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Efni: Umsögn um frv. til laga um stöðugleikaskatt, 786. mál

Vísað er til tölvupósts frá nefndasviði Alþingis, dags. 11. júní sl., þar sem 
veittur var umsagnarfrestur til 18. júní vegna ofangreinds máls. Af ýmsum 
ástæðum tókstekki að veita umsögn innan umbeðins frests.

Almennt um frumvarpið og áhrif þess á sveitarfélög

í 1. gr. frumvarpsins um markmið og ráðstöfun kemur fram að þeir fjármunir 
sem falla til við skattlagningu samkvæmt frumvarpinu skuli renna í ríkissjóð 
og skuli ráðstöfun fjárins samrýmast markmiðum um efnahagslegan og 
fjármálalegan stöðugleika. í frumvarpi til fjárlaga skuli gerð grein fyrir 
áætlaðri meðferð og ráðstöfun fjármunanna. Ráðherra skal hafa samráð við 
Seðlabanka íslands um mat á áhrifum þessa á efnahagslegan og fjármálalegan 
stöðugleika.

Fram kemur í skýringum við frumvarpið að innheimtum skatttekjum verði 
haldið aðgreindum frá öðrum tekjum ríkissjóðs og að gerð verði grein fyrir 
áætlaðri meðferð og ráðstöfun fjármunanna í fjárlagafrumvarpi ár hvert á 
meðan þeir eru enn til staðar.

Áformað er að skatttekjunum verði \ fyrsta lagi varið til að mæta lækkun tekna 
af sérstökum skatti á fjármálafyrirtæki sem leiðir af frumvarpi þessu og 
uppgjöri slitabúanna. í öðru lagi verði þeim varið til uppgreiðslu skuldabréfs 
sem ríkissjóður gaf út til endurfjármögnunar Seðlabanka Islands. Bréfið stóð í 
145 ma.kr. í árslok 2014. Skuldir ríkissjóðs munu auk þess lækka sem nemi 
víxlum og skammtímaskuldabréfum ríkissjóðs í eigu slitabúanna, samtals um 
11 ma.kr. í maí 2015. Þeim fjármunum sem eftir standa verði ráðstafað á 
sérstakan innlánsreikning ríkissjóðs í Seðlabankanum. Að teknu tilliti til 
uppgreiðslu framangreindra skulda gætu þeir numið tæplega 500 ma.kr., eða 
25% af VLF. Verður þessum fjármunum, eftir því sem tækifæri gefast, varið til 
lækkunar skulda hins opinbera, enda hefur ríkissjóður borið mikinn kostnað 
af hruni fjármálakerfisins.

Almennt verður að gera ráð fyrir því að losun fjármagnshafta muni hafa 
jákvæð áhrif á efnahagslíf hér á landi, sem mun gagnast sveitarfélögum til 
lengri tíma litið. Að áliti sambandsins er það mikilvæg forsenda fyrir 
efnahagslegum stöðugleika hér á landi að framangreindar forsendur gangi 
eftir. Jafnframt þarf þó að huga að þvf hver áhrif lækkunar skuldastöðu ríkisins 
kann að hafa á innlendan verðbréfamarkað, ekki síst varðandi 
fjárfestingamöguleika lífeyrissjóða.
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Nokkur óvissa er um það hvort til þess muni koma að stöðugleikaskattur 
muni yfirleitt verða lagður á slitabú föllnu bankanna. Fyrir liggur að ekki mun 
til þess koma ef samkomulag næst við kröfuhafa um nauðasamninga en þá 
munu þessir aðilar undirgangast skilyrði um greiðslu stöðugleikaframlags til 
íslenska ríkisins.

Sá munur er á þessum leiðum að í a-lið 1. mgr. 8. gr. laga um tekjustofna 
sveitarfélaga er kveðið á um að 2,12% af innheimtum skatttekjum ríkissjóðs 
skuli renna til Jöfnunarsjóðs sveitarfélaga. Samkvæmt þessari reglu gætu 
tekjur jöfnunarsjóðs af þessum skatti numið um 14,5 ma.kr. 
Stöðugleikaframlag myndi hins vegar að öllum líkindum renna að fullu til 
ríkissjóðs, nema annað verði sérstaklega ákveðið.

Áætlað er að tekjur ríkissjóðs af stöðugleikaskatti geti orðið 682 ma.kr. að 
teknu tilliti til frádráttarheimilda, en skattupphæð án frádráttar nemur tæpum 
850 ma.kr. StöðugleikaskiIyrðin með stöðugleikaframlaginu leysa vandann 
með áþekku umfangi og stöðugleikaskattur en samkvæmt annarri 
aðferðarfræði og nálgun eins fram kemur í skýringum með þessum aðgerðum. 
Tekjur af því framlagi yrðu jafnframt nokkuð minni en ef lagður yrði á 
stöðugleikaskattur.

Fram kemur í skýringum að fyrst eigi að nota þessar tekjur til að mæta lækkun 
tekna af sérstökum skatti á fjármálafyrirtæki (bankaskatti) sem leiðir af 
frumvarpi þessu og uppgjöri slitabúanna. Þetta gæti gefið til kynna að eitt af 
markmiðum frumvarpsins væru að áætlaðar tekjur jöfnunarsjóðs af 
bankaskattinum verði óbreyttar. Að öðrum kosti, þ.e. ef bankaskatturinn fellur 
niður frá ársbyrjun 2016, verður sjóðurinn aftekjum sem nema um 1,1 ma.kr. 
Þetta er þó hvergi tekið fram í frumvarpinu.

Fram kemur að þeim 500 ma.kr. sem eftir standa eftir að tilgreindar 
forgangsgreiðslur hafa farið fram verði varið til lækkunar skulda hins 
opinbera. Sveitarfélögin eru hluti hins opinbera svo þau ættu að geta á 
grundvelli þessa vænst tekna til að greiða niður einhverjar skuldir. Það sem 
veikir e.t.v. þann möguleika er að í sömu setningu kemur fram að ríkissjóður 
hafi borið mikinn kostnað af hruni fjármálakerfisins og kemur hvergi skýrt 
fram í frumvarpinu að gert sé ráð fyrir því að hluta þeirra tekna sem koma í 
hlut ríkissjóðs verði varið til þess að lækka skuldabyrði sveitarfélaga. Það er 
engu að síður Ijóst að sveitarfélögin báru einnig mikinn kostnað vegna 
hrunsins og hækkuðu skuldir þeirra umtalsvert í kjölfar þess. Af þeirri ástæðu 
er eðlilegt að við afgreiðslu málsins á Alþingi verði það skoðað sérstaklega 
hvort sveitarfélögin eigi að njóta þessarar tekjuaukningar að einhverju leyti, til 
lækkunar skulda. Mikilvægt er að Alþingi taki skýra afstöðu til þess hvað átt 
er við og hvort ríki og sveitarfélög teljist bæði til hins opinbera í þessu tilliti, í 
samræmi við almenna málvenju og stjórnskipun.

í kynningu ríkisstjórnarinnar á aðgerðunum kemur fram að mikilvægt sé að 
fjármunir sem renna til ríkisins vegna stöðugleikaskilyrða eða skatts hafi ekki 
óæskileg áhrif á peningamagn eða önnur þensluhvetjandi áhrif sem gætu 
raskað efnahagslegum stöðugleika. Verður því þessum fjármunum, eftir því 
sem tækifæri gefast, varið til lækkunar skulda hins opinbera. Ef við það verður 
staðið skiptir því e.t.v. ekki öllu máli hvort tekjurnar verði í formi skatts eða
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framlags og hvort þær renni í gegnum jöfnunarsjóð eða ekki. Það sem skiptir 
máli er hvort það sé raunverulegur vilji ríkisstjórnarinnar og Alþingis að láta 
hluta þessarar tekna renna til lækkunar á skuldum sveitarfélaga.

Ljóst er að ýmsum spurningum er ekki svarað í frumvarpinu og er það 
verkefni sambandsins að fá þessi mál skýrð í viðræðum við fulltrúa ríkisins. 
Samantekið eru álitaefnin einkum tvö, þ.e.:

1. hvort Jöfnunarsjóður sveitarfélaga fái þær tekjur sem getið er um hér 
að framan eða ekki

2. hvort hluta af tekjum ríkissjóðs af stöðugleikaskatti eða 
stöðugleikaframlagi verið varið til þess að lækka skuldir hins opinbera 
í heild, þ.e. bæði ríkis og sveitarfélaga.

Ábendingar í umsögn Lánasjóðs sveitarfélaga

í umsögn Lánasjóðs sveitarfélaga um frumvarpið, dags. 18. júní sl., er bent á 
ákveðna annmarka á frumvarpinu varðandi heimildir slitabúa til þess að 
fjárfesta í verðbréfum annarra en banka og sparisjóða. Sömu athugasemdir 
koma fram í umsögn Samtaka fjármálafyrirtækja.

Sambandið tekur undir umsögn lánasjóðsins og væntir þess að lagfæringar 
verði gerðar á frumvarpinu hvað þessi atriði varðar.

Lokaorð

Fulltrúar sambandsins óska eftir því að fá að mæta á fund efnahags- og 
viðskiptanefndar til að gera nánari grein fyrir umsögninni.

Virðingarfyllst 

SAMBAND ÍSLENSKRA SVEITARFÉLAGA

Karl Björnsson 
framkvæmdastjóri
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