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SFF hafa fengið til umsagnar framangreint frumvarp. í fmmvarpinu er ýmis ákvæði en SFF hafa 
fyrst og fremst beint athyglinni að tilteknum ákvæðum. Það eru ákvæði sem tengjast 
viljayfirlýsingu ríkisstjómarinnar, fjármálafyrirtækja og lífeyrissjóða um aðgerðir vegna 
skuldavanda heimilanna frá 3. desember s.l., ákvæðum um breytingu á afdráttarskatti af 
vaxtagreiðslum til erlendra aðila, ákvæði um lækkun frádráttarbærs iðgjalds til 
viðbótarlífeyrisspamaðar og breytingum á lögum um stimpilgjald.

Fjármögnun sérstakrar vaxtaniðurgreiðslu
í 19. gr. frumvarpsins er farin sama leið og gert var í lok árs 2010 og lagt til að við álagningu 
opinberra gjalda árið 2012 og 2013 skuli svokallaður bankaskattur hækkaður til að afla 
fjármögnunar á sérstakri vaxtaniðurgreiðslu, nú að fjárhæð 2100 milljarða kr. í samræmi við 
framangreinda viljayfírlýsingu frá 3. des. Þá segir að gjalddagi viðbótarskattsins sé 1. nóvember 
2012 og 2013. Hins vegar er gert ráð fyrir að um fyrirframgreiðslu sé að ræða ári fyrr, vegna 
hvors árs um sig. Gjalddagi fyrirframgreiðslu þessa árs var 1. nóvember sl., sbr. 11. gr. laga nr. 
73/2011 sem Alþingi samþykkti í júní síðastliðnum.

I viljayfirlýsingunni frá 3. desember 2010 sem vísað er til í athugasemdum með frumvarpinu 
kemur fram að ríkisstjómin muni í samstarfi við aðila yfírlýsingar leita leiða til að 
fjármálafyrirtæki og lífeyrissjóðir „flármagni“ nýja tegund vaxtaniðurgreiðslu. Ekki er fjallað 
um skattlagningu í yfirlýsingunni. Ekki hefur orðið af slíku samstarfi nú fyrir framlagningu þessa 
frumvarps frekar en í byrjun sumars þegar frumvarp með sams konar breytingu var lagt fyrir 
Alþingi. SFF telja það miður, ekki síst í ljósi þess að lífeyrissjóðimir, sem eru aðilar að 
viljayfirlýsingunni til jafns við bankakerfíð, hafa ekki fengið á sig slíka skattskyldu heldur verið í 
viðræðum við stjómvöld síðan fyrra frumvarpið var lagt fram í vor. í þessu samhengi er rétt að 
vekja athygli á því að samkvæmt síðustu opinberu tölum (frá lok september) um niðurfærslur 
lána heimila á grunni 110% leiðar, sem var hluti viljayfírlýsingarinnar, hafa bankamir sem eru 
með rúmlega fjórðungshlutdeild á íbúðalánamarkaði afskrifað samtals 27,8 milljarða króna í 
110% leiðnni, meðan lífeyrissjóðir með 15% hlutdeild (þeir settu hærri þröskulda en bankamir 
fyrir sína viðskiptamenn að komast í 110% leiðina) hafa afskrifað 200 milljónir króna. Lang
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stærsti aðili á íslenskum íbúðalánamarkaði, íbúðalánasjóður, með tæpa 60% markaðshlutdeild 
hafði á sama tíma afskrifað 3,6 milljarða króna. Umrætt „samstarf' um fjármögnun virðist 
þannig hafa átt að eiga við um suma, en ekki aðra sem hana undirrituðu, a.m.k. ekki þá sem 
langmest hafa lagt á sig til að fylgja viljayfirlýsingunni.

í athugasemdum við frumarpið kemur fram á bls. 13 að hlutur viðskiptabankanna í þessari 
fjármögnun fyrir árið 2012 nemi 2,1 milljarði króna af 6 milljarða króna vaxtaniðurgreiðslu 
næsta árs. Þá segir að hlutur lífeyrissjóða eigi að vera 1,4 milljarðar króna og ríkið fjármagni 2,5 
milljarða króna. Þessi skipting endurspeglar ekki hlutdeild aðila á íbúðalánamarkaði í dag.

íbúðalánasjóður er með tæpa 60% markaðshlutdeild á íbúðalánamarkaði í dag. Eignarhaldsfélag 
Seðlabankans er síðan eigandi verulegs íbúðalánasafns sem hann tók að veði í aðdraganda að 
bankahruninu. Því væri eðlilegt að hlutdeild ríkisins í fjármögnuninni væri nær 4 milljörðum 
króna en ekki innan við helmingur. Einfaldasta leiðin væri að fella íbúðalánasjóð einfaldlega 
undir lögin um sérstakan skatt á fjármálafyrirtæki. Sú leið væri einnig í meira samræmi við 
ríkisstyrkjareglur EES-samningsins, en ekki er ólíklegt að ESA horfi til þess ef opinber aðili sem 
jafnframt er stærsti aðilinn á markaði íbúðalána hérlendis er undanþeginn skattskyldu sem lögð 
er á keppinauta hans. Hér skal einnig hafl í huga hitt meginmarkmið bankaskattslaganna skv. 1. 
gr. þeirra að draga úr áhættusækni fjármálafýrirtækja. Slíkt á ekki síður við um opinberar 
lánastofnanir.

Þá vekja SFF athygli á því að aðilar sem enn eru starfandi á íbúðalánamarkaði og hafa tekið þátt 
í þeim aðgerðum sem yfirlýsingin byggir á eru undanþegnir skattinum, þ.e. Drómi sem er með 
töluverða hlutdeild á íbúðalánamarkaði. Þetta helgast af því að b-liður 2. mgr. 2. gr. laga um 
sérstakan skatt á fjármálafyrirtæki undanþiggur fjármálafyrirtæki í slitameðferð skattinum. 
Einföld lausn á þessu væri að fella 2. mgr. 2. gr. laga nr. 27/2010 brott samhliða. Þá mundu 
fjármálafyrirtæki í slitameðferð falla undir lögin, sem er í góðu samræmi við 1. gr. 
bankaskattslaganna um að annað af meginmarkmiðum þeirra sé að mæta þeim mikla kostnaði 
sem fallið hefur á ríkissjóð vegna hruns fjármálakerfisins

SFF leggja áherslu á að jafnræði sé með þeim aðilum sem falla undir viljayfirlýsinguna. Annars 
vegar að þeir bankar og sparisjóðir sem undir hana falla standi jafhfætis lífeyrissjóðum þegar 
kemur að samstarfi um fjármögnun á vaxtaniðurgreiðslunni. Hins vegar að lögum um sérstakan 
skatt á fjármálafyrirtæki verði breytt þannig að opinberar lánastofnanir sem og aðilar í 
slitameðferð falli einnig undir lögin. Slíkt kallar á einfalda breytingu á fhimvarpinu þess efiiis að 
á undan 19. gr. í VII. kafla komi ný grein svohljóðandi: 2. mgr. 2. gr. laganna fellur brott. Ef 
nefndin vildi afmarka breytinguna við þá aðila sem eru í opinberum rekstri eða slitameðferð sem 
falla beint undir viljayfirlýsinguna væri einfalt að bæta eftirfarandi málslið við 
bráðabirgðaákvæðið í 19. gr. frumvarpsins: Skattskyldir aðilar samkvœmt þessu ákvœði eru 
fjármálafyrirtæki á íbúðalánamarkaði, þ.á.m. jjármálafyrirtæki í slitameðferð, sem og opinberar 
lánastofnanir á íbúðalánamarkaði.

Skattur á vexti til erlendra aðila
í 6. gr. frumvarpsins er lagt til að skattur af vaxtatekjum aðila með takmarkaða skattskyldu 
(erlendra aðila) lækki í 10%. Þar sem skattur sem þessi tíðkast almennt ekki á Norðurlöndum eða 
í öðrum Evrópuríkjum telja SFF farsælast að vextir til erlendra aðila verði almennt undanþegnir 
skattskyldu eða a.m.k. verði tryggt að lántökur vegna fjármögnunar innlendra fyrirtækja, í hvaða 
formi sem þær eru, séu undanþegnar skattinum þar sem hann leggst almennt á lántaka sem 
viðbótarkostnaður vegna lántökunnar.
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í athugasemdum við frumvarpið er umfjöllun um áform um endurskoðun ákvæðisins frá grunni, 
frá og með árinu 2013, með hliðsjón af dönskum rétti hvað varðar viðskipti tengdra aðila. SFF 
telja dönsku lögin heppilega fyrirmynd en þeim er beint gegn tilfærslu fjármuna til aflandssvæða 
með skattlagningu vaxtagreiðslna til tengdra aðila sem eru heimilisfastir á slíkum svæðum. SFF 
leggja ríka áherslu á að endurskoðun laganna verði ekki frestað til 2013 heldur verði ný ákvæði 
innleidd í lög hér á landi frá og með næstu áramótum.

Lækkun frádráttarbærs iðgjalds til viðbótarlifeyrissparnaðar
í 10. gr. c. (III) er lögð til breyting á lögum um tekjuskatt, nr. 90/2003, um tímabundna lækkun 
frádráttarbærs iðgjalds til viðbótarlífeyrisspamaðar á árunum 2012-2014 úr 4% í 2%. SFF lýsa 
yfir þungum áhyggjum af þessari fyrirætlan löggjafans sem virðist fyrst og fremst vera hugsuð í 
tekjuöflunarskyni fyrir ríkissjóð á grundvelli skammtímasjónarmiða. Beinar tekjur ríkissjóðs, 
vegna minni spamaðar almennings sem hlýst af breytingunni, eru áætlaðar 1,4 milljarðar á árinu 
2012 auk þess sem búist er við óbeinum tekjum í formi aukinna veltuskatta.

Að mati SFF er stöðugleiki í lagaumhverfi afar mikilvægur þegar kemur að ævispamaði fólks. I 
því sambandi má nefna þær breytingar sem hafa verið gerðar undanfarin ár. Opnað var fyrir 
tímabundna úttekt á séreignarspamaði með lagabreytingu sem tók gildi í mars 2009. Á sama tíma 
var frádráttarbært viðbótariðgjald í séreignarspamað hækkað úr 4% af iðgjaldsstofni í 6% til að 
gefa fólki tækifæri til að leggja enn meira til lífeyrisspamaðar á meðan það tók út 
séreignarspamaðinn til að vega upp tekjuskerðingu við starfslok sem útgreiðslur myndu leiða af 
sér. Fyrirhuguð breyting er því í þveröfuga átt og órökrétt m.v. það sem var samþykkt árið 2009.

SFF telja að breytingin leiði til ístöðuleysis og minnkandi tiltrúar almennings á því kerfí sem 
byggt hefur verið upp í tengslum við viðbótarlífeyrisspamaðinn. Þar með er líklegt að 
framtíðarspamaður í kerfínu, eftir 2014, dragist verulega saman. Gera má ráð fyrir að erfítt verði 
að fá fólk til að hækka iðgjald sitt á ný. Ef horft er til langs tíma liggur í augum uppi að það er 
bæði almenningi og ríkissjóði til hagsbóta að stuðla að langtímaspamaði lífeyris. Með því 
minnkar tekjuskerðing einstaklinga við starfslok auk þess sem meiri skatttekjur myndast í 
ríkissjóð til framtíðar og útgjöld almannatryggingakerfísins verða minni. Þessir þættir eru 
nauðsynlegir með hliðsjón af því að meðalævi fer sífellt hækkandi og mannfjöldaspár gera ráð 
fyrir mikilli ijölgun lífeyrisþega á næstu áratugum.

Stimpilgjald
SFF fagna framlenginu tímabundinnar undanþágu frá greiðslu stimpilgjalds vegna 
skilmálabreytinga fasteignaveðskuldabréfa og bílalána í 28. gr. frumvarpsins, svo langt sem hún 
nær. Það liggur þó fyrir að umrædd ákvæði tengd fasteignaveðlánum ganga ekki nægilega langt 
til að koma í veg fyrir að skuldaúrvinnsla vegna heimilanna verði tekjulind fyrir ríkissjóð í formi 
stimpilgjalda.

Fjármálafyrirtæki eru önnum kafín við úrvinnslu skuldavanda heimilanna vegna 
efnahagshrunsins. Ýmis greiðsluerfiðleikaúrræði eru notuð í því skyni og má þar helst nefna 
sértæka skuldaaðlögun sem byggist á samningi helstu lánveitanda, en á jafnframt stoð í lögum 
nr. 107/2009, og greiðsluaðlögun einstaklinga sem er sambærilegt lögbundið úrræði, byggt á 
lögum nr. 101/2010. Þessi úrræði ganga bæði út á að forða viðkomandi einstaklingi frá 
nauðungarsölu íbúðar eða gjaldþroti. Nú þegar skjalavinnsla vegna þessara skuldaúrræða stendur 
sem hæst er ljóst að skjölin eru stimpilskyld og geta stimpilgjöldin numið talsverðum fjárhæðum. 
Þeir einstaklingar í greiðsluerfíðleikum sem málið varðar eru í ófærir um að reiða fram háar 
fjárhæðir vegna stimpilgjalda þar sem búið er að sníða þeim þröngan stakk til greiðslu á kröfum 
sínum samkvæmt samningum. Með því að krefja einstaklinga í þessari stöðu um greiðslu
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stimpilgjalda er samningsgrundvöllurinn í uppnámi þar sem búið er að ráðstafa hverri krónu í 3 
ár til greiðslu krafha að teknu tilliti til eðlilegrar framfærslu. Því telja SFF mikilvægt að 
löggjafmn mæli fyrir um að skilmálabreytingar og ný veðskjöl sem gefín eru út vegna 
framangreindra greiðsluerfiðleikaúrræða verði stimpilfijáls. Lagt til að eftirfarandi breytingar 
verði gerðar á lögum um stimpilgjald, nr. 36/1978 af þessu tilefhi.

Lagt er til að við III. kafla stimpillaga bætist nýtt ákvæði svohljóðandi:
Skjöl sem fela í sér breytingu á skilmálum skuldabréfa einstaklinga, eða ný veðskuldabréf, sem 
gefin eru út vegna greiðsluaðlögunar einstaklinga sbr. lög nr. 101/2010, skulu vera undanþegin 
greiðslu stimpilgjalds.

Lagt er til að við nýtt ákvæði til bráðabirgða bætist við lögin, svohljóðandi:

Skjöl sem fela i sér breytingar á skilmálum skuldabréfa einstaklinga, eða ný veðskuldabréf, sem 
gefin eru út vegna sértœkrar skuldaaðlögunar einstaklinga sbr. lög nr. 107/2009, skulu vera 
undanþegin greiðslu stimpilgjald til og með 31. desember 2012.

I umsögn Samtaka atvinnulífsins um stimpilgjaldakafla frumvarpsins eru raktir ókostir slíkra 
gjalda og kallað eftir afhámi þeirra almennt í áföngum. SFF taka undir þau sjónarmið.

Virðingarfyllst,

þýiíi Á(k4>/
/ /

Jóna Björk Guðnadóttir, hdl.
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