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Efni: Umsögn um frumvarp til laga um breytingu á lögum um sérstakan skatt á 
fjármálafyrirtæki, nr. 155/2010 (skatthlutfall)

Meðfylgjandi er umsögn Arion banka hf. um frumvarp til laga um breytinga á lögum um sérstakan 
skatt á fjármálafyrirtæki nr. 155/2010, ásamt tillögum að breytingum.

Arion banki fagnar framkomnu frumvarpi, en bankinn hefur talað fyrir lækkun eða brotfalli sérstaks 
skatts á viðskiptabanka, bæði opinberlega og á vettvangi Samtaka fjármálafyrirtækja. Arion banki 
tekur undir þau sjónarmið sem reifuð eru umsögnum sem þegar hafa borist vegna frumvarpsins, m.a. 
um að skattlagningin hækki fjármögnunarkostnað tiltekinna tegunda fjármálafyrirtækja og skekki 
samkeppnisstöðu þeirra, m.a. við lífeyrissjóði. Þá hefur sú staðreynd verið margítrekuð af hálfu 
fjölmargra umsagnaraðila, bæði við setningu upphaflegu laganna og eftirfarandi breytingar á þeim, 
að jafnvíðtæ k og íþyngjandi skattlagning á tiltekna tegund fjármálafyrirtækja þekkist ekki á 
Vesturlöndum. Sérstaklega er vísað til umsagnar og kynningar Bankasýslu ríkisins vegna 
fyrirliggjandi frumvarps, en þar er meðal annars að finna greinargóða umfjöllun og samanburð á 
hlutfalli skatta og opinberra gjalda á fjármálafyrirtæki á íslandi, Hollandi og Bretlandi. Virðist fyrrgreind 
ríkisstofnun raunar vilja ganga enn lengra í lækkun á skattinum en gert er í fyrirliggjandi frumvarpi og 
hvetur til heildstæðrar endurskoðunar á skattheimtu og álagningu opinberra gjalda á fjármálamarkaði 
í samræmi við ábendingar sem fram koma í Hvítbók um framtíðarsýn fyrir fjármálakerfið. Arion banki 
tekur heilshugar undir hvatningu Bankasýslu ríkisins.

1. Markmið laga nr. 155/2010

Arion banki telur rétt að halda því til haga að við setningu laga nr. 155/2010 var markmið laganna 
annars vegar að „mæta þeim mikla kostnaði sem fallið hefur á ríkissjóð vegna hruns íslenska 
fjármálakerfisins" og hins vegar „draga úr áhættusækni fjármálafyrirtækja með því að leggja skatt á 
skuldir þeirra vegna þeirrar kerfisáhættu með tilheyrandi kostnaði sem áhættusöm starfsemi þeirra 
getur haft í för með sér fyrir þjóðarbúið." Markmiðsákvæði laganna hefur staðið óbreytt frá setningu 
laganna (þrátt fyrir að síðari hækkanir skattsins hafi verið studdar öðrum rökum á borð við fjármögnun 
sérstakrar vaxtaniðurgreiðslu árið 2011) og ekki eru lagðar til breytingar á því í fyrirliggjandi frumvarpi.

Líkt og rakið er í skýrslu Ásgeirs Jónssonar og Hersis Sigurgeirssonar „Kostnaður og endurheimtur 
ríkissjóðs af falli bankanna" sem unnin var að beiðni fjármála- og efnahagsráðuneytisins árið 2016, 
hefur ríkissjóður haft hreinan ábata af falli viðskiptabankanna sem nemur 286 milljörðum króna á 
verðlagi hvers árs frá hruninu haustið 2008 til ársins 2016 (bls. 30). A f þeim sökum er Ijóst að markmið 
laga nr. 155/2010 um að mæta kostnaði ríkissjóðs vegna falls íslenskra fjármálafyrirtækja haustið 
2008 hefur náðst og verður sértæk skattlagning á tilteknar tegundir fjármálafyrirtækja ekki lengur 
réttlætt með vísan til þess.
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Að því er varðar síðara markmið laga nr. 155/2010 um að draga úr áhættusækni fjármálafyrirtækja, 
telur Arion banki að flöt skattlagning á allar skuldir viðskiptabanka sé ekki til þess fallin að draga úr 
áhættusækni viðskiptabanka. Það er að mörgu leyti skiljanlegt að skattstofn sérstaks bankaskatts 
hafi ekki verið afmarkaður með skýrari hætti við setningu laga nr. 155/2010, vegna þeirra aðstæðna 
sem uppi voru í íslensku efnahagslífi á þeim tíma. Eftir því sem árin árin hafa liðið, efnahagshorfur 
batnað og skattheimtan fest sig í sessi sem mikilvæg tekjuöflun ríkissjóðs er hins vegar eðlilegt, bæði 
ú tfrá  sjónarmiðum um jafnræði og fyrirsjáanleika, að afmarka skattstofninn með ítarlegri hætti þannig 
að skattheimtan þjóni markmiðum laga nr. 155/2010 um takmörkun áhættu í bankarekstri og raski 
ekki samkeppni á fjármálamörkuðum.

2. Sjónarmið að baki breytingartillögum

í Ijósi þess að fyrirliggjandi frumvarp miðar að því að festa sérstakan skatt á viðskiptabanka í sessi 
og bráðabirgðaákvæði laganna benda til þess aö ekki séu áform um að endurskoða lögin á næstu 
árum, hefði verið tímabært og eðlilegt að farið hefði fram ítarlegri greining og endurskoðun á 
lögunum. Mikið vatn hefur runnið til sjávar frá setningu laganna árið 2010, bæði hvað varðar 
fjármögnun viðskiptabanka, samkeppni á þeim mörkuðum sem bankarnir starfa á og öðrum þáttum 
í ytra umhverfi þeirra. Þær breytingar sem Arion banki leggur til beinast að 3. gr. laganna og miða að 
því að álagning skattsins taki mið af breyttri fjármagnsskipan viðskiptabanka og stuðli að samkeppni 
á mikilvægum mörkuðum, s.s. um fasteignalán til neytenda. Verður nú gerð nánari grein fyrir þeim 
sjónarmiðum sem liggja að baki tillögum Arion banka um breytingar á 3. gr. laga nr. 155/2010.

Sértryggð skuldabréf

Arion banki hefur, líkt og viðskiptabankar í ríkiseigu, fjármagnað hluta útlána sinna með útgáfu 
sértryggðra skuldabréfa, sem njóta sérstaks fullnusturéttar í tryggingarsafni útgefanda í samræmi við 
lög nr. 11/2008. Sértryggð skuldabréf bankans eru að langmestu leyti notuð til fjármögnunar 
íbúðarhúsnæðis til einstaklinga. Staðan á markaði fyrir húsnæðislán er með þeim hætti um þessar 
mundir að þeir sem eru efnameiri og eiga meira eigið fé geta fengið hagstæð lán hjá lífeyrissjóðum. 
Tekjulægri einstaklingar og fjölskyldur sem að jafnaði hafa minna eigið fé til ráðstöfunar til kauþa á 
íbúðarhúsnæöi hafa ekki haft sama aðgengi að hagstæðum kjörum lífeyrissjóðanna og sama máli 
gegnir um yngri kaupendur, sem til viðbótar við takmarkað eigið fé hafa í mörgum tilvikum ekki greitt 
nógu lengi í lífeyrissjóð til að eiga möguleika á fasteignaláni. Umræddur hópur hefur því í ríkari mæli 
tekið lán hjá viðskiptabönkunum þremur, þar sem veðhlutfall er oft á tíðum hærra og lántökuréttur 
ekki bundinn við lífeyrissjóðsaðild, auk þess sem viðskiptabankarnir hafa ekki innheimt sérstakt 
lántökugjald og afgreiðsla lánsumsókna er að jafnaði umtalsvert einfaldari og fljótlegri hjá bönkunum.

Við verðlagningu fasteignalána sinna verða viðskiptabankarnir hins vegar, öfugt við lífeyrissjóði, að 
gera ráð fyrir sérstökum bankaskatti sem leggst beint á alla fjármögnun þeirra, þar með talið 
sértryggða skuldabréfaútgáfu. Umræddur skattur kemur til viðbótar við fjársýsluskatt á laun skv. 
lögum nr. 165/2011 og sérstakan fjársýsluskatt á hagnað skv. 71. gr. laga nr. 30/2003 um tekjuskatt, 
en lífeyrissjóðir og aðrir samkeppnisaðilar viðskiptabankanna á fasteignalánamarkaði eru 
undanþegnir greiðslu allra þessara skatta. Sérstök athygli er vakin á því að í Noregi greiða öll fyrirtæki 
sem stunda fjármála- og tryggingastarfsemi (n. finansierings- og forsikringsvirksomhet) fjársýsluskatt 
af launum starfsmanna, þ.m.t. lífeyrissjóðir. Raunin er því sú að skatturinn hefur einkum haft áhrif á 
verðlagningu húsnæðislána til efnaminni fjölskyldna og yngri kauþenda. í þessu samhengi er 
sérstaklega tekið undir umsögn Vilhjálms Bjarnasonar við fyrirliggjandi frumvarp, en þar segir hann 
meðal annars að sérstakur skattur á fjármálafyrirtæki sé rangnefni þar sem skatturinn leggst fyrst og 
fremst á lántakendur. Slík skattheimta dragi úr „skilvirkni og samkeppnishæfni fjármálafyrirtækja 
gagnvart skuggabankastarfsemi og lifeyrissjóðum." Að lokum segir Vilhjálmur að hafi Alþingi áhuga 
á að auka hagkvæmni og skilvirkni fjármálamarkaðar til hagsbóta fyrir neytendur sé rétt og eðlilegt 
að fella skattinn niður þegar ( stað. Þessi sjónarmið eiga að mati Arion banka sérstaklega vel við 
skattlagningu skulda vegna sértryggðrar skuldabréfaútgáfu viðskiptabankanna til fjármögnunar á 
íbúðalánum.
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Með vísan til framangreinds leggur Arion banki til að skuldir sem eru tilkomnar vegna sértryggðra 
skuldabréfaútgáfna komi til frádráttar skuldum skattskylds aðila, en slíkur frádráttur er til þess fallinn 
að jafna stöðu viðskiptabanka og lífeyrissjóða og stuðla að aukinni samkeppni um fasteignalán til 
einstaklinga, einkum efnaminni fjölskyldna og yngra fólks. Að mati bankans skýtur það skökku við að 
grípa til fjölmargra sértækra aðgerða (sjá í dæmaskyni lög um séreignasparnað og ráðstöfun hans 
til greiðslu húsnæðislána og húsnæðissparnaðar nr. 40/2014 og lög um stuðning til kaupa á fyrstu 
íbúð nr. 111/2016) til að auðvelda tilteknum hópum kaup á íbúðarhúsnæði á sama tíma og sérstakur 
skattur á fjármálafyrirtæki torveldar sömu hópum að fjármagna kaupin og veldur því að greiðslubyrði 
er umtalsvert hærri en hún væri ef skattlagningin yrði aflögð.

Erlendar skuldabréfaútgáfur

Arion banki hefur jafnframt fjármagnað hluta starfsemi sinnar með útgáfu skuldabréfa í erlendri mynt, 
sem gefin eru út samkvæmt viðurkenndum skuldabréfaramma. Viðskiptabankar sækja sér fjármagn 
á erlenda skuldabréfamarkaði og með erlendri lántöku til þess að fjármagna útlán sem bankarnir 
veita í erlendri mynt. Helstu lántakendur í erlendri mynt eru íslensk sjávarútvegsfyrirtæki. Stærri 
sjávarútvegsfyrirtæki hafa átt kost á að sækja sér bankafjármögnun erlendis til frá, dæmis hjá DNB í 
Noregi og Nordea, á hagstæðari kjörum en innlendar fjármálastofnanir hafa haft getu til að veita til 
þessa. Sérstakur skattur á fjármálafyrirtæki skiptir þar sköpum, þar sem verðlagning útlána í erlendri 
mynt ræðst eðli málsins samkvæmt af kostnaði viðskiptabankanna við fjármögnun sína. ísland er 
eina Norðurlandaþjóðin þar sem sérstakur bankaskattur er lagður á eignir eða skuldir (e. Financial 
Stability Contribution / Bank Tax). Fjársýsluskattur á hagnað (e. Financial Activity Tax on Profits) er 
lagður á í Noregi og á íslandi, en skatthlutfallið í Noregi er 1% samanborið við 5,5% hér á landi. 
Fjársýsluskattur á laun (e. Financinal Activity Tax on Remunerations) er lagður á í Noregi, íslandi og 
í Danmörku. Það gefur því augaleið að skattheimtan veikir samkeppnishæfni íslenskra 
viðskiptabanka um lán í erlendri mynt til íslenskra sjávarútvegsfyrirtækja umtalsvert og veldur því að 
stærri fyrirtæki leita í auknum mæli erlendis með fjármögnun sína.

Víkjandi skuldabréf

Arion banki hefur, líkt og viðskiptabankar í ríkiseigu, gefið út víkjandi skuldabréf undir viðurkenndum 
útgáfuramma bankans. Skuldabréfin uppfylla öll skilyrði 84. gr. c. og teljast því til þáttar 2 af 
eiginfjárgrunni Arion banka. Líkt og rakið er í skýrslu Rannsóknarnefndar Alþingis um aðdraganda 
og orsakir falls íslensku bankanna 2008 (Bindi 3, kafli 9.2) er megintilgangur reglna um lágmarks 
eigið fé að koma í veg fyrir að of mikil áhætta sé tekin í rekstri fjármálafyrirtækja og treysta þannig 
stöðugleika fjármálakerfisins, enda eykur eigið fé viðnámsþrótt fjármálafyrirtækja og er í raun 
„ákveðinn stuðpúði og vörn fyrir lánveitendurfélagsins gagnvart tapi þess."

Vakin er athygli á því að við setningu laga 155/2010 tók fjármálaráðuneytið sérstaklega til skoðunar 
hvort skattstofninn ætti að vera skuldir og eigið fé að frádregnum eiginfjárþætti A. Horfið var frá 
fyrirkomulaginu þar sem fjármálaráðuneytið hafði áhyggjur af auknum kostnaði og flækjustigi við 
álagningu sem og meiri hættu á „einhvers konar undanbrögðum skattskyldra aðila ef frádráttarliðum 
verður fjölgað og flækjustigið aukið." Þá er það sérstaklega nefnt í umsögn ráðuneytisins við 
upphaflegt frumvarp að fjármögnun fjármálafyrirtækja væri nokkuð einsleit, en búast mætti við því að 
það myndi breytast á næstum árum, en síðar í umsögninni segir að miðað sé við að lögin komin til 
endurskoðunar innan árs frá gildistöku og við þá yfirferð verði frádráttarliðir skoðaðir sérstaklega. 
Engin endurskoðun fór hins vegar fram á ákvæðum laganna árið 2011 að því undanskildu að 
skatthlutfallið var hækkað og skattstofn sérstaks skatts á fjármálafyrirtæki hefur haldist óbreyttur frá 
setningu laganna, þrátt fyrir að fjármögnun bankanna hafi tekið stakkaskiptum frá árinu 2010. Það er 
að mati Arion banka ólíðandi að stjórnvöld og löggjafinn standi ekki við gefin fyrirheit og taki mið af 
gjörbreyttum og bættum aðstæðum þeirra fyrirtækja sem standa undir greiðslu skattsins.
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3. Tillögur að breytingum

Með vísan til framangreindra sjónarmiða, leyfir Arion banki sér að gera tillögu um eftirfarandi 
breytingu á 3. gr. laga nr. 155/2010:

1. Við 3. gr. bætist við ný málsgrein (5. mgr.), sem orðist svo: „Við útreikning á heildarskuldum 
skv. 1. mgr. skal draga frá skuldir skattskyldra aðila sem tilkomnar eru vegna útgáfu sértryggðra 
skuldabréfa sem Fjármálaeftirlitið hefur veitt leyfi fyrir í samræmi við lög nr. 11/2008 um 
sértryggð skuldabréf."

2. Við 3. gr. bætist við ný málsgrein (6. mgr.), sem orðist svo: „Við útreikning á heildarskuldum 
skv. 1. mgr. skal draga frá skuldir skattskyldra aðila sem tilkomnar eru vegna útgáfu skuldabréfa 
í erlendri mynt samkvæmt viðurkenndum útgáfuramma og á grundvelli lýsingar sem staðfest 
hefur verið af Fjármálaeftirlitinu eða lögbæru yfirvaldi innan Evrópska efnahagssvæðisins."

3. Við 3. gr. bætist við ný málsgrein (7. mgr.), sem orðist svo: „Við útreikning á heildarskuldum 
skv. 1. mgr. skal draga frá skuldir skattskyldra aðila sem tilkomnar eru vegna útgáfu víkjandi 
skuldabréfa sem gefin eru út samkvæmt viðurkenndum útgáfuramma og eru hluti 
eiginfjárgrunns fjármálafyrirtækis skv. 1. mgr. 84. gr. laga nr. 161/2002 um fjármálafyrirtæki."

4. Önnur sjónarmið

Arion banki ítrekar að fyrrgreind sjónarmið og breytingartillögur varða aðeins veigamestu galla laga 
nr. 155/2010 og ekki er um tæmandi talningu að ræða á annmörkum skattheimtunnar. Þannig má til 
að mynda benda á þá röngu hvata og ósanngirni sem felst í því að leggja skatt á skuldir 
viðskiptabanka sem tilkomnar eru vegna óuppgerðra viöskipta í kringum áramót og tryggingafé sem 
bankar hafa lagt fram hjá verðbréfamiðstöð eða Seðlabanka íslands. Þá mætti jafnframt draga frá 
skattstofni fjárhæð sem jafngildir eignum viðskiptabankanna í ríkisskuldabréfum útgefnum innan 
Evrópska efnahagssvæðisins, enda um áhættulaust fé að ræða.

5. Niðurlag

Arion banki telur aó þau sjónarmið sem hér hafa verið reifuð gefi tilefni til þess að fram fari 
heildarendurskoðun á tilhögun sérstakrar skattheimtu af fjármálafyrirtækjum, eins og reifað er í 
Hvítbók um framtíðarsýn fyrir fjármálakerfið og Bankasýsla ríkisins hvetureindregið til í umsögn sinni 
við fyrirliggjandi frumvarp. Arion banki lýsir sig reiðubúinn til að svara öllum spurningum háttvirtra 
nefndarmanna efnahags- og viðskiptanefndar sem kunna að vakna vegna þeirra tillagna sem hér 
koma fram og sjónarmiða sem búa þeim að baki, bæði skriflega og eftir atvikum með því að koma 
fyrir nefndina.

Virðingarfyllst,
r

Benedikt Gíslason 
Bankastjóri
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