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Varðar: Umsögn um frumvarp um ýmsar forsendur fjárlagafrumvarps, 2. mál

Vísað er til erindis nefndarinnar um ósk umsögn um frumvarpið dags. 9. desember sl. Eftirfarandi eru 
athugasemdir Samtaka fjármálafyrirtækja um þá þætti frumvarpsins sem snúa beint að 
fjármálafyrirtækjum.

1. Eftirlitsgjald til Fjármálaeftirlits

Með frumvarpinu er lögð til tæplega 30% hækkun eftirlitsgjalds millli ára. Stefnt er að því að gjaldið 
nemi 2.162 m.kr. á árinu 2017 en áætlað er að það nemi 1.711 m.kr. á þessu ári. Samhliða hækkun 
gjaldsins hefur Fjármálaeftirlitið endurskoðað skiptingu þess milli gjaldskyldra aðila og leiðir sú 
endurskoðun til þess að eftirlitsgjald vátryggingafélaga hækkar sérstaklega. Áætlað er að gjöld 
vátryggingafélaga muni hækka um 40% milli áranna 2016 og 2017. Samtök Fjármálafyrirtækja telja 
þessa hækkun of skarpa á einstaka aðila og óska eftir því að Alþingi mildi þessa hækkun og taki hana 
frekar inn í skrefum en í svo stóru stökki sem hér er gert ráð fyrir. Þá taka Samtökin undir þau 
sjónarmið sem fram koma hér að neðan hjá samráðsnefnd eftirlitskyldra aðila að auka mætti 
hagræðingu innan Fjármálaeftirlitsins.

Breytingar sem gerðar eru með frumvarpinu eru í samræmi við rekstraráætlun Fjármálaeftirlitsins 
sem lögð var fram í júní sl. Rekstraráætlun Fjármálaeftirlitsins var til umfjöllunar í samráðsnefnd 
eftirlitsskyldra aðila eins og lög gera ráð fyrir. Samráðsnefndin gerði alvarlegar athugasemdir við 
rekstraráætlunina en í áliti hennar segir:

„Nú ári síðar er boðað að eftirlitsgjöld hækki um meira en 30% eða rúmar 500 m.kr. Nefndin hefur áhyggjur 
af aukinni byrgði á eftirlitsskylda aðila og telur að sú mikla hækkun sem kynnt er af hálfu 
Fjármálaeftirlitssins á eftirlitsgjaldi óásættanlega. Má þá nefna að sumar greinar eins og Vátryggingafélög 
eru að hækka milli ára um 40%. Miklar sveiflur í eftirlitsgjöldum sem blasa við ef þessi áætlun verður 
samþykkt eru til þess fallnar að koma illa við fyrirtæki og til framtíðar er mikilvægt að hafa minni sveiflur í 
eftirlitsgjöldum."

Þá segir ennfremur í áliti samráðsnefndarinnar:



„Það gefur augaleið að við þetta miklar hækkanir verður ekki unað. Í nokkur ár hefur það verið skoðun 
samráðsnefndar að tækifæri séu til staðar til að draga úr kostnaði. Umfang þeirra markaða sem eru háðir 
eftirliti hafa ekki vaxið undanfarin ár heldur dregist saman. Af hálfu eftirlitsins hafa verið áherslur um 
áhættumiðað eftirlit, bætt tölvukerfi, skilvirkari innri ferla, rafræn skýrsluskil, minnkandi starfsmannaveltu 
og aukið þekkingarstig og fleira sem eflt hefur stofnunina verulega. Samráðsnefnd tekur undir að allt hefur 
þetta bætt starfsemi FME til mikilla muna og hefur nefndin ekki staðið í vegi fyrir þeirri þróun á annan hátt 
en þann að margt af þessu var kynnt sem liður í framtíðar hagræðingu og á endanum sparnaði. Þetta hefur 
ekki gengið eftir og nú er boðuð hækkun upp á 500. m.kr. á milli ára. Það er með öllu óásættanlegt. Fyrir 
utan hækkun gjaldanna þá er ljóst að þessi þróun hefur leitt af sér aukinn kostnað eftirlitsskyldra aðila við 
að mæta þessu aukna eftirliti. Því hefur áður verið lýst að eftirlitið hefur vaxið mjög að gæðum og er það 
vel. En það er ekki sjálfgefið að samfara auknum gæðum fylgi aukinn kostnaður, þvert á móti hefur það oft 
verið kynnt sem liður í lengri tíma hagræðingu. Þess sjást ekki merki í þessari áætlun nema síður sé."

Þá bendir samráðsnefndin á að 54 af 117 starfsmönnum Fjármálaeftilitsins starfa á stoðsviðum. 
Samráðsnefndin telur að þetta þurfi að skoða nánar og meta æskilegt umfang og gera ráðstafanir til 
hagræðingar.

Samtök fjármálafyrirtækja taka að fullu undir þessi sjónarmið. Miklar hækkanir á efirlitsgjöldum milli 
ára setja eftirlitsskylda aðila í erfiða stöðu. Hinar miklu hækkanir sem beinast að vátryggingarfélögum 
eru sérstakt áhyggjuefni. Það er einnig áhyggjuefni að lítið mark hefur verið tekið á undanförnum 
árum á tillögum og ábendingum samráðsnefndarinnar. Samráðsnefndin er skipuð aðilum sem mikla 
þekkingu hafa á starfsemi fjármálafyrirtækja og hafa mikinn skilning á eftirlitsstarfsemi með 
fjármálastarfsemi. Því er full ástæða til að taka mark á ábendingum þeirra.

Samtök fjármálafyrirtækja ítreka að þau styðja heilshugar við sterk og öflugt fjármálaeftirlit. Eigi að 
síður þarf að gæta aðhalds í rekstri þess og gæta þess að eftirlitsskyldir aðilar séu ekki að fá á sig of 
skarpar hækkanir í einum vetvangi. Þá ítreka samtökin mikilvægi þess að í auknum mæli sé tekið tillit 
til athugasemda samráðsnefndarinnar á fyrri stigum mála.

2. Sérstakur skattur á fjármálafyrirtæki

Engin breyting er gerð með frumvarpinu á sérstökum skatti á fjármálafyrirtæki (bankaskattur). Það 
eru Samtökum fjármálafyrirtækja vonbrigði. Þessi skattur var hækkaður tímabundið í tengslum 
höfuðstólsleiðréttingu verðtryggðra fasteignalána árið 2013. Skatthlutfallið hækkaði þá úr 0,041% í 
0,376% og var kynnt sem tímabundin hækkun til að mæta kostnaði af leiðréttingunni. Samtals hefur 
þessi tímbundna hækkun skattsins skilað um 28 ma.kr. síðastliðin fjögur ár (2013 -  2016). 
Höfuðstólsleiðréttingin er nú að fullu fjármögnuð með bankaskatti á starfandi fjármálafyrirtæki og 
þrotabúa fallinna fjármálafyrirtækja og stöðugleikaframlögum þrotabúanna. Ekkert er því að 
vanbúnaði að lækka skattinn aftur niður til fyrra horfs.

Sérstakur skattur á fjármálafyrirtæki er mjög íþyngjandi fyrir fjármálafyrirtæki. Hann er lagður á allar 
skuldir fjármálafyrtækja og felur í raun í sér að fjármögnun þeirra verður 0,376% dýrari en þeirra aðila 
sem skatturinn nær ekki til. Sérstakur skattur á fjármálafyrirtæki hefur margvísleg neikvæð áhrif:

• Hækkar vaxtakostnað viðskiptavina fjármálafyrirtækja um 0,4% þegar til lengdar lætur
• Skekkir samkeppnisstöðu fjármálafyrirtækja gagnvart aðilum sem skatturinn nær ekki til, 

sérstaklega lífeyrissjóðum og erlendum fjármálafyrirtækjum.
• Ýtir undir að lánastarfsemi fjármálafyrirtækja færist frá fasteignalánum og lánum til stærri 

fyrirtækja þar sem þau mæta harðnandi samkeppni frá aðilum sem ekki þurfa að greiða 
skattinn og geta því boðið betri kjör. Þannig stuðlar þetta fyrirkomulag að því að



fjármálafyrirtæki láni í vaxandi mæli til neyslu og til smærri fyrirtækja. Afleiðing þessa getur 
orðð að eignasafn fjármálafyrirtækja verður einhæfara.

• Lækkar virði þeirra eigna sem ríkið á bundið í fjármálafyrirtækjum.

Eins og Samtök fjármálafyrirtækja hafa áður bent á er þessi skattlagning langt umfram það sem 
tíðkast í nágrannaríkjum og úr takti við þau áform sem uppi eru í Evrópusambandinu. Innan ESB er að 
því stefnt að byggja upp stöðugleikasjóði eða skilasjóði til að mæta fjármálaáföllum með skatti á 
skuldir fjármálafyrirtækja. Þar er stefnt að því að afla um 1% af skuldum á 8 árum í slíka sjóði.

3. Fjársýsluskattur og sértakur fjársýsluskattur

Engin breyting er heldur gerð á þessum tveimur sköttum. Þeir eru báðir almennt án fyrirmyndar í 
nágrannaríkjum. Fjársýsluskatturinn er skattur á laun en sérstaki fjársýsluskatturinn er 
viðbótartekjuskattur, í raun aukaþrep tekjuskatts (6% á tekjur fjármálafyrirtækja umfram 1 milljarð 
króna). Báðir auka þeir kostnað í starfsemi fjármálafyrirtækja og skekkja samskeppnisstöðu þeirra. 
Fjársýsluskatturinn hækkar beint launakostnað fjármálafyrirtækja en áhrif sérstaka fjársýsluskattsins 
eru óbein. Sérstaki fjársýsluskatturinn lækkar arðsemi fyrirtækjanna eftir skatt og líklegt þegar til 
lengdar lætur hann leiði til hærri arðsemiskröfu til að mæta því. Þetta er kostnaður sem hlýtur að 
bitna á viðskiptavinum fjármálafyrirtækja til lengdar. Engar sérstakar aðstæður réttlæta að 
fjármálafyrirtæki beri til lengdar hærri launaskatta (samtölu tryggingagjalds og fjársýsluskatts) eða 
hærri tekjuskatt. Slíkt mun skekkja atvinnustarfsemina í landinu þegar til lengdar lætur.

4. Gjald til Umboðsmanns skuldara

Í almennum athugasemdum með frumvarpinu kemur fram að áætlaðar tekjur af gjaldi til að standa 
straum af rekstri embættis Umboðsmanns skuldara (UMS) séu 1024 m.kr. á árinu 2017. Það er 
nokkuð hærri fjárhæð en kynnt var samráðnefnd gjaldskyldra aðila í júní sl. þegar Umboðsmaður 
lagði fram rekstraráætlun sína. Þar var áætlað að gjaldið þyrfti að vera 843 ma.kr. á árinu 2017. 
Umsögn samráðsnefndar gjaldskyldra aðila miðaðist við þá fjárhæð. Ekki kemur fram skýring á 
þessum mismun í frumvarpinu.

Samtök fjármálafyrirtæka eru almennt ánægð með þá hagræðingu sem átt hefur sér stað hjá UMS í 
takt við minnkandi verkefni. Samkvæmt upplýsingum frá því í júní voru um 26 starfandi hjá 
embættinu og stefnt er að fækkun niður fyrir 20 starfsmenn á næstu árum. Álagt gjald er óvenju hátt 
á árinu 2017 vegna óreglulegra þátta, en búast má við að það lækki á árinu 2018 niður í rúmar 300 
m.kr.

Samkvæmt þeirri áætlun sem UMS kynnti samráðsnefnd gjaldskyldra aðila í júní sl. er áætlaður 
eiginlegur rekstrarkostnaður embættisins um um 335 m.kr. á árinu 2017 en áformað var að leggja 
gjald á gjaldskylda aðila að fjárhæð 843 m.kr. eins og áður segir. Skýring þessa mismunar er að 
ríkissjóður gjaldfærði á þessu ári á UMS fjárhæð sem hann var dæmdur til að endurgreiða tveimur 
fjármálafyrirtækjum. Fyrirtækin höfðu unnu mál á hendur ríkissjóði en þau töldu að gjaldtakan vegna 
UMS á árunum 2010 og 2011 hefði ekki staðist ákvæði stjórnarskrár. Með þessari gjaldfærslu er 
ríkissjóður í raun að leggja aftur á hluta gjaldsins vegna áranna 2010 og 2011 sem áður hafði verið 
dæmt ólöglegt, m.a. á þá aðila sem unnu mál sitt gagnvart ríkinu. Slíkt hlýtur að orka tvímælis. Í 
þessu kann einnig að felast afturvirk skattlagning sem gæti gengið gegn ákvæðum stjórnarskrár.



Samráðsnefnd gjaldskyldra aðila vakti athygli velferðarráðherra á þessu atriði í umsögn sinni um 
rekstraráætlun UMS. Engin viðbrögð bárust frá ráðuneytinu.
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