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Fjársýsluskattur: Nokkur atriðí varðandi hugmyndir um breytingar

í frumvarpi um fjársýsluskatt er lagt til að 10,5% skattur verði lagður á öll laun og hlunnindi 
launþega sem starfa 1 fjármáia- og vátryggingarstarfsemi. Skattinum er fyrst og fremst ætlað 
að færa rekstrarumhverfi fyrirtækja í þessari grein nær þvi sem aðrar atvinnugreinar búa við 
enda er innri starfsemi fjármála- og vátryggingarfélaga undanþegin virðisaukaskatti. 
Fyi'irtæki innan þessarar greinar búa því við samlceppnisforskot hvað varðar launamál. 
Svipaðri skattlagningu er beitt í nágrannalöndum í sama tilgangi, meðal annars í Danmörku.

í frumvarpinu er gert ráð fyrir að skatturinn leggist með sama hætti á laun allra starfsmanna 
í greininni, óháð tekjum viðkomandi starfsmanns og stærð fyrirtækisins sem um ræðir. 
Nýlega hafa verið viðraðar hugmyndir um að skipta skattinum í tvö þrep þannig að fyrirtælci 
greiði lægra hlutfall launa í fjársýsluskatt ef laun eru undir ákveðnum mörkum en hærra 
hlutfall ef laun eru yfír mörkunum. Slík þrepaskipting ætti öllu jafna að hvetja til meira 
aðhalds í launamálum hjá tekjuhærri einstaklingum innan greinarinnar enda yrði 
jaðarskattbyrði fyrirtækjanna hærri á laun tekjuhárra starfsmanna.

í tekjuáætlun fjárlagafrumvarps 2012 er gert ráð fyrir að fjársýsluskattur skili tekjum að 
fjárhæð 4,5 ma.kr. á greiðslugrunni á næsta ári en þeir útreikningar byggjast á þeim 
forsendum að skatturinn verði 10,5% og leggist með sama hætti á laun allra starfsmanna. 
Áætla má að þrepaskipting á þann veg að 8% skattur greiðist af mánaðarlaunum undir 
400.000 og 18% af launum umfram 400.000 skili sambærilegum heildartekjum, þ.e. 4,5 
ma.kr.

Breytt samsetning tekjuöflunar

Hugmyndir hafa komið fram um að skattprósentan verði lækkuð þannig að fjársýsluskattur 
skili 3 ma.kr. í stað 4,5 ma.kr. og að mismunurinn, 1,5 ma.kr., verði fjármagnaður með 
öðrum hætti, til að mynda með sérstöku tímabundnu álagi á tekjuskatt fjármálafyrirtækja 
eftir tillögum Samtaka fjármálafyrirtækja (SFF). Tíl að fjársýsluskatturinn sjálfur afli 3 
ma.kr. tekna má áætla að lækka þurfí þrepin um 3% þannig að 5% greiðist af 
mánaðarlaunum upp að 400.000 og 15% af launum umfram 400.000. Fjármögnun á þeim 
1,5 ma.kr. sem eftir standa með tímabundnu álagi á tekjuskatt samkvæmt tillögu SFF er hins 
vegar miklum vandkvæðum bundin.

í grófum dráttum felst tillaga SFF i þvi að fjármálafyrirtæki greiði timabundinn skatt sem 
reiknast sem hlutfall af tekjuskattstofni umfram 10% mismun á eignum og skuldum eða eigin 
fé. í tillögu SFF er stuðst við tölur úr rekstri stóru bankanna þriggja og sýnt fram á að slíkur 
tímabundinn skattur gæti skilað vænum tekjum. Tillaga SFF grundvallast á þeirri forsendu 
að hagnaður fyrir skatta jafngildi tekjuskattstofni. Gögn um álagningu á bankana sýna hins 
vegnar með óyggjandi hætti að lítið samband er á milli hagnaðar fyrir skatta samkvæmt 
ársreikningi og endanlegs tekjuskattstofns til álagningar.

Samanlagður hagnaður bankanna þriggja fyrir skatt samkvæmt ársreikningi var um 87 
ma.kr. áríð 2010 en álagning 2011 (fyrir rekstur 2010) sýnir að samanlagður skattstofti þeirra 
var einungis um 25 ma.kr., eða innan við þriðjungur af hagnaði samkvæmt ársreikningi. Arið 
2009 var samanlagður hagnaður bankanna fyrir skatt 59 ma.kr. en álagning 2010 sýnir alls 
skattstofn upp á 29,1 ma.kr. sem er innan við helmingur af hagnaði fyrir skatt samkvæmt 
ársreikningum. Þá greiddi einn banki engan tekjuskatt fyrir árið 2010. Framsetning SFF er 
því villandi og áætlaðar tekjur af skattinum sem lagður er til verulega ofmetnar og óvissar.


