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Efni: Frumvarp til laga um breytingu á lögum um sérstakan skatt á fjármálafyrirtæki, nr. 155/2010, 
með síðari breytingum (skatthlutfall)

Meðfylgjandi er umsögn Bankasýslu ríkisins um frumvarp til breytinga á lögum nr. 155/2010 um 
sérstakan skatt á fjármálafyrirtæki.

Bankasýsla ríkisins er umsýsluaðili 98,2% alls hlutafjár í Landsbankanum hf., 100% hlutafjár í 
íslandsbanka hf. og 49,5% hlutafjár í Sparisjóði Austurlands hf. fyrir hönd íslenska ríkisins. Sú umsýsla 
fer fram í samræmi við góða stjórnsýslu- og viðskiptahætti og eigandastefnu ríkisins á hverjum tíma, 
sbr. ákvæði 2. mgr. 1. gr. laga nr. 88/2009. í eigandastefnu ríkisins fyrir fjármálafyrirtæki frá júlí 2017 
segir að markmið ríkisins sem eigandi séu að (a) umsýsla eignarhalds og starfsemi fjármálafyrirtækja 
stuðli að trausti og trúverðugleika fjármálamarkaðar, (b) stuðla að samkeppni á fjármálamarkaði og (c) 
hámarka langtímavirði fyrir ríkissjóð að teknu tilliti til áhættu.

í umsögn stofnunarinnar vegna laga um tekjuaðgerðir frumvarps til fjárlaga fyrir árið 2014 (tekjuskattur 
einstaklinga, virðisaukaskattur, launatengd gjöld og skattar á fjármálafyrirtæki), dags. 29. október 
2013, var efnahags- og viðskiptanefnd Alþingis veitt ítarleg umsögn um hækkun á framagreindum skatti 
úr 0,041% í 0,145% (sem breyttist í meðförum þingsins í 0,376%). í þeirri umsögn Bankasýslu ríkisins 
sagði m.a. að „[þjrátt fyrir að hafa ríkan skilning á fjárþörfum ríkissjóðs, getur Bankasýsla ríkisins 
einungis mæltfyrir hóflegu gjaldhlutfalli að teknu tilliti til allra þeirra gjalda sem lögð eru með þessum 
hætti á fjármálafyrirtæki" og „[sjem umsýsluaðili stórra eignarhluta i fjármálafyrirtækjum telur 
Bankasýsla ríkisins það almennt neikvæða þróun að auka skattheimtu á starfandi fjármálafyrirtæki".

Út frá þessum markmiðum og sjónarmiðum tekur stofnunin undir framangreint frumvarp sem lækkar 
sérstakan skatt á fjármálafyrirtæki úr 0,376% niður 0,145% á fjórum árum. Þrátt fyrir þessa lækkun 
bendir stofnunin á að fram fari „[hjeildstæð endurskoðun á skattheimtu og opinberra gjalda" á 
fjármálamarkaði, í samræmi við ábendingar starfshóps um Hvítbók um framtíðarsýn fyrir 
fjármálakerfið.1

í ítarlegu minnisblaði Bankasýslu ríkisins til áðurnefnds starfshóps var gerð samanburðargreining á 
skilvirkni og arðsemi íslenskra banka. Þar kom fram að íslenskir bankar greiða einhver hæstu opinber 
gjöld, sem lögð eru á banka á Vesturlöndum. Gerður var m.a. samanburður við leiðandi banka í öðrum 
löndum N - Evrópu og mátti sjá af þeim samanburði að íslenskir bankar greiða mun hærra hlutfall í

1 Sjá bls. 19 -20 í Hvítbók um framtíðarsýn fyrir fjármálakerfið:
https://www.stiornarradid.is/lisalib/getfile.aspx?itemid=e544d852-fc8f-lle8-942f-005056bc4d74
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opinber gjöld af (a) rekstrartekjum, (b) hagnaði fyrirtekjuskatt, (c) meðalstöðu eigna og (d) meðalstöðu 
eigin fjár hluthafa en aðrir bankar í samanburðinum. Jafnframt kom fram í nefndu minnisblaði að þar 
sem skattaumhverfi íslenskra banka væri svo frábrugðið því sem gengur og gerist í nágrannalöndum 
okkar að „verulegt svigrúm, og e.t.v. nauðsyn, að lækka slík gjöld."2

Skv. lögum nr. 155/2012 um sölumeðferð eignarhluta ríkisins í fjármálafyrirtækjum skal stofnunin 
annast sölumeðferð eignarhluta fyrir hönd ríkisins, í samræmi við ákvörðun ráðherra að viðhöfðu 
samráði við tvær fastanefndir Alþingis og Seðlabanka íslands. Bankasýsla ríkisins undirbýr sölu, leitar 
tilboða í eignarhlut, metur tilboð, hefur umsjón með samningaviðræðum við utanaðkomandi ráðgjafa 
og væntanlega kaupendur og annast samningagerð. Meginreglur skv. lögunum við sölumeðferð eru 
opið söluferli, gagnsæi, hlutlægni og hagkvæmni en með hagkvæmni er átt við að leitað sé hæsta verðs 
eða markaðsverðs fyrir eignarhluti. Að mati stofnunarinnar er það mjög mikilvægt, út frá sjónarmiðum 
umsýslu- og eigandahlutverksins, að opinbert gjaldaumhverfi fjármálafyrirtækja sé stöðugt og 
fyrirsjáanlegt um töluverðan tíma. Miklar og örar breytingar á skattaumhverfi stuðla ekki að trausti og 
trúverðugleika fjármálamarkaðarins og geta haft neikvæð áhrif á eftirspurn og markaðsverð, sem 
íslenska ríkið getur mögulega fengið fyrir eignarhluti sína í fjármálafyrirtækjum, ef og þegar til sölu 
kemur.

Bankasýsla ríkisins sem umsýsluaðili eignarhluta íslenska ríkisins í fjármálafyrirtækjum fagnar því 
framkomnu frumvarpi og telur að það muni vera til hagsbóta fyrir fjármálamarkaðinn, fyrir neytendur 
sem og íslenska ríkið sem eigandi að eignarhlutum í fjármálafyrirtækjum.

2 Bankasýsla ríkisins, Skilvirkni og arðsemi íslenskra banka: Samanburðargreining fyrir starfshóp um Hvítbók um 
framtíðarsýn fyrirfjármálakerfið, 24. október 2019, bls. 11 og 17. Sjá
https://www.stiornarradid.is/lisalib/getfile.aspx?itemid=385aa3fb-fc7c-lle8-942f-005056bc4d74
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