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Varðar: Umsögn um 2.mál 2015 haustþing, frumvarp til laga um ýmsar forsendur 
fjárlagafrumvarps (breytinga ýmissa laga)

Ekki eru með ofangreindu frumvarpi gerðar neinar breytingar á fyrirkomulagi sérstakrar 
skattlagningar á fjármálafyrirtæki aðrar en þær sem leiða af rekstraráætlunum Fjármálaeftirlits (FME) 
og Umboðsmanns skuldara (UMS). Þær áætlanir leiða af sér breytingar á gjaldahlutföllum. Í tilviki 
UMS er markvisst verið að draga úr kostnaði við rekstur embættisins bæði vegna minnkandi verkefna 
en einnig með aukinni hagræðingu í starfseminni. Áformað er að lækka kostnað enn frekar á næstu 
árum. Samtök fjármálafyrirtækja fagna þeim árangri sem þar hefur náðst og þeim áformum. Umfang 
og kostnaður af starfsemi Fjármálaeftirlitsins veldur Samtökum fjármálafyrirtækja hins vegar 
áhyggjum. Samráðsnefnd um kostnað um opinbert eftirlit sagði í umsögn sinni í sumar um 
rekstraráætlun FME:

„Enn og aftur ítrekar samráðsnefnd eftirlitskyldra aðila mikilvægi þess að rekstrarkostnaður 
FME leiti jafnvægis að nýju. Á meðal eftirlitskyldra aðila ríkti skilningur á því að bregðast þyrfti við 
aðstæðum sem komu upp á sínum tíma og útheimtu aukinn kostnað. Því var heitið á þeim tíma að sá 
kostnaðarauki gengi til baka. Þrátt fyrir að upphafleg áætlun fyrir árið 2016 hafi verið lækkuð þá 
nemur sú lækkun aðeins 8 m.kr. Það veldur verulegum vonbrigðum að FME sjá ekki fyrir meiri fækkun 
starfsmanna á næstu árum, en raun ber vitni. Í rekstraráætlun næstu ára eru engin teikn um slíka 
þróun heldur þvert á móti leitast við að festa inni til framtíðar þann kostnað sem eftirlitskyldir aðilar 
hafa tekið á sig. Áður hefur verið bent á að 17 starfsmenn hafi sinn rannsóknum fallina 
fjármálafyrirtækja frá árinu 2009 og að þeim verkefnum sé nú lokið. Nefndin hefur áður bent á hvort 
ekki geti falist tækifæri ía ð  fækka sem nemur þeim fjölda starfsmanna". Úr bréfisamráðsnefndar 
eftirlitsskyldra aðila, dags, 2. Jún í 2015 til stjórnar FME

Samtök fjármálafyrirtækja taka undir þessi sjónarmið og hvetja FME og stjórnvöld til að leita leiða til 
að hagræða í rekstri FME og drag þannig úr kostnaði við rekstur þess.

Skattlagning fjármálafyrirtækja hér á landi

Athugasemdir Samtaka fjármálafyrirtækja lúta fremur að því sem er ekki í frumvarpinu, þ.e. þeim 
breytingum sem óhjákvæmilega þarf að gera á sérstakri skattlagningu fjármálafyrirtækja til að jafna 
samkeppnisskilyrði milli innlendra fjármálafyrirtækja og erlendra og til þess að jafna



samkeppnisskilyrði á innlendum lánamarkaði. Samtals nema sérstakir skattar og gjöld 
fjármálafyrirtækja um 17 -  18 ma.kr. á ári. Slík gjaldtaka er af þeirri stærðargráðu að hún hefur 
veruleg áhrif á kostnað við rekstur fjármálafyrirtækja og því óhjákvæmilega áhrif á verðlagningu 
þeirra. Til lengri tíma munu áhrif slíkrar skattlagningu verða til þess að færa fjármálastarfsemi u túr 
landinu til erlendra fjármálafyrirtækja. Þegar er um þriðjungur af lánastarfsemi til fyrirtækja á vegum 
erlendra aðila. Innanlands mun þessi skattlagning skapa skuggabankastarfsemi samkeppnisforskot.

Skattlagning á fjármálafyrirtæki og fjármálastarfsemi er með fjölbreyttari og mun meira íþyngjandi 
hætti hér á landi en í nágrannaríkjum. Þrír skattar beinast sérstaklega að fjármálafyrirtækjum, 
sérstakur skattur á fjármálafyrirtæki, fjársýsluskattur og sérstakur fjársýsluskattur. Auk þessa er 
iðgjald í Tryggingasjóð innstæðueigenda og fjárfesta mun hærra hér á landi en í öðrum löndum á 
Evrópska efnahagssvæðinu. Þá eru til viðbótar gjöld vegna fjármálaeftirlits eru hlutfallslega mun 
hærra hér á landi og gjaldtaka vegna embættis Umboðsmanns skuldara sem áður hafa verið nefnd.

Þessi mikla gjaldtaka hefur verið réttlætt með þeim rökum að ríkissjóður hafi orðið fyrir miklum 
búsifjum vegna bankahrunsins og þess efnahagssamdráttar sem fylgdi í kjölfarið. Það er vissulega 
rétt. Það orkar þó tvímælis hvort þau fyrirtæki sem nú eru starfandi eru rétti aðilinn til þess að bera 
þessar byrðar. Gjaldtaka gerir fjármálaþjónustu dýrari en ella og hlýtur að bitna á kostnaði heimila og 
fyrirtækja vegna fjármálaþjónustu.

Nú liggur fyrir samkomulag við slitastjórnir þrotabankanna um greiðslur í ríkissjóð til að tryggja 
stöðugleika samfara afnámi fjármagnshafta, ella kemur til greiðslu stöðugleikaskatts. Áætlað er að 
tekjur ríkissjóðs vegna þessa geti verið á bilinu 600 -  700 ma.kr. Við þessar breyttu aðstæður hljóta 
að skapast skilyrði til þess að endurskoða og einfalda þá sérstöku skatta sem leggjast á 
fjármálafyrirtæki.

Tillögur SFF í þessum efnum er eftirfarandi:

Sérstakur skattur á fjármálafyrirtæki verði lækkaður til samræmis við það sem gildir í ESB um 
framlög í stöðugleikasjóði. ESB stefnir að því að á næstu áttar árum verði byggður upp sjóður sem 
samsvarar 1% af vernduðum (covered) innstæðum. SFF telur jafnframt að skatturinn eigi að renna í 
sérstakan sjóð til þess að mæta áföllum á fjármálamarkaði í samræmi við tilskipun um endurhæfingu 
og skil fjármálafyrirtækja (BRRD) í stað þess að renna í ríkissjóð.

Fjársýsluskattur verði lagður niður.

Sérstakur fjársýsluskattur verði lagður niður. 

Þróunin í  ESB

Nú er ljóst að hvaða stefnu sérstök gjaldtaka á fjármálafyrirtæki mun taka innan ESB. Eftir að hafa 
gælt við ýmsar hugmyndir, svo sem skatt á einstök fjármálaviðskipti (Financial Transaction Tax, FTT), 
eða skatt á launagreiðslur og hagnað (Financial Activity tax, FAT), er niðurstaðan gjaldtaka sem 
beinist að heildarskuldum með frádrætti vegna eiginfjár, skulda með eiginfjáreiginleika, skulda milli 
samstæðuaðila og verndaðra innstæðna (covered deposits). Það sem gjarnan er nefnt 
fjármálastöðuleika gjald (Financial Stability Charge, FSC). Það er efnislega hliðstætt hinum sérstaka 
skatti á fjármálafyrirtæki hér á landi. Um er að ræða hlutfallsleg gjald sem samanstendur gjaldi (%) 
sem leggst eins á alla og til viðbótargjald sem tekur tillit til áhættu viðkomandi fjármálafyrirtækis.



Gjaldinu er ætlað að renna í stöðugleikasjóði sem upphaflega eru séreign aðildarríkja en munu á 
næstu 8 árum renna saman í einn sameiginlegan Evrópskan sjóð.

Þó er enn í umræðunni innan Evrópusambandsins hugmyndir um upptöku skatts á fjármálaviðskipti 
(FTT), en stuðningur við þá skattlagningu virðist bundinn við minnihluta aðildarríkja (11 ríki af 28). 
Það í sjálfu sér veikir hugmyndina, þar sem hætta er á að fjármálaviðskipti færist á milli landa innan 
ESB og þá til þeirra ríkja sem ekki beita skattinum. Óvíst er hvort af þessum áformum verði.

Engin umræða virðist vera á vettvangi ESB um upptöku skatts á launagreiðslur og hagnað (FAT) sem 
væri hliðstæður fjársýsluskattinum hér á landi. Tvö lönd, eins og kunnugt er, eru með hliðstæða 
skatta, Danmörk og Frakkland. Gjaldstofninn er í báðum tilvikum laun.

Sérstakir skattar á fjármálafyrirtæki hér á landi

Sérstakur skattur á fjármálafyrirtæki, er nú 0,376% og er gjaldstofninn skuldir fjármálafyrirtækja, 
umfram 50 ma.kr. Enginn frádráttur er vegna eigin fjár, innan samstæðu skulda eða verndaðra 
innstæðna. Gjaldstofninn víkur því frá því sem almennt er á ESB svæðinu. Skatthlutfallið er jafnframt 
margfalt hærra en í öðrum þeim löndum sem hafa verið með svipaðan skatt (Svíþjóð, Þýskaland, og 
Bretland). Upphaflega var skatthlutfallið hér á landi 0,041% en hefur tvívegis verið hækkað 
tímabundið, nú síðast árið 2013, til að mæta kostnaði ríkissjóðs við höfuðstólsleiðréttingu 
verðtryggðra húsnæðislána. Áformað er að skatthlutfallið lækki aftur niður í 0,041% á árinu 2017. 
Heildartekjur ríkissjóðs af þessum skatti eru um 40 ma.kr. á ári, og er um fjórðungur þess borin af 
starfandi fjármálafyrirtækjum eða um 10 - 11 ma.kr.

Fjársýsluskattur er lagður á heildarlaunagreiðslur fjármálafyrirtækja og tryggingafélaga. Lífeyrissjóðir 
og stofnanir í opinberri eigu sem veita fjármálaþjónustu, svo sem Íbúðalánasjóður, eru undanþegin 
skattinum. Skatthlutfallið er 5,5% og tekur af skattinum eru áætlaðar um 3 ma.kr. á þessu ári.

Sérstakur fjársýsluskattur er í raun viðbótartekjurskattur eða annað skattþrep tekjuskatts á 
fjármálafyrirtæki. Skattstofninn er hagnaður umfram 1 ma.kr. og skatthlutfallið er 6%, þ.e. á hagnað 
umfram 1 ma.kr.. Tekjur af þessum skatti eru um 2 ma.kr. á ári.

Samtals er því byrði vegna þessara sérstöku skatta hér á landi um 15 ma.kr. á ári eða 0,75% af 
landsframleiðslu.

Önnur gjöld hér á landi

Auk þessara sérstöku gjalda bera íslensk fjármálafyrirtæki hlutfallslega þungar byrðar vegna 
kostnaðar við fjármálaeftirlit og embætti um Umboðsmanns skuldara. Hlutur fjármálafyrirtækja í 
kostnaði við fjármálaeftirlit er um 1,5 ma.kr. og kostnaður við Umboðsmann skuldara er um 500 
m.kr. á á ári. Eftirlitsskyldir aðilar bera almennt kostnað við fjármálaeftirlit. Hlutfallslega er 
fjármálaeftirlitið hér mjög stórt. Starfsmenn þess hér eru um 125 en á Norðurlöndum, svo dæmi sé 
tekið er er starfsmannafjöldi á bilinu 200 -  400 starfsmenn þó bankakerfin séu margfalt stærri.

Skattbyrði hér samanborið við önnur lönd



Eins og sjá má í meðfylgjandi töflu eru tiltölulega fá lönd í Evrópu sem hafa tekið upp sérskatta á 
fjármálafyrirtæki á undanförnum árum. Með innleiðingu tilskipunarinnar um endurhæfingu og skil 
fjármálafyrirtækja (BRRD) innan ESB verður breyting á þar sem öll aðildarríki ESB þurfa að byggja upp 
stöðugleikasjóð skv. tilskipuninni. Markmið tilskipunarinnar er að sjóður ná 1% af vernduðum 
innstæðum á næstu átta árum. Nánari útfærslu á iðgjöldum liggur ekki fyrir en áformað er að þau 
verði blanda af grunniðgjaldi og iðgjaldi sem tekur tillit til ýmissa áhættuþátta í rekstri og efnahag 
einstakra fjármálafyrirtækja.

Sé tekið lauslegt dæmi miðað við stöðuna hér á landi myndi 1% af vernduðum (covered) innstæðum 
samsvara um 5 ma.kr. og þeirri sjóðuppbyggingu mætti dreifa á 8 ár. Það myndi þýða miklu minni 
gjaldtöku en verið hefur hér á landi, jafnvel þó miðað við væri grunngjaldið hér , þ.e. 0,041%. Átta ára 
uppsöfnun myndi skila um 0,33% af heildarskuldum sem lauslega myndi skila sjóð sem væri um 1,5%
- 2% af vernduðum innstæðum. Þá er miðað við að verndaðar innstæður séu um 500 -  600 ma.kr. og 
heildarskuldir um 3000 ma.kr.

Sérstakir skattar á fjármálafyrirtæki virðast hafa verið að skila ríkissjóðum á bilinu 0,2% til 0,6% í þeim 
löndum þar sem þeir hafa verið teknir upp. Frakkland er með hæsta hlutfallið, en er ekki ljóst í því 
tilviki hvort um er að ræða heildarlaunaskatt fjármálafyrirtækjanna sem væri þá sem sambærilegur 
við samtölu tryggingagjalds og fjársýsluskatts hér á landi. Í Danmörku er skatturinn einnig nokkurs 
konar tryggingagjald. Að þessu löndum frátöldum er gjaldtakan aðeins brot af því sem hér er.

Virðingarfyllst,

Y n gvi Örn Kristinsson


