áhætta sem fylgir því að 
flétta saman mismunandi þáttum fjármálastarfsemi, hröðum vexti og margvíslegum eigna- og 
hagsmunatengslum (sbr skýrslu Rannsóknarnefndar Alþingis). Tæplega verður því litið fram hjá 
þessari áhættu við ákvörðun á áhættustuðli.

Flestir munu sammála um að lausafjárhlutfall er einhver mikilvægasti mælikvarði á áhættu sjóðsins 
gagnvart einstökum innlánsstofnunum, jafnframt munu margir telja að við núverandi aðstæður sé 
fjármögnun innlánsstofnana með innlánum æskileg. Því virðist rétt að meta þessa þætti báða við 
ákvörðun á áhættustuðli.

Þá er rétt að líta til þess að við áformaðar lagabreytingar varðandi starfsemi sparisjóða skýrist 
sérstaða sjóðanna m.a. hvað varðar áhættuþætti í rekstri þeirra.
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