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Umsagnir um þingmál nr. 193, þingskjal 198 og þingmál 195, þingskjal 200

Samtök fjárfesta hafa fengið framangreind þingmál til umsagnar. Samtök fjárfesta 
munu einungis gefa umsagnir um þá þætti sem hafa bein áhrif á hag sparifjáreig- 
enda og endurreisn fjármálamarkaðar.

Fjársýsluskattur

SF telja að upptaka „fjársýsluskatts“, þ.e. sérstaks launaskatts á laun í fjármála- 
fyrirtækjum muni seinka fyrir endurreisn og framþróun íslensks fjármálamarkaðar. 
Í kafla II í athugasemdum með frumvarpinu er vitnað í skýrslu AGS um skatt- 
lagningu fjármálafyrirtækja, þ.e. að fjármálafyrirtæki séu undanþeginn virðisauka- 
skatti. Sú forsenda stenst ekki þar sem öll aðkeypt þjónusta fjármálafyrirtækja er 
með virðisaukaskatti sem dregst ekki frá sem innskattur þegar fjármálafyrirtækið 
selur þjónustu. Álagning af þessu tagi kemur í veg fyrir að fjármálafyrirtæki verði 
sett á markað því fjármálafyrirtæki verða ekki aðalaðandi kostur fyrir hugsanlega 
fjárfesta, hvort heldur innlenda eða erlenda.

Álagning fjársýsluskatts á lífeyrissjóði er í raun tilræði við lífeyrisþega, sem nú 
þegar hafa mátt þola skerðingar vegna eignatapa lífeyrissjóða af völdum kerfis- 
hruns á fjármálamarkaði. Einu lífeyrisþegarnir sem ekki greiða þennan skatt eru 
lífeyrisþegar í B-deild LSR.

Viðbótarlífeyrissparnaður

Þá telja SF að vegið sé að einni af grunnstoðum lífeyriskerfisins með því að 
afnema frádráttarbærni helmings af framlagi launþega í viðbótarlífeyri. Enn er 
vísað til þess að lífeyrisþegar hafa mátt þola skerðingu á væntanlegum lífeyri 
vegna eignatapa lífeyrissjóða og því er enn meiri þörf fyrir að hvetja til aukins 
lífeyrissparnaðar til að létta undir með því að kynslóðir framtíðarinnar þurfi ekki á 
framlagi almannatrygginga að halda.



Auðlegðarskattur

SF ítreka áður fram komin sjónarmið um að auðlegðarskattur á peningalegar eignir 
stenst ekki. „Net wealth tax“ er ekki til í kennslubókum um fjármál. Þar er einungis 
reiknað með að skattleggja tekjur af peningalegum eignum.

Skattlagning fjáreigna með 20% fjáreignatekjuskatti og 2% auðlegðarskatti, 
„stóreignaskatti“ er í raun eignarnám, sbr. töflu hér að neðan.

Skatthlutfoll með 20% ljáreignatekjuskatti
og 2,0%% "auðlegðarskatti"

Verðbólga
Raua
vextir 2% 4% 6% 8% 10% 12% 14% 16%

1% 259.22°í) 296.92% 333,21% 368,15% 401,82% 434,29% 465,61% 495,86%
2% 139.61% 158.46% 176,60% 194,07% 210,91% 227,14% 242,81% 257,93%
3% 99.74% 112,31% 124,40% 136,05% 147,27% 158,10% 168,54% 178,62%
4% 79,80% 89,23% 98,30% 107.04% 115.45% 123.57% 131,40% 138,97%
5% 67,84% 75,38% 82.64% 89.63% 96,36% 102.86% 109.12% 115.17%
6% 59,87% 6ó,15% 72,20% 78,02% 83,64% 89,05% 94,27% 99,31%
7% 54,17% 59,56% 64.74% 69.74% 74,55% 79,18% 83,66% 87.98%
8% 49,90% 54,62% 59,15% 63,52% 67,73% 71,79% 75,70% 79,48%
9% 4ó,58% 50,77% 54,80% 58,68% 62,42% 66,03% 69,51% 72,87%

10% 43,92% 47,69% 51.32% 54.81% 58,18% 61,43% 64,56% 67.59%

Skattlagning eða eignarnám?

Það er áleitin spurning hver eru mörk skattlagningar og eignarnáms. Það hefur 
komið fram að greiðendur auðlegðarskatts hafa í mjög mörgum til fellum ekki 
tekjur til að greiða skattinn. Það ýtir enn frekar undir þau sjónarmið að um 
eignarnám er að ræða. Þá er það einnig áleitin spurning hvers vegna hjón eru ekki 
tveir einstaklingar. Skattlagning af þessu tagi er í raun viðbótarerfðafjárskattur, 
sem þó var hækkaður um 100% í upphafi þessa árs. Mjög margir greiðendur þessa 
skatts eru einstaklingar sem hafa misst maka sinn.



Til samanburðar er tafla með 20% fjáreignatekjuskatti og 1,5% auðlegðarskatti.

SkatthlutfoU meö 20% ljáreignatekjuskatti
og 1,5% "auölegöarskatti"

Verðbólga

Raua
v ex ö r 2% 4% 6% 8% 10% 12% 14% 16%

1% 209,22 H 246,92% 283,21% 318,15% 351,82% 384,29% 415,61% 445,86%
2% 114,61% 133,46% 151,60% 169,07% 185,91% 202.14% 217.81% 232,93%
3% 83,07% 95,64% 107,74% 119,38% 130,61% 141,43% 151,87% 161,95%
4% 67,30% 76,73% 85,80% 94,54% 102*95% 111.07% 118.90% 126.47%
5% 57,84% 65,38% 72,64% 79,63% 86,36% 92,86% 99,12% 105.17%
6% 51,54% 57,82% 63,87% 69,69% 75,30% 80,71% 85,94% 90,98%
7% 47,03% 52,42% 57,60% 62,59% 67,40% 72,04% 76,52% 80.84%
8% 43,65% 48,37% 52,90% 57,27% 61,48% 65,54% 69,45% 73,23%
9% 41,02% 45,21% 49,25% 53,13% 56,87% 60,48% 63,96% 67,32%

10% 38,92% 42,69% 46,32% 49,81% 53,18% 56,43% 59,56% 62.59%

Skattlagning á fjáreignir og fjáreignatekjur virkar gegn sparnaði eins og sjá má á 
meðfylgjandi mynd, heimild: Seðlabanki Íslands.

Iniiláii verölag jan.'07 ^ “ Verðtryggð innlán verölag jan. '07

Innlánin eru leiðrétt miðað við verðlag í janúar 2007



Niðurstöður

Þær ráðstafanir sem varða sparifjáreigendur og lífeyriseigendur í fyrrgreindum 
þingskjölum draga úr endurreisn og framþróun fjármálarkerfis og munu einungis 
leiða til þess að fjárlagahalli mun aukast á komandi árum. Auðlegðarskattur sem 
leggst á „hlutdeild hluthafa í eigin fé“ hlutafélags virkar í raun sem girðing á fjár- 
festingu einstaklinga í hlutafélögum og er andstætt megin sjónarmiðum hluta- 
félagahugmyndarinnar.

Eðlilegar ráðstafanir í ríkisfjármálum eiga að miða að því að stækka skattstofna en 
ekki að skerða þá eins og ert er með þessum ráðstöfunum.

Með vinsemd og virðingu,

Vilhjálmur Bjarnason, framkvæmdatjóri 
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