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Varðar: Frumvarp til laga um fjársýsluskatt, 193. mál.

Vísað er til erindis frá efnahags- og viðskiptanefnd dagsett 7. nóvember sl. þar sem óskað er 
umsagnar Samtaka fjármálafyrirtækja um frumvarp til laga um fjársýsluskatt. Í stuttu máli 
leggjast SFF alfarið gegn fyrirhugaðri skattlagningu. Sjónarmið SFF eru eftirfarandi:

1. Á undanförnum árum í kjölfar fjármálakreppunnar miklu hefur gjaldtaka á 
fjármálafyrirtæki aukist gríðarlega umfram gjaldtöku á önnur fyrirtæki í landinu. Um er 
að ræða sérstaka viðbótarskatta (bankaskatta) og gjaldtöku vegna reksturs 
Fjármálaeftirlits og embættis umboðsmanns skuldara, að ótöldum kostnaði vegna 
starfsemi eftirlitsnefndar Alþingis. Þá hafa iðgjöld til Tryggingarsjóð innstæðueigenda og 
fjárfesta verið margfölduð. Þessi þróun er nánar rakin í meðfylgjandi töflu. Samtals 
stefnir í að ótekjutengd gjöld fjármálafyrirtækja sem aðild eiga að SFF verði 12,5 
milljarðar króna á þessu ári og tæpir 18 milljarðar króna á árinu 2012 verði þetta 
frumvarp lögfest óbreytt. Skattar sem leggjast á laun fjármálafyrirtækja beint verða í 
raun um 20% með tilkomu fjársýsluskatts, en launakostnaður aðildarfyrirtækja SFF 
nemur samtals röskum 40 milljörðum króna á ári. Hér er því um mjög íþyngjandi 
skattlagninu að ræða. Óhjákvæmilegt er að svo há gjaldtaka á laun hafi áhrif til þess að 
draga úr notkun vinnuafls og ýta undir að vaxtamunur aukist, en hann er aðaltekjustofn 
banka og sparisjóða. Þá hljóta launaskattar af þessari stærðargráðu að veikja 
samkeppnisstöðu fjármálafyrirækja gagnvart erlendum samkeppnisaðilum og stuðla að 
því að þjónusta flytjist úr landi. Þrátt fyrir að höft takmarki að verulegu leyti samkeppni 
frá erlendum aðilum um þessar mundir eru hlutar fjármálaþjónustu svo sem líf- og 
sjúkdómatryggingar í opinni samkeppni við erlenda aðila. Þótt gert sé ráð fyrir að 
erlendir aðilar greiði fjársýsluskatt af starfsemi sinni hér á landi, sbr. 4. tl. 2. gr. 
frumvarpsins, þ.e. af útibúum eða umboðsskrifstofum, breytir það litlu þar sem 
meginkostnaðurinn af starfsemi þeirri sem seld er hérlendis fellur til erlendis.
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Opinber gjöld fjármálafyrirtækja 2007-2012 - Gögn ná til allra aðildarfélaga SFF

Áætlun Áætlun
Rekstrarárið, milljónir króna 2007 2008 2009 2010 2011 2012
Tryggingarsjóður innstæðueigenda 1.316 3.068 2.415 2.421 4.200 4.600
Vaxtaniðurgreiðsla 2.100 2.100
Tryggingargjald 2.312 2.972 2.204 2.681 3.052 3.300
Álagður tekjuskattur 17.524 17.421 8.370 20.780 12.714 12.714
Fasteignagjöld N/A 639 733 317 330 350
Eftirlitsgjald* 483 665 538 654 1.081 1.395
Viðbótareftirlit** 0 273 1.824 183 19

Fjármálaeftirlit samtals 483 938 2.363 837 1.100 1.395
Bankaskattur*** 0 0 0 994 1.086 1.100
Ráðgjafastofa heimilanna N/A 20 26 18 1
Umboðsmaður skuldara 0 0 0 229 626 626
Nýr bankaskattur (10,5% af launum) 4.500

Samtals öll gjöld 21.635 25.059 16.111 28.277 25.209 30.685

| Samtals ótekjutengd gjöld___________ 4.111 7.638 7.741 7.497 12.495 17.971

Áætlun 2011 er byggð á upplýsingum frá fjármálafyrirtækjum, FME, UMS og TIF 

Áætlun 2012 er byggð á upplýsingum úr fjárlagafrumvarpi, rekstraráætlunum FME, UMS 

og TIF. Tekjuskattur er áætlaður sá sami og 2011

2. Um 75% af starfsmönnum fjármálafyrirtækja eru konur. Hinn fyrirhugaði skattur leggst 
þannig á starfsgrein þar sem konur eru í miklum meirihluta og gerir vinnusamninga 
fjármálafyrirtækja mun dýrari. Slíkur skattur virðist einnig stangast á við áform um 
kynjaða hagstjórn, sbr. stefnumörkun ríkisstjórnarinnar frá 24. apríl síðastliðnum, sbr. 
http://www.fjarmalaraduneyti.is/media/utgafa/Thriggja ara aaetlun-mars 2011.pdf.

Engum vafa er undirorpið að fjársýsluskattur þessi mun beinast fyrst og fremst að 
kvennastörfum og hugsanlega veikja stöðu kvenna á vinnumarkaði. Í markmiðskafla 
ofangreindrar áætlunar er fyrsta markmiðið svohljóðandi:

„Að fjárlögum verði beitt á markvissan hátt til að jafna stöði kvenna og karla og 
stuðla að sanngjarnri öflun og nýtingu opinberra fjármuna.“

Samtök starfsmanna fjármálafyrirtækja (SSF) hafa þegar vakið athygli opinberlega á því 
að skattlagning þessi er í raun atlaga að kvennastörfum þvert á stefnumörkun 
ríkisstj órnarinnar.

Í athugasemdum við frumvarpið segir að fjársýsluskattur sé líklegur til að draga úr 
launahækkunum og halda aftur af nýráðningum og að hann muni þannig draga úr líkum á 
óæskilegri þenslu innan greinarinnar. Áhyggjur Alþingis ættu ekki að vera af mögulegum 
nýráðningum í fjármálageiranum með tilkomu skattsins, heldur þvert á móti þeirri
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fækkun starfsfólks sem líklegt er að skatturinn muni leiða af sér. Innri hagræðing mun 
vafalítið eiga sér stað í fjármálageiranum á komandi árum, en þessi skattur tengist því 
ekkert heldur snareykur rekstarkostnað almennt. Umfjöllun um að skattinum sé einnig 
ætlað að draga úr óæskilegri þenslu innan greinarinnar dæmir sig sjálf. Fjármálaþjónusta 
er ekki einungis grunnþáttur í efnhagsuppbyggingu hvers þjóðfélags, heldur einnig 
mikilvæg atvinnugrein. Á tímum stórfellds atvinnuleysis hlýtur að vera kappsmál að 
fjármálageirinn, rétt eins og aðrar atvinnugreinar, sé bær um að skapa eins mörg störf og 
kostur er. Þá er með þessa hugmynd eins og ýmislegt fleira að henni er ætlað að bregðast 
við aðstæðum sem voru á árunum 2004 -  2008 í íslenskri fjármálastarfsemi. O f seint er 
að gera að núna. Ólíklegt er að íslensk fjármálafyrirtæki muni á næstu árum endurtaka 
þau mistök sem gerð voru á þeim árum. Þá sýnir reynsla annarra þjóða sem hafa orðið 
fyrir alvarlegum fjármálaáföllum að slík áföll eru til þess fallin að draga úr líkum þess að 
þau endurtaki sig eða lengja þann tíma sem líður fram til næsta áfalls.

3. Rétt er að minna á að afkoma fjármálafyrirtækja er mjög ójöfn um þessar mundir. Mörg 
minni fyrirtæki sem stóðu af sér fjármálahrunið eða hafa sprottið upp eftir það glíma við 
erfiðleika í rekstri sem m.a. markast af samdrætti í efnahagslífinu og fjárhagserfiðleikum 
hjá heimilum og fyrirtækjum. All nokkur þessara fyrirtækja eru í samkeppni við aðila 
sem ekki eru leyfisskyldir sem fjármálafyrirtæki og bera því ekki þau gjöld sem að ofan 
er rakið. Hætta er á því að verði skatturinn samþykktur í núverandi mynd muni þjónusta 
þessara aðila færast til aðila sem ekki eru með starfsleyfi sem fjármálafyrirtæki og eftirlit 
með slíkri starfsemi minnki sem því nemur. Þá er rekstrarafkomu marga minni aðila 
stefnt í voða með svo hárri skattlagningu sem er óafkomutengd. E f horft er til 
landsbyggðarinnar sérstaklega er ljóst að þau fjármálafyrirtæki sem eiga aðsetur þar eru 
flest ef ekki öll lítil og rekstrarlega jafnvel ófær um að mæta slíku viðbótarálagi sem 
skatturinn felur í sér, enda hann á engan hátt tengdur afkomu.

4. Í greinargerð með frumvarpinu er vísað til þess að umræða hefur verið á alþjóðavettvangi 
um að auka gjaldtöku á fjármálafyrirtæki. Sú umræða er annars vegar sprottin af kostnaði 
ríkja vegna fjármálakreppunnar og hins vegar að sanngirnissjónarmið mæli með henni, 
ekki síst vegna þess að fjármálaþjónusta er almennt undanþegin virðisaukaskatti. SFF 
hafa skilning á þessum sjónarmiðum. Eins og rakið er í geinargerð með frumvarpinu hafa 
einkum þrír kostir til skoðunar verið til skoðunar alþjóðlega: 1) skattur á laun og hagnað 
fjármálafyrirtækja sem mælikvarða á virðisauka í fjármálastarfsemi (Financial Activity 
Tax -  FAT (ESB horfði þar á 5%)), 2) skattur á veltu fjármálafyrirtækja (Financial 
Transaction Tax -  FTT); og 3) skattur á heildarskuldir fjármálafyrirtækja (Financial 
Stabilty Contribution -  FSC), sem íslenski bankaskatturinn byggist á. Engin niðurstaða 
liggur fyrir á alþjóðavettvangi um hvaða leið verður farin og eru skoðanir lykilaðila enn í 
mótun. Þó liggur fyrir að ESB hefur ákveðið eftir ítarlega skoðun á FAT skatti að hverfa 
frá honum (kemur reyndar ekki fram í greinargerð frumvarpsins) og horfa fremur til FTT 
skatts (0,1% á viðskipti með skulda- og hlutabréf, 0,01% á afleiðviðskipti). Augljóst er 
mikilvægi þess að Ísland verði samstíga löndum á EES svæðinu um skattlagningu 
fjármálageirans, en hlaupi ekki til á undan með sértæka skattlagningu sem færi á skjön 
við það sem almennt þekktist í samkeppnislöndunum. Bæði vegna samkeppnishæfni 
fjármálakerfisins og hugsanlegrar sölu eignahluta í endurreistum innlendum 
fjármálafyrirtækjum á næstu árum. Séríslensk skattlagning gæti toveldað sölu og rýrt 
virði þessara eigna, sem eru að stórum hluta í eigu ríkissjóðs.

5. Með lögum nr. 155/201 var lagður á sérstakur skattur á fjármálafyrirtæki, svokallaður 
bankaskattur (0,041%), sem leggst á heildarskuldir innlánsstofnana hér á landi. Hann skal
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samkvæmt gildistökuákvæði laganna koma til endurskoðunar innan árs frá gildistöku 
þeirra, þ.e. fyrir árslok 2011. Að auki hafa innlánsstofnanir greitt sérstakt álag, 0,0875%, 
á þennan skattstofn árið 2011 vegna fjármögnunar sérstakrar vaxtaniðurgreiðslu 
húsnæðislána sem ákveðin var á síðasta ári í tengslum við viljayfirlýsingu 
ríkisstjórnarinnar og aðila á fjármagnsmarkaði frá 3. desember 2010. Samtals er 
skatthlutfall „bankaskattsins“ því nú 0,1285%. Nú liggur fyrir Alþingi frumvarp til laga 
um ráðstafanir í ríkisfjármálum þar sem ráðgert er að fjármálafyrirtæki greiði sama 
hlutfall vegna ársins 2012. Þessi skattur er ekki lagður á Íbúðalánasjóð þrátt fyrir að 58% 
af íbúðalánum séu veitt af honum. Samkvæmt lögunum telst þessi skattur ekki 
rekstrarkostnaður í skilningi tekjuskattslaganna og er því skatthlutfallið í raun 20% hærra 
en það er formlega eða sem nemur tekjuskattshlutfalli fyrirtækja. Skattgreiðsla vegna 
þessa bankaskatts nemur um 3,2 milljörðum króna á þessu ári. Full ástæða er til að taka 
þennan skatt til endurskoðunar nú í tengslum við þær hugmyndir sem fram koma í 
frumvarpi til laga um fjársýsluskatt. Þá er ástæða til þess að mati SFF að huga að lækkun 
greiðslu iðgjalda í Tryggingarsjóð innstæðueigenda og fjárfesta samhliða þessum 
áformum. Inngreiðslur eru nú áformaðar um 4,6 milljarðar króna á næsta ári og stefnt að 
hraðri uppbyggingu Sjóðsins. Ekki verður verður allt gert á sama tíma.

6. Fjársýsluskatturinn er að danskri fyrirmynd. Fyrirkomulag þessara mála í Danmörku er 
engin alþjóðleg fyrirmynd, heldur á sér einungis samsvörun í einhverri mynd í 
Frakklandi. Hvorki gjaldstofninn né skatthlutfallið er í samræmi við það sem rætt hefur 
verið alþjóðlega. Auk þess, eins og þegar hefur verið nefnt, hefur ESB nú horfið frá 
hugmyndum um skatt á laun og hagnað (FAT skatt).

7. Danski launaskatturinn er lagður á laun og hlunnindi. Almennt er hann lagður á fyrirtæki 
sem ekki greiða virðisaukaskatt, þar á meðal ýmsa útgáfustarfsemi og 
heilbrigðisþjónustu. E f áform hérlendra stjórnvalda eru að fylgja eftir danska 
fyrirkomulaginu er eðlilegast að láta hinn fyrirhugaða skatt hér á landi taka til allra aðila 
sem ekki eru virðisaukaskattsskyldir, eins og tíðkast í Danmörku. Þá þarf að hafa í huga 
að launaskatturinn í Danmörku telst til rekstarkostnaðar og er því frádráttarbær frá 
tekjuskatti fyrirtækja. Frumvarpið ráðgerir ekki að svo verði hér. Loks er mikilvægt að 
hafa í huga að dönsk fyrirtæki greiða almennt ekki launaskatta. Þeir voru aflagðir árið 
1988 þegar Danir leiðréttu samkeppnisstöðu innlendra fyrirtækja með afnámi ýmissa 
skatta á laun, það sem Danir nefndu „innri gengisfellingu“. Þá voru allir launaskattar 
felldir niður nema á þá aðila sem sem ekki greiða virðisaukaskatt. Á móti var 
virðisaukaskattur hækkaður og samræmdur og byggja því Danir á VSK kerfi með einu 
þrepi (25%) og fáum undanþágum. Tilgangur þessara aðgerða var að færa skattlagningu 
almennt af framleiðslu yfir á neyslu. Árið 1990 var svo launaskattur á fjármálafyrirtæki 
hækkaður á sama tíma og tekjuskattar fyrirtækja voru lækkaðir. Danski launaskatturinn er 
því sprottin upp úr sögulegri þróun skattakerfisins í Danmörku á árunum 1988 til 1990. 
Þessi skattlagning er ekki tengd núverandi erfiðleikum í fjármálaþjónustu.

8. Almennt hafa skattar á rekstrarkostnað hér á landi verið frádráttarbærir, en svo er ekki ráð 
gert í fyrirliggjandi frumvarpi. Þótt skatthlutfallið samkvæmt frumvarpinu segi 10,5% er 
það í raun hærra. Þar sem tekjuskattur félaga hér á landi er 20% bætist því raun 20% álag 
á skattinn hér á landi hjá þeim fyrirtækjum sem greiða tekjuskatt. Jaðarskatthlutfallið er 
því í raun 12,6%, en ekki 10,5% raunskattur eins og í Danmörku þar sem skatturinn er 
frádráttarbær. Ríkisstjórnin áformar að lækka tryggingargjald um 0,91% eins og tilgreint 
var í yfirlýsingu hennar við gerð kjarasamninga sl. vor, sbr. 1. gr. frumvarps til laga um 
ráðstafanir í ríkisfjármálum. Gangi þau áform eftir verða álögur á laun fjármála-
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fyrirtækja samtals 10,5% + 7,74% = 18,24% á næsta ári. Í raun gæti þó skatthlutfallið 
verið 2,1% hærra, eða 20,34%, þar sem skatturinn er ekki rekstarkostnaður í skilningi 
tekjuskattslaganna með sama hætti og t.d. tryggingargjald sem leggst á sama stofn.

9. Almennt er einungis hægt að réttlæta sérstaka skattlagningu á einstakar atvinnugreinar á 
grundvelli tveggja sjónarmiða. Annars vegar að atvinnugreinin nýti auðlindir í eigu 
þjóðarinnar sem ekki kemur gjald fyrir eða að þjóðin hafi kostnað af atvinnugreininni 
sem ekki er greitt fyrir. Að öðrum kosti hlýtur gjaldtakan að stangast á við 
jafnræðissjónarmið og hugsanlega ákvæði stjórnarskrár um atvinnufrelsi. Enginn vafi er á 
fjármálahrunið 2008 hefur leitt til kostnaðar sem fallið hefur á ríkissjóð, ýmis útgjöld eða 
skuldir sem ríkissjóður hefur þurft að axla. Þá hefur ríkisstjórnin tryggt allar innstæður í 
íslenskum bönkum hérlendis. Engin heildstæð athugun liggur fyrir um kostnað þessara 
þátta og engin tenging er milli hinna mörgu skatta og gjalda sem fjármálafyrirtækin 
greiða og þessara kostnaðarþátta. Þvert á móti virðist skattlagningin vera 
handahófskennd og frekar miðast við að ná tilteknum markmiðum í tekjuöflun en að 
standa undir kostnaði ríkissjóðs vegna fjármálahrunsins. Þannig er sköttum hrúgað ofan á 
eldri skatta og nánast festur í lög hér á landi á hverju hausti sá skattur sem vinsælastur er í 
alþjóðlegri umræðu hverju sinni þegar á undirbúningi fjárlaga stendur. Auk þessara skatta 
leggjast á fjármálafyrirtæki gjöld vegna gríðarlegs og hraðvaxandi kostnaðar af rekstri 
fjármálaeftirlits og embættis umboðsmanns skuldara. Stefnir í að kostnaður vegna þessara 
tveggja embætta verði um 3 milljarðar á næsta ári og enn hærri þegar kostnaður vegna 
eftirlitsnefndar Alþingis er tekinn með.

SFF vilja árétta að það frumvarp sem nú liggur fyrir um fjársýsluskatt felur í sér ranga hvata fyrir 
íslenskan fjármálamarkað nánast hvert sem litið er. Skatturinn mun skekkja samkeppnistöðu, 
bæði lítilla gagnvart stærri fyrirtækjum og innlendra gagnvart erlendum. Skatturinn ýtir undir 
lækkun launakostnaðar og mun leiða til fækkunar starfsfólks á fjármálamarkaði, og líklegt að 
bitni þar á þeim sem síst skyldi. Skatturinn mun leiða til þess að aðilar sem ekki eru 
eftirlitsskyldir munu vinna aukna hlutdeild á kostnað eftirlitsskyldra aðila, og aukinn hluti af 
fjármálaþjónustu mun færast út úr geiranum. Þannig mun skatturinn vinna gegn því markmiði 
stjórnvalda að auka gæði fjármálaeftirlits og tryggja fjármálastöðugleika, þvert á það sem lagt er 
upp með í frumvarpinu. SFF telja mikilvægt að stjórnvöld standi vörð um uppbyggingu 
heilbrigðrar fjármálastarfsemi á Íslandi og sníði þeim fyrirtækjum sem á þeim markaði starfa 
ekki svo þröngan stakk að þeim verði ókleift að mæta þeirri auknu erlendu samkeppni sem ljóst 
er að mun flæða hér yfir þegar gjaldeyrishöftum sleppir.

Virðingarfyllst,

Guðjón Rúnarsson 
framkvæmdastjóri SFF

Borgartún 35, 105 Reykjavík Sími 5910400 Fax 5910419 www.sff.is

http://www.sff.is

