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Með tölvupósti dags. 12. júní 2015, óskaði efnahags- og viðskiptanefnd 
Alþingis eftir umsögn Seðlabanka íslands um 786. mál, frumvarp til 
laga um stöðugleikaskatt.

Seðlabankinn hefur átt ríkan þátt í gerð umrædds frumvarps og ritun 
greinargerðar með því. Bankinn telur af þeirri ástæðu ekki tilefni til 
ítarlegrar umsagnar, en bendir á fjögur atriði:

1. Seðlabankinn telur að með frumvarpi þessu sé lagður grunnur að því 
að eyða greiðslujafnaðarójafnvægi sem ella hefði hlotist af uppgjöri 
slitabúa. Það er forsenda þess að hægt sé að losa fjármagnshöftin án 
þess að tefla efnahagslegum stöðugleika í tvísýnu. Frumvarpið 
skapar einnig ramma um undanþágur á grundvelli 
stöðugleikaskilyrða og gerð nauðasamninga sem gætu náð þeim 
markmiðum sem sett eru með stöðugleikaskattinum á hagkvæmari 
hátt, bæði fyrir stjómvöld og kröfuhafa.

2. Markmið stöðugleikaskattsins er að stuðla að því hægt sé að losa 
fjármagnshöft án þess að efnahagslegum og Qármálalegum 
stöðugleika sé ógnað en ekki sá að fjármagna ríkisútgjöld. Eigi að 
síður kann álagning skattsins afla ríkissjóði umtalsverðra tekna. í 
frumvarpinu er að fínna ákvæði sem ættu að stuðla að því að 
ráðstöfun þessara tekna verði ekki til þess að þenja út virkt 
peningamagn og ýta undir ójafnvægi í þjóðarbúskapnum. Mikilvægt 
er að staðinn verði vörður um það markmið að ráðstöfun skattsins 
valdi ekki óstöðugleika.

3. Skattur eða undanþágur á grundvelli stöðugleikaskilyrða gætu haft 
einhver áhrif á virkt peningamagn, fjármálaleg skilyrði og 
fjármálastöðugleika jafnvel þó svo ráðstöfun fylli ofangreind 
skilyrði. Að hluta til eru þessi áhrif óviss og m.a. háð því hvemig
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sölu bankanna tveggja í eigu slitabúanna verður háttað. Það gefur þó 
ekki tilefni til breytinga á frumvarpinu þar sem áhrifin ættu að vera 
innan þess ramma sem ráðið verður við með tækjum Seðlabankans 
og Fjármálaeftirlitsins. Seðlabankinn og peningastefnunefnd munu 
taka hugsanleg áhrif á peningamagn og fjármálaleg skilyrði til 
skoðunar og grípa til aðgerða ef þarf, sbr. nýlega yfirlýsingu 
peningastefnunefndar. Greining Seðlabankans og Fjármáleftirlitsins 
á áhrifum á fjármálastöðugleika er hafin og verður rædd á vettvangi 
kerfisáhættunefndar innan skamms og framhaldinu kynnt fyrir 
fj ármálastöðugleikaráði.

4. Seðlabankinn telur rétt að vekja athygli efnahags- og 
viðskiptanefndar á því að afmörkun skattaðila í frumvarpinu tekur 
ekki til allra þeirra follnu fjármálafyrirtækja sem við uppgjör gætu 
haft neikvæð áhrif á gengi og gjaldeyrisforða. Við vinnslu 
frumvarpsins komu fram sjónarmið um að lagalegir annmarkar væru 
á því að hafa afmörkun skattaðila víðari. Nefndin kann að vilja 
kynna sér þetta álitaefni og taka til þess afstöðu. Seðlabankinn er 
tilbúinn til að skýra nefndinni frá athugunum sínum á málinu.

Með ofangreindum athugasemdum styður Seðlabankinn frumvarp þetta.
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