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Vísað er til óskar efnahags- og viðskiptanefndar um umsögn um ofangreint mál.

Samtök fjármálafyrirtækja (SFF) fagna framlagningu frumvarpinu enda hafa þau ítrekað á undanförnum 
árum hvatt stjórnvöld til þess að lækka eða fella alfarið niður sérstakan skatt á fjármálafyrirtæki.
Lækkun skattsins var boðuð með ríkisfjármálaáætlun á síðasta ári. Með frumvarpinu er skatturinn 
lækkaður í fjórum árlegum áföngum niður í 0,145% úr 0,376% á árunum 2021 til 2024.

Miðað við núverandi skatthlutfall er áætlað að skatturinn skili 10,1 milljörðum króna í ríkissjóð á árinu 
2019. Það samsvarar tæpum 12% af rekstrarkostnaði fjármálafyrirtækja. Eftir lækkunin er að fullu 
komin til framkvæmda er áætlað að skatturinn skili ríkissjóði um 5 milljörðum króna á árinu 2024.

Upphaflega var skatthlutfallið 0,041%. Það var hækkað tímabundið árin 2011 og 2012 til að fjármagna 
sérstaka vaxtaniðurgreiðslu verðtryggðra húsnæðislána, og aftur hækkað árið 2013 í 0,376% til að 
fjármagna höfuðstólsleiðréttingu verðtryggðra íbúðalána sem átti að koma til framkvæmda á árunum 
2014 til 2017. Við því var búist að skatthlutfallið lækkað til fyrra horfs þegar höfuðstólsleiðréttingin var 
fjármögnuð og komin að fullu til framkvæmda. Það var ekki gert. Gjaldtaka af þessari stærðargráðu getur 
staðist tímabundið en lengri tíma skekkir hún rekstrarskilyrði greinarinnar verulega.

Skatturinn ætti að teljast til frádráttarbærra gjalda fjármálafyrirtækja

Skatturinn er lagður á heildarskuldir fjármálafyrirtækja að frádregnu eigin fé og er ótekjutengdur og ekki 
frádráttarbær frá skatti. Þó þannig að fyrstu 50 milljarða króna skulda eru undanþegnar skatti.
Skatturinn var upphaflega frádráttarbær frá tekjuskatti en það var fellt niður þegar gildissvið skattsins 
var útvíkkað til þrotabúa gömlu bankanna árið 2013. Nú eru þrotabúin ekki lengur greiðendur skattsins 
og kæmi því vel til álita að mati SFF að heimila að skattur verði á ný frádráttarbær frá tekjuskatti. SFF 
hvetur efnahags- og viðskiptanefnd til þess að íhuga hvort ekki kæmi til greina að taka þá framkvæmd 
upp að nýju.

Skatturinn hækkar fjármögnunarkostnað fjármálafyrirtækja og skekkir samkeppnisstöðu

Í raun virkar sérstakur skattur á fjármálafyrirtæki sem bein viðbót við fjármagnskostnað þeirra og stuðlar 
að öðru óbreyttu að því að kostnaður banka og sparisjóða við fjármögnun verður hærri en ella, þar sem



hann er prósenta af heildarskuldum. Áhrif skattsins á samkeppnisstöðu lánastofnana gagnvart 
lífeyrissjóðum koma meðal annars glöggt fram í þeim kjörum sem þessir aðilar geta boðið neytendum á 
fasteignalánum, en skatturinn og aðrar álögur á lánafyrirtæki gera það að verkum að lífeyrissjóðir geta 
boðið fasteignalán með rúmlega 1,3% - 1,5% lægri vöxtum en lánastofnanir (sjá t.d. yfirlit um lánskjör 
fasteignalána á herborg.is).

Önnur nágrannalönd hafa ekki tekið upp skatt á skuldir fjármálafyrirtækja eða lagt hann af

Sérstakur skattur á fjármálafyrirtæki var fyrst lagður á hér á landi á árinu 2011 með lögum frá árinu 
2010, stuttu eftir fjármálahrunið. Þá var í gangi umræða á alþjóðavettvangi um að auka skattlagningu á 
fjármálafyrirtæki til að mæta þeirri áhættu sem rekstur eða rekstrartruflanir þeirra baka opinberum 
aðilum. Skattur á heildarskuldir fjármálafyrirtækja var ein útfærsla sem var inn í myndinni en aðrir kostir 
voru einnig mikið ræddir meðal annars sérstakur skattur á laun og hagnað fjármálafyrirtækja. Tiltölulega 
fá lönd tóku upp skatta af þessu tagi þegar til kastanna kom. Þau sem það gerðu á annað borð létu 
andvirði skattsins ýmist renna í ríkissjóð eða sérstakan viðbúnaðarsjóð vegna fjármálaáfalla.

Með tilskipun Evrópusambandsins (ESB) um endurreisn og skilameðferð fjármálafyrirtækja (BRRD) er 
komið á fót skilasjóðum sem ætlað er að greiða fyrir framgangi skilameðferðar á fjármálafyrirtækjum. 
Markmiðsstærð þeirra sjóða er 1% af þeim innstæðum sem njóta tryggingarverndar samkvæmt tilskipun 
ESB um innstæðutryggingar. Þau ríki innan ESB sem tekið höfðu upp skatt hliðstæðan sérstökum skatti á 
fjármálafyrirtæki hafa breytt honum í gjald í skilasjóð, samanber framkvæmd Svía. Skynsamlegt virðist að 
gera slík hið sama hér á landi þegar tilskipunin um endurreisn og skilameðferð fjármálafyrirtækja verður 
innleidd hér á landi. Frumvarp sem ætlað er að innleiða BRRD tilskipunina verður að líkindum lagt á 
þessu þingi og því tímabært að taka til skoðunar samspil skattsins og gjalda til skilasjóðsins.

Tveir aðrir sérskattar á fjármálafyrirtæki auk hárra annarra gjalda

Auk sérstaks skatts á fjármálafyrirtæki eru lagðir á tveir aðrir sérstakir skattar á fjármálafyrirtæki.
Annars vegar fjársýsluskattur, 5,5% sem lagður er á launagreiðslur fjármálafyrirtækja og hins vegar 
sérstakur fjársýsluskattur, 6%, sem lagður á hagnað fjármálafyrirtækja umfram 1 milljarð króna. Samtals 
eru þessir þrír skattar að skila ríkissjóði um 15 milljörðum króna í skatttekjur á ári. Þessi skattlagning er 
verulega íþyngjandi sem sést best á því skatttekjurnar samsvara um helmingi af launakostnaði bankanna 
sem eru aðalgreiðendur þessara skatta. Þessi gjaldtaka er margfalt það sem tíðkast í nágrannalöndum.

Að auki eru gjöld sem lögð eru á fjármálafyrirtæki vegna opinbers eftirlits mun hærri hér á landi 
hlutfallslega en í nágrannalöndum, rúmir 2 milljarðar króna. Sama gildir um iðgjöld vegna 
innstæðutrygginga sem eru margföld það sem tíðkast í nágrannalöndum röskir þrír milljarðar. Loks 
greiða fjármálafyrirtæki kostnað af rekstri embættis Umboðsmanns skuldara, tæpan hálfan milljarð 
króna á ári. Samtals nema önnur gjöld sem leggjast á fjármálafyrirtæki röskum 5 milljörðum króna á ári.

Til viðbótar hinum sérstöku sköttum og gjöldum greiða fjármálafyrirtækin hefðbundna skatta og gjöld. 
Þeir skattar hafa verið á mili 16 -  17 milljarðar króna á ári undanfarin ár. Samtals hafa skattar og ýmis 
gjöld sem fjármálafyrirtæki greiða til opinberra aðila verið á bilinu 38 -  40 milljarðar króna undanfarin ár.



Skattar og gjöld veikja stöðu fjármálakerfisins

Þessi gjöld skekkja samkeppnisstöðu fjármálafyrirtækja gagnvart innlendum samkeppnisaðilum, ekki síst 
lífeyrissjóðum, eins og þegar hefur verið nefnt. Þá skekkja þau einnig samkeppnisstöðuna gagnvart 
erlendum samkeppnisaðilum. Samtök fjármálafyrirtækja leggja áherslu að samkeppnisskilyrði séu eins 
jöfn og verða má. Skekkja af þeirri stærðargráðu sem hér um ræðir, er líkleg til þess að hafa veruleg 
áhrif til þess að hliðra lánstarfsemi til samkeppnisaðila, innlendra og erlendra, sem þessi gjöld ná ekki til. 
Þetta sést meðal annars í hröðum tilflutningi fasteignalána frá bönkum og sparisjóðum til lífeyrissjóða. 
Sterk og öflugt innlent fjármálakerfi er mikilvægur hlekkur í efnahagslegu öryggi og sjálfstæði landsins. 
Núverandi sérstök skattlagning hliðrar innlendri lánastarfsemi til erlendra fjármálafyrirtækja, sérstaklega 
þjónustu við stærstu og öflugustu fyrirtækin í landinu. Reynslan sýnir, m.a. frá 2008, að erlendir aðilar 
eru hvikulir í þjónustuframboði sínu þegar harðnar á dalnum.

Þessi háu gjöld hliðra fjármálaþjónustu frá þeim fyrirtækjum sem sæta gjaldtökunni til þeirra sem eru 
undanþegnir henni. Til lengri tíma munu tekjur ríkissjóðs rýrna af þessum tekjustofni.

Þá hliðra þessi gjöld og aðrir þættir sem íþyngja innlendum fjármálafyrirtækjum áhættunni af lána- og 
fjármálastarfsemi til aðila sem ekki eru undir það búnir að mæta áhættunni. Það kann að veikja 
viðnámsþrótt hagkerfisins og koma í veg fyrir að ýmsar umbætur varðandi starfsumhverfi 
fjármálafyrirtæja í kjölfar fjármálahrunsins 2008 nái tilgangi sínum.

Háir skattar og gjöld rýra virði eignarhlutar ríkis í fjármálafyrirtækjum

Loks má nefna að sérstök skattlagning fjármálafyrirtækja af þeirri stærðargráðu sem hér um ræðir, þ.e. 
um 15 milljarðar króna ári, hefur veruleg áhrif til lækkunar á verðmæti eignarhluta i fjármálafyrirtækjum. 
Núvirt, með 10% nafnvöxtum, svo dæmi sé tekið, lækkar skattlagningin virði bankanna stóru 3ja, sem 
eru aðalgreiðendur þessara skatta um 150 milljarða króna. Ríkið er eigandi af mestu leyti eins og 
kunnugt er að af tveimur af þremur af kerfislega mikilvægu bönkunum. Komi til sölu á eignarhlut ríkisins 
í bönkunum að óbreyttu mun skattlagningin rýra sölu andvirði bankanna.

Lokaorð

Samandregið er afstaða SFF eftirfarandi. SFF fagnar þeim áformum sem felast í frumvarpinu, þ.e. að 
lækka sérstakan skatt á fjármálafyrirtæki. SFF telur jafnframt að samhliða því að innleiðingar tilskipunar 
um endurreisn og skilameðferð fjármálafyrirtækja hér á landi ætti að fella skattinn niður en láta gjald í 
hinn nýja skilasjóð koma í hans stað. Huga ætti einnig að því að leggja niður aðra þá tvo sérskatta sem 
beinast að fjármálafyrirtækjum á næstu misserum.

Virðingarfyllst,

Fyrir hönd Samtaka fjármálafyrirtækja


