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Efni: Umsögn um frumvarp til laga um stööugleikaskatt, 786. mál

Fjármálaeftirlitið vísar til tölvubréfs nefndasviðs Alþingis, dags. 11. júní þar sem óskað var 
umsagnar stofnunarinnar um frumvarp til laga um stöðugleikaskatt. Þess var óskað að 
umsögnin bærist eigi síðar en 18. júní. Umsögnin skiptist í almenna umfjöllun um frumvarpið 
í heild sinni og áætlun stjórnvalda um losun fjármagnsnafta annars vegar og ábend ngar sem 
varða 5. gr. frumvarpsins hins vegar.

Almennt um frumvarpið
Framangreint frumvarp er lagt fram sem liður í heildaráætlun um losun fjármagnshafta og 
verður að skoðast í því Ijósi. Fjármálaeftirlitið hefur áður látið í Ijós þá afstöðu að 
nauðasamningar, sem uppfylla skilyrði stjórnvalda um efnahags- og fjármálastöðugleika, séu 
heppilegasta leiðin til að takmarka þá áhættu sem stafar af innlendum eignum slitabúa 
fallinna fjármálafyrirtæKja, og mögulegu fjármagnsútflæði vegna þeirra við losun 
fjárrragnshafta. Nú þegar liggja fyrir tillögur stærstu kröfuhafa þriggja stærstu búanna um 
nauðasamninqa sem byggja á samráði v'ð stjórnvöld um nauðsynleg stöðugleikaskilyrði. Því 
eru forsendur til þess að ekki þurfi að koma til álagningar stöðugleikaskatts. Engu að síður 
e^u sterk rök fyrir því að frumvarp þetta verði samþykkt. Hvorki getur talist öruggt að 
nauðasamningar fáist samþykktir af auknum meirihluta kröfuhafa né af hálfu stjórnvalda. Auk 
þess liggur ekki fyrir að sambærlegir nauðasamningar séu í undirbúningi fyrir önnur slitabú 
en stóru bankanna þriggja.

Fjármálaeftirlitið vinnur nú að mati á áhrifum fyrrnefndra tillagna um nauðasamninga fyrir 
einstök kerfislega mikilvæg fjármálafyrirtæki og fjármálamarkaðinn í heild í samstarfi við 
Seðlabanka íslands. Þó niðurstaða liggi ekki fyrir bendir flest til þess að nauðasamningslausn 
með stöðugleikaframlagi sé mun ákjósanlegri frá fjármálastöðugleikasjónarmiði en álagning 
stöðugleikaskatts. Einkum vegna þess að stöðugleikaframlag tekur mið af aðstæðum í hverju 
búi fyrir sig og er háð nokkrum óorðnum og ófyrirsjáanlegum atburðum. Ef undanskilin eru 
ákvæði í 5. gr. frumvarpsins, sem tilgreina frádráttarliði gegn fjármögnun Viðskiptabanka eða 
sparisjóða í erlendri mynt, er stöðugleikaskatturinn fyrirfram ákveðinn.

Að mati Fjármálaeftirlitsins er jákvætt að tilgreint er í 1. gr. að ráðstöfun stöðugleikaskatts 
skuli samrýmast markmiðum um efnahagslegan og fjármálalegan stöðugleika. Astæða er til 
að skoðað verði, við afgreiðslu þessa máls, hvort unnt sé að skilgreina sambærilegt markmið 
um ráðstöfun stöðugleikaframlags. Einnig er jákvætt að frumvarp ð, og áætlun stjórnvalda um 
losun hafta í heild sinni, geri ráð fyrir frjálsri sölu á óbeinum eiqnarhlutum slitabúanna í
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starfandi viðskiptabönkum samkvæmt almennum reglum Það verður svo hlutverk 
Fjármálaeftirlitsins að meta hvort nýir eigendur teljist hæfir til að fara með virka eignarhluti á 
grundvelli laga um fjármálafyrirtæki nr. 161/2002.

Skoða þarf þó sérstaklega hvort nauðsynlegt sé að bregðasí við ýmsum hliðaráhrifum vegna 
stöðugleikaskatts eða stöðugleikaframlags. í Ijósi þess að innlendar skuldir ríkissjóðs nema 
um 1.100 mö.kr. (þaraf eru markaðsskuldabréf um 880 ma.kr.) á meðan áætlaðar tekjur 
ríkissjóðs af stöðugleikaskatti geta samkvæmt greinargerð frumvarpsins orðið 845 ma.kr. má 
Ijóst vera að ráðstöfun stöðugleikaskatts (eða stöðugleikaframlags) til lækkunar á skuldum 
ríkissjóðs hefur umtalsverð áhrif á framboð af ríkistryggðum skuldabréfum. Það gæti aftur 
haft neikvæð áhrif á fjárfestingarmöguleika fjárfesta, þ.m.t. lífeyrissjóða, nema heimildir til 
annarra fjárfestinga verð' auknar stórlega, og framboð veðhæfra eigna í viðskiptum 
fjármálafyrirtækja við Seðlabanka íslands.

Áhrif nauðasamninga og stöðugleikaframlags á fjármögnun viðskiptabankanna yrðu 
væntanlega að mestu leyti jákvæð. Komi til álagningar stöðugleikaskatts er hins vegar meiri 
óvissa um framtíðarhorfur að þessu leyti til. Árangursrík 'ramkvæmd áætlunar um losun hafta 
ætti þó í báðum tilfellum að styrkja ytri aðstæður sem auðvelda aðgengi innlendra aðila að 
erlendri fjármögnun.

Athugasemd vegna 5. gr.
í 2. tl. 2. mgr. 5. gr. er vísað til þess að veiting víkjandi láns til viðskiptabanka eða sparisjóðs. 
sem telst til eiginfjárþáttar, geti nýst til frádráttar frá stöðugleikaskatti. Anna^s vegar er 
óheppilegt að notað sé hugtakið eiginfjárþáttur í stað eiginfjárgrunns sem er summa þriggja 
mismunandi þátta. Enn fremur er óæskilegt að einungis sé vísað til víkjandi lána en ekki 
almennt til fjármálagerninga sem teljast til eiginfjárgrunns samkvæmt lögum um 
fjármálafyrirtæki. Dæmi um annars konar gerning sem myndi uppfylla markmið frumvarpsins 
til jafns við víkjandi lán eru skilyrt breytanleg skuldabréf, sem við fyrirfram skilgreint skilyrði 
(lækkun eiginfjárhlutfalls niður fyrir tiltekin mörk) er umbreytt í aimennt hlutafé. Lagt er til að 
2. tl. 2. mgr. 5. gr. hljóði svo: „Frumfjárfesting í fjármálagemingi í erlendum gjaldeyri sem 
gefinn er út af innlendum viðskiptaoanka eða sparisjóðs þar sem líftími er eigi skemmri en tíu 
ár og telsttil eiginfjárgrunns sbr. lög um fjármálafyrirtæki nr. 161/2002.“

í 4. mgr. er seinni hluti málsliðarins sem byrjar á „og aldrei hæ rri...“ óþarfur þar sem 
frádráttur frá skattinum getur aldrei verið meiri en 20% af heildareignum, skv. 3. mgr. á 
meðan skatthlutfallið er 39% skv. 4. gr. Lagt er til að þessi seinni hluti málsliðarins falli brott.

VirðingarfyUst,
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