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Mál: Umsögn um frumvarp til laga um stöðugleikaskatt, 786. mál

Ég, Lilja Mósesdóttir, vil byrja á að þakka efnahags- og viðskiptanefnd Alþingis fyrir að gefa mér 
tækifæri til að fá að veita umsögn um ofangreint mál. Ég styð samþykkt þessa frumvarps með 
breytingum, þar sem ég tel afar brýnt að kjörnir fulltrúar þjóðarinnar ákveði hvert framlag slitabúa til 
ríkissjóðs eigi að vera í formi stöðugleikaskatts eða stöðugleikaframlags. Reyndar má velta fyrir sér 
hvort fyrirliggjandi frumvarp þurfi ekki að tryggja betur að stöðugleikaframlag slitabúa verði ekki 
lægra en lágmarksupphæð stöðugleikaskattsins. Að öðrum kosti er hætta á að stöðugleikaskatturinn 
og stöðugleikaframlagið leysi ekki vanda með áþekku umfangi eins og fullyrt er á glæru 82 í kynningu 
stjórnvalda1.

Ég mun byrja umsögn mína á umfjöllun um aðdraganda stöðugleikaskattsins eins og hann snýr að 
mér og fjalla síðan um markmið og ráðstöfun hans skv. frumvarpinu. Til viðbótar mun ég gera 
athugasemdir við skattprósentuna og frádráttarheimildina. Að lokum ræði ég aðgerðir til að taka á 
aflandkrónueignum sem minnst er á í athugasemdum frumvarpsins.

Aðdragandi

Tillaga um að leggja á einskiptisskatt til að greiða fyrir losun fjármagnshafta er ekki ný af nálinni. Frá 
nóvember 2008 lagði ég ítrekað til í máli og riti að lagður yrði skattur á snjóhengjuna svokölluðu, sem 
þá samanstóð aðeins af aflandskrónum. Skattinn átti að vera hægt að lækka með fjárfestingum á 
Íslandi til mislangs tíma að hætti Malasíu og Indónesíu2. Hugmyndina að skattlagningu fjármagns á 
leið úr landi sem ekki var til gjaldeyrir fyrir fékk ég þegar ég las um viðbrögð við fjármálakreppunni í 
Malasíu í lok tíunda áratugarins. Tillagan um bindingu fjármagnsins, sem eftir stóð þegar búið var að 
leggja á skattinn, byggði ég á reynslu Indónesíu af slíku fyrirkomulagi. Hvorki stjórnvöld né fulltrúar 
AGS fengust til að ígrunda tillöguna, þrátt fyrir að yfirlýst markmið efnahagsstefnu AGS væri m.a. að 
koma á stöðugleika á gjaldeyrismarkaði3. Þessir aðilar kusu frekar að fresta lausn vandans, sem 
ógnaði sífellt stöðugleika á gjaldeyrismarkaði og hefjast handa við niðurskurð velferðarkerfisins til að 
mæta kostnaði af völdum efnahagshrunsins. Kröfuhafar voru jafnframt gerðir að eigendum 
bankanna, en hægt hefði verið að nota skattlagningu aflandskrónueigna til að fjármagna 
eiginfjárframlag ríkisins í endurreistu bankakerfi.

1 http://www.fjarmalaraduneyti.is/media/frettatengt2015/kynning-a-losun-hafta.pdf
2 Viðtal í Fréttablaðinu frá 12. nóv. 2008. Viðtal í Silfri Eglis (nr. 3 á
http://blog.pressan.is/larahanna/2008/11/16/silfur-dagsins-3/). Grein höfundar í Morgunblaðinu 22. okt. 

2009. Ræða á Alþingi 7. júní 2011 (http://www.althingi.is/altext/raeda/139/rad20110607T172642.html)
3 http://www.sedlabanki.is/sedlabankinn/althjodlegt-samstarf/althjodagjaldeyrissjodurinn/island-og- 
ags/efnahagsaaetlun-ags-og-islenskra-stjornvalda/
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Tillaga mín um skattlagningu aflandskrónueigna mætti andstöðu í samfélaginu. Það þótti ekki við 
hæfi að bera Ísland saman við lönd eins og Malasíu og Indónesíu. Auk þess töldu margir að 60% 
skattur til að koma í veg fyrir gengishrun af völdum útstreymis aflandskrónueigna myndi brjóta gegn 
EES samningum og stangaðist á við eignarréttarákvæði stjórnarskráinnar. Ég lagði þá til 30% skatt í 
von um aukinn stuðning við tillögu mína en án árangurs. Margir á hægri væng stjórnmálanna töluðu 
þess í stað fyrir markaðslausn eða óheftu útstreymi um 600 milljarða sem mynduðu 
aflandskrónuvandann. Markaðurinn myndi síðan sjá um að hækka gengi krónunnar þegar atvinnulífið 
hefði rétt úr kútnum eftir kollsteypu krónunnar („Cold Turkey"). Á vinstri væng stjórnmálanna voru 
uppi hugmyndir um erlenda lántöku til að greiða fyrir lausn vandans. Þegar á árinu 2010 var ég farin 
að óttast að úrtöluraddir hefðu slegið skatta- og endurfjárfestingartillögu mína út af borðinu og að 
fjármagnshöftin gætu ekki haldið aftur af sífellt stækkandi snjóhengju. Ég lagði þá til að tekið yrði á 
snjóhengjuvandanum, sem þá samanstóð ekki bara af aflandskrónum heldur krónueignum slitabúa, 
með svokallaðri tvígengisleið/skiptigengisleið sem byggði á reynslu Þjóðverja af sambærilegri aðgerð í 
kjölfar seinni heimstyrjaldarinnar. Vorið 2013 lagði ég síðan fram þingsályktunartillögu þess efnis til 
þess að þrýsta enn frekar á aðgerðir stjórnvalda til að taka á snjóhengjuvandanum (sjá Þingskjal 989 
— 581. mál).4 Útfærsla tvígengisleiðarinnar fól í sér að tekin yrði upp nýkróna og eignir og skuldir 
færðar yfir í hinn nýja gjaldmiðil á misháu gengi til að leiðrétta innra og ytra ójafnvægi hagkerfisins. 
Innra ójafnavægið felst í ósjálfbærri skuldsetningu fyrirtækja og heimila. Ytra ójafnvægið er tilkomið 
vegna krónueigna slitabúa og aflandskrónueigna sem ekki er til gjaldeyri fyrir.

Ég get ekki annað en fagnað því að stjórnvöld hafi loks lagt fram heilstæða áætlun sem tekur á 
snjóhengjuvandanum með stöðugleikaskatti í ætt við fyrri tillögur mínar.

Markmið

Í 1. grein frumvarps til laga um stöðugleikaskatt er tilgreint að markmiðið sé að tryggja efnahags- og 
fjármálastöðugleika. Á bls. 22 í frumvarpinu kemur jafnframt fram að tilgangur skattsins sé ekki að 
afla ríkissjóði tekna til að standa undir útgjöldum heldur að draga umtalsvert úr áhættunni sem felst í 
slitum búanna og treysta þannig efnahagslegan stöðugleika. Engin tilraun er gerð til að rökstyðja 
þessa fullyrðingu í frumvarpinu, þrátt fyrir að einn tilgangur fjármagnshafta geti verið tekjuöflun fyrir 
ríkissjóð (sjá Neely 1999: table 1)5.

Það eru vonbrigði að markmið skattsins sé ekki tekjuöflun fyrir ríkissjóð í ljósi þess mikla kostnaðar 
sem fallið hefur á ríkissjóð frá hruni. Beinn kostnaður ríkissins af hruni bankanna nemur um a.m.k. 
1.200 milljörðum, en snjóhengjan sem ekki er til gjaldeyri fyrir nemur álíka hárri upphæð, þ.e. 1.200 
milljörðum skv. kynningarglærum stjórnvalda. Sérfræðingar AGS hafa reiknað út að beinn útlagður 
kostnaður ríkissjóðs af hruninu á Íslandi á tímabilinu 2008-2011 hafi numið um 44% af vergri 
landsframleiðslu (sjá Laeven og Valencia 2012:19)6 sem er nú um 830 milljarðar. Þar við bætist 
kostnaður ríkissjóðs vegna leiðréttingar verðtryggðra lána eða um 80 ma. og tekjutap ríkissjóðs af 
endurreisn bankakerfisins með þátttöku kröfuhafa sem nemur um 240 ma. (ríkið fær aðeins í dag um 
141 milljarða af 383 milljarða hagnaði bankanna frá 2009) ásamt öðrum kostnaði sem fallið hefur á 

ríkissjóð eftir 2011 vegna bankahrunsins (vaxtakostnaður, Íbúðalánasjóður, SpKef og fl.).

4 http://www.althingi.is/altext/141/s/pdf/0989.pdf
5 https://research.stlouisfed.org/publications/review/99/11/9911cn.pdf
6 http://www.imf.org/external/pubs/ft/wp/2012/wp12163.pdf
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Í ljósi þess mikla kostnaðar sem fallið hefur á ríkissjóð vegna hruns bankakerfisins hvet ég nefndina til 
að setja inn í frumvarpið að markmið stöðugleikaskattsins sé m.a. tekjuöflun fyrir ríkissjóð. Slíkt 
markmið er mikilvægt til að koma í veg fyrir að það fjárhagslega svigrúm sem stöðugleikaskatturinn 
veitir ríkissjóði verði aðeins notað til að lækka skatta en ekki til að endurreisa velferðarkerfið. Auk 
þess veitir tekjuöflunarmarkmiðið fulltrúum ríkissins óbeint aðhald þegar kemur að því að veita 
kröfuhöfum afslátt af stöðugleikaskattinum.

Ráðstöfun

Skv. 1. grein frumvarpsins á stöðugleikaskatturinn að renna í ríkissjóð og ráðstafa á honum í samræmi 
við markmiðið um efnahagslegan og fjármálalegan stöðugleika. Löggjafinn þarf að gefa 
framkvæmdavaldinu ítarlegri tilmæli um ráðstöfun stöðugleikaskattsins í ljósi yfirlýsinga núverandi 
fjármálaráðherra um að skattar verði lækkaðir7 og þeirrar ákvörðunar stjórnvalda að skera niður 
velferðarútgjöld og lækka bætur eftir hrun í stað þess að skattleggja snjóhengjuna. Það þarf m.ö.o. að 
taka fram að ráðstöfun skattsins fari til greiðslu á skuldum ríkissjóðs, endurreisnar velferðarkerfisins 
og til uppbyggingar innviða landsins. Stærsti hluti skulda ríkissjóðs er tilkominn vegna 
fjármálakreppunnar og gott velferðarkerfi er forsenda þess að Ísland geti keppt við hin Norðurlöndin 
um íslenskt vinnuafl. Uppbygging innviða samfélagins er ekki líkleg til að hafa mikil 
verðbólguhvetjandi áhrif8 og mun skapa betri skilyrði fyrir fjárfestingar, nýsköpun, nýtingu auðlinda 
landsins og þar með hagvöxt.

Ég hvet nefndina til að bæta við frumvarpið ákvæði um að ráðstafa eigi fjármagninu sem rennur í 
ríkissjóð í formi stöðugleikaskatts til greiðslu skulda ríkissjóðs, uppbyggingar innviða samfélagsins og 
endurreisnar velferðarkerfisins enda mun það ekki ógna markmiðinu um efnahagslegan stöðugleika.

Stöðugleikaskattur með frádráttarliðum

Í 4. grein frumvarpsins er lagt til að stöðugleikaskatturinn verði aðeins 39% af heildareignum slitabúa 
sem nema um 2.200 milljörðum. Þetta er ekki há skattprósenta í ljósi þess að kröfur á slitabú hafa 
gengið kaupum og sölum frá hruni með 96-70% afslætti af bókfærðu verði þeirra. Þess vegna kemur 
verulega á óvart að frumvarpið veiti heimild til lækkunar stöðugleikaskattsins. Ef 39% 
stöðugleikaskattur er lagður á heildareignir slitabúa, þá munu skattgreiðslur til ríkissjóðs geta numið 
um 850 milljörðum. Greiðendur geta lækkað skattgreiðsluna um allt að 160 milljarða ef 
frádráttarheimild sem tilgreind er í 5. grein frumvarpsins er nýtt. Frádráttarheimildin tekur annars 
vegar til frumfjárfestinga í skuldabréfum í erlendum gjaldeyri útgefnum af innlendum 
viðskiptabönkum eða sparisjóðum og hins vegar til frumfjárfestingar í víkjandi lánum í erlendum 
gjaldeyri sem veitt eru til innlendra viðskiptabanka eða sparisjóða.

Í frumvarpið vantar að gera betri grein fyrir ávinningi ríkisins af því að veita kröfuhöfum allt að 160 
milljarða skattaafslátt í ljósi þess að skattprósentan er ekki nema 39%. Auk þess vantar umfjöllun um 
frádráttarliðina í samanburði við kosti og galla annarra leiða sem fælu ekki í sér skattaafslátt en gætu 
líka tryggt gengisstöðugleika og greiðan aðgang innlendra aðila að alþjóðlegri fjármögnun á eðlilegum 
kjörum. Hér er mikilvægt að hafa í huga að frádráttarheimildin færir allt að 160 milljarða vanda vegna 
slitabúa fram í tímann og leysir hann því ekki. Ég óttast að stöðugleikaskatturinn sé vanáætlaður nýti

7 http://www.mbl.is/frettir/innlent/2015/06/10/bodar skattalaekkanir/
8 http://osloeconomics.com/moderate-risk-of-inflation-in-the-economy-of-increased-investment-in- 
infrastructure/
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slitabúin frádráttarheimildina sem getur haft veruleg neikvæð áhrif um ókomna framtíð eins og 
viðurkennt er á bls. 26 í frumvarpinu. Að auki er hætta á að ESA úrskurði heimild til lækkunar á 
stöðugleikaskatti ólöglega ríkisaðstoð við viðskiptabanka og sparisjóði eins og tekið er fram á bls. 32 í 
frumvarpinu.

Aflandskrón uvan dinn

Á bls. 22 í frumvarpinu kemur fram að stjórnvöld hafi tekið ákvörðun um að lögfesta ekki almennan 
útgönguskatt á 300 milljarða aflandskrónueign sem ekki er til gjaldeyrir fyrir. Þess í stað verður eitt 
gjaldeyrisuppboð haldið og sá hluti aflandskrónueignarinnar sem eftir stendur fjárfestur til langs 
tíma. Það á því ekki bara að færa fram í tímann um 160 milljarða vanda vegna slitabúanna heldur 
einnig aflandskrónueignir sem ekki verður hægt að bjóða upp vegna skorts á gjaldeyri.

Mikilvægt er að efnahags- og viðskiptanefnd fái í hendur mat á þeim hluta hinnar 1.200 milljarða 
snjóhengju sem gert er ráð fyrir að færð verði fram í tímann. Að lokum hvet ég nefndina til að ígrunda 
vel hvort ekki sé nauðsynlegt að lögfesta almennan útgönguskatt á aflandskrónur til að hlífa komandi 
kynslóðum við skuldabyrðum sem okkur ber að leysa varanlega nú þegar tæp 7 ár eru liðin frá hruni.

Virðingarfyllst,

Lilja Mósesdóttir, hagfræðingur og fyrrverandi alþingismaður

Hasselbakken 6 
1515 Moss 
Noregur
liljamos@gmail.com
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