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Formáli 

Ritgerð þessi er lokaverkefni til meistaraprófs í skattarétti og reikningsskilum við 

Viðskiptafræðideild Háskóla Íslands. Vægi ritgerðarinnar er 18 ECTS einingar. Markmiðið 

er að kanna hvort og þá hvernig bankaskatturinn hafi áhrif á banka og íbúðalánamarkað 

á Íslandi.  

Horft er eingöngu til stóru viðskiptabankanna þriggja á Íslandi, þar sem þeir hafa 

samanlagt um 95% markaðshlutdeild í innlánastarfsemi, eru sterkir í annarri 

fjármálaþjónustu  og eru þeir aðilar sem greiða stærstan hluta bankaskatts í dag. 

Leiðbeinandi verkefnisins er Gylfi Magnússon, dósent við Háskóla Íslands og vil ég 

þakka honum fyrir samstarfið og góða leiðsögn. Auk þess vil ég þakka Hrafnhildi Mooney 

fyrir ómetanlega hjálp, vinkonu minni Rögnu Gestsdóttur, systur minni Mögnu Ósk 

Gylfadóttur og dætrum mínum Öldu Hrönn og Önnurósu Ósk Magnúsdætrum, fyrir 

yfirlestur og málfarsráðgjöf. Þá vil ég þakka vinnufélögum mínum fyrir alla aðstoðina, 

ábendingar og stuðning við gerð ritgerðarinnar. Að lokum vil ég þakka sonum mínum, 

Gylfa Þór og Stefáni Þór, fyrir þolinmæðina og stuðninginn og móður minni, Öldu Björg 

Bjarnadóttur, fyrir ómetanlegan stuðning og hvatningu á meðan á námi mínu stóð.
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Útdráttur 

Meginmarkmið ritgerðar þessarar er að fjalla um bankaskattinn og áhrif hans á banka og 

íbúðalánamarkað.  

Efnistök ritgerðarinnar eru með þeim hætti að fyrst verður gerð grein fyrir 

hugtökunum skattur og þjónustugjöld, þá er umfjöllun um skattheimtu á Íslandi í kafla 4. 

Höfundi þótti mikilvægt að fjalla um þessa þætti samhengisins vegna og til að lesandi 

hefði innsýn í hugtökin og skattheimtu á Íslandi.  

Fjallað er um sérstakan skatt á fjármálafyrirtæki eða bankaskattinn í kafla 5, farið er 

yfir ákvæði laganna um sérstakan skatt á fjármálafyrirtæki ásamt sérkenni bankaskattsins. 

Það er farið stuttlega yfir skattlagningu lögaðila á Íslandi og í kafla 7 er umfjöllun um 

fjármálafyrirtæki á Íslandi og þær reglur sem gilda um skattlagningu fjármálafyrirtækja. 

Einnig er fjallað stuttlega um fjármálakerfið á Íslandi. Næstu kaflar ritgerðarinnar og 

meginumfang hennar snýr að því að skoða fjármögnun stóru bankanna þriggja, áhrif 

bankaskattsins á bankana og íbúðalánamarkað á Íslandi. Það eru fjölmörg álitaefni sem 

tengjast bankaskattinum m.a. hvort skattlagningin hamli samkeppnishæfni íslenskra 

fjármálafyrirtækja og hvort skattlagning bankaskatts renni beint til viðskiptavina 

bankanna í formi hærri vaxta.  

Helstu niðurstöður eru að höfundur telur að bankaskatturinn hafi ekki bein áhrif á 

vaxtakjör íbúðalána bankanna, hvorki til hækkunar né lækkunar. Hins vegar er ljóst að 

bankaskatturinn hefur óhjákvæmilega áhrif á rekstur bankanna þar sem skatturinn 

hækkar fjármagnskostnað þeirra. Því má ætla að líklega hefur hann áhrif í formi hækkunar 

annarra liða í þjónustu bankanna, til dæmis þjónustugjalda.  

Bankaskatturinn hefur ekki haft áhrif í formi hækkunar vaxta á íbúðalán þar sem 

lífeyrissjóðirnir og mögulega önnur lánafyrirtæki hafa veitt bönkunum aðhald með harðri 

samkeppni á íbúðalánamarkaði.  Þá telur höfundur að þegar og ef bankaskatturinn verður 

afnuminn muni það ekki skila sér í lægri vöxtum íbúðalána til neytenda. Og þá ekki síst í 

ljósi þess að þrátt fyrir bankaskattinn hafa stóru bankarnir þrír skilað góðri afkomu síðustu 

ár og í stað þess að það skili sér til neytenda í lækkun vaxta á íbúðalánum hafa bankarnir 

valið að greiða eigendum sínum háar arðgreiðslur. En á árinu 2018 námu arðgreiðslur 10 
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milljarða kr. hjá Arion banka hf., 10,3 milljarða kr. hjá Íslandsbanka hf. og 24,8 milljarða 

kr. hjá Landsbankanum hf.  
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1  Inngangur  

Viðfangsefni ritgerðarinnar er umfjöllun um sérstakan skatt, bankaskattinn, sem lagður 

var á fjármálafyrirtæki með lögum nr. 155/2010 og kom til greiðslu í fyrsta sinn árið 2011.  

Markmið laganna var tvíþætt, annars vegar að afla ríkinu tekna til að mæta þeim mikla 

kostnaði sem fallið hafði á ríkissjóð vegna hruns íslenska fjármálakerfisins. Og hins vegar, 

að draga úr áhættusækni fjármálafyrirtækja með því að leggja sérstakan skatt á skuldir 

þeirra vegna þeirrar kerfisáhættu og kostnaðar sem áhættusöm starfsemi þeirra getur 

haft í för með sér fyrir þjóðarbúið.   

Leitast verður við að skoða hvort bankaskatturinn hafi áhrif á banka og 

íbúðalánamarkað. Það sem hefur einkennt fjármálaumhverfið á Íslandi eftir 

efnahagshrunið 2008 eru tíðar breytingar á skattaumhverfi fjármálafyrirtækja, það er 

aukningar á sköttum og gjöldum á þessi fyrirtæki.  

Það sem vakti áhuga höfundar á viðfangsefninu var hin mikla umræða um 

bankaskattinn, ítrekaðar fréttir og greinar um „versta skattinn“, að viðskiptavinir 

bankanna greiði skattinn á endanum og svo framvegis. Einnig hafa greiningardeildir 

bankanna ítrekað birt greinar þar sem því er haldið fram að bankaskatturinn hafi áhrif á 

samkeppni bankanna á íbúðalánamarkaði þar sem t.d. lífeyrissjóðir þurfi ekki að greiða 

bankaskattinn og þar af leiðandi betur staddir í samkeppninni um útlán íbúðalána.  

Skatturinn sem fjármálafyrirtækin greiða er mikilvægur fyrir tekjuöflun ríkisins en um leið 

ákveðin bremsa fyrir fjármálafyrirtæki að skuldsetja sig ekki of mikið, því þá þurfa þau að 

greiða hærri skatta. Í ritgerðinni mun höfundur taka saman þá sérstöku skatta sem 

fjármálafyrirtæki greiða og er áherslan á kerfislega mikilvægu bankana þrjá, Arion banki 

hf., Íslandsbanki hf. og Landsbankinn hf. sem greiða stærstan hluta bankaskattsins. Kvika 

banki hf. greiðir aðeins lítinn hluta og er því ekki fjallað um hann. Til að fá heildarmynd af 

íbúðalánamarkaðinum mun höfundur einnig fjalla um fjármögnun bankanna þriggja og 

kjör íbúðalána sem í boði eru. Rannsóknarspurning höfundar var að reyna að fá svar við 

því hvort bankaskatturinn hafi mælanleg áhrif á bankana og/eða á íbúðalánamarkaðinn.  
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2 Hugtakið skattur  

Skattaréttur er víðtækur og einkennist af sífelldri þróun og breytingum. Í lögum nr. 

33/1944 um stjórnarskrá Íslands er tvívegis kveðið á um skatt, í 40. gr. og í 77. gr.  

Lögmætisreglu skattaréttar má finna í 40 gr. laganna en hún  kveður á um að engan skatt 

má leggja á né breyta né taka af nema með lögum og í 77. gr. laganna er  kveðið á um að 

skattamálum skuli skipað með lögum. Jafnframt er kveðið á um að enginn skattur verði 

lagður á nema heimild hafi verið fyrir honum í lögum þegar þau atvik verða sem ráða 

skattskyldu.  

Hugtakið skattur hefur ekki verið skilgreint í lögum en dómstólar og fræðimenn hafa 

notast við skilgreiningu Jónatans Þórmundssonar prófessors á hugtakinu:  

„Skattur er greiðsla, venjulega peningagreiðsla, sem tilteknir hópar einstaklinga eða 

lögaðila verða að gjalda til hins opinbera samkvæmt einhliða ákvörðun ríkisvaldsins eftir 

almennum, efnislegum mælikvarða og án sérgreinds endurgjalds frá hinu opinbera“ 

(Jónatan Þórmundsson, 1982).  

Samkvæmt skilgreiningu Jónatans eru einkenni skatta að þeir sem falla innan ákveðins 

hóps greiða allir sama skattinn, þessi meginregla jafnræðis speglast í 65. gr. stjórnarskrár 

Íslands, lög nr. 33/1944.  

Í íslenskum rétti er það meginregla að skattalöggjöf og önnur löggjöf sem leggur 

greiðsluskyldu á borgara, skuli vera túlkuð þröngt, við beitingu þrengjandi lögskýringa er 

efni lagaákvæðisins ákvarðað þrengra en orðanna hljóðan (Davíð Þór Björgvinsson, bls. 

170, 2008). 

Hið opinbera ákvarðar skattlagningu einhliða og er tilgangur skattlagningar einkum 

tvíþættur. Í fyrsta lagi til að afla hinu opinbera tekna til að fjármagna velferðarþjónustu 

og samneyslu, þannig er kostnaði við reksturinn jafnað á milli einstaklinga í þjóðfélaginu. 

Í öðru lagi til þess að jafna tekjur í samfélaginu. Skattkerfið á að vera notað til að breyta 

dreifingu ráðstöfunartekna til þess að auka réttlæti og jafna aðstöðumun (Edda Rós 

Karlsdóttir, Rannveig Sigurðardóttir, 1999). 
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3 Hugtakið þjónustugjöld  

Þar sem oft er óskýr lína á milli þess hvað er skattur og hvað þjónustugjald þykir höfundi 

nauðsynlegt að fjalla um hugtakið þjónustugjöld.  

Þjónustugjöld eru í eðli sínu ólík sköttum þar sem greiðandi sem greiðir gjaldið skal fá 

afhent endurgjald fyrir greiðsluna. Dr. Páll Hreinsson hefur sett fram eftirfarandi 

skilgreiningu á hugtakinu þjónustugjald:  

„Þjónustugjald er greiðsla, venjulega peningagreiðsla, sem tilteknir aðilar verða að 

greiða hinu opinbera eða öðrum sem hefur heimild til að taka við henni fyrir sérgreint 

endurgjald sem látið er í té og er greiðslunni ætlað að standa að hluta eða öllu leyti undir 

kostnaði við endurgjaldið“ (Páll Hreinsson, 1998). 

Markmið þjónustugjalda er að standa undir kostnaði við tiltekna þjónustu eða vöru að 

hluta eða öllu leyti. Ráðstöfun þjónustugjalda er því lögbundin og það má einungis verja 

þjónustugjöldunum til þeirra útgjaldaliða sem heimilt var að leggja til grundvallar við 

útreikning gjaldsins. Greiðendur skatta fá hins vegar ekki neitt í sinn hlut heldur eru það 

allir skattgreiðendur sem óbeint njóta góðs af skattgreiðslum sínum, auk þess sem það er 

ekki á valdi skattgreiðenda að ákveða hvernig skattfé þeirra er varið (Gylfi Knudsen, bls. 

338, 1994). 

Fjármálafyrirtæki greiða ýmis þjónustugjöld vegna eftirlits og ýmissar þjónustu sem 

þau eða þeirra viðskiptavinir njóta, má þar nefna gjöld til reksturs Umboðsmanns skuldara 

og eftirlitsgjalds til Fjármálaeftirlitsins.  

Bankar innheimta einnig ýmis þjónustugjöld af viðskiptavinum sínum og samkvæmt 

úttekt verðlagseftirlits ASÍ sem gerð var á verðskrá bankanna þá hækkuðu þjónustugjöld 

bankanna um 11% síðastliðin þrjú ár á sama tíma og vísitala neysluverðs hækkaði um 7% 

(október 2015 til október 2018). Samkvæmt gögnunum sem verðlagseftirlitið skoðaði þá 

kemur í ljós að þjónusta í útibúum og símaveri hefur hækkað í verði á móti lækkun á gjaldi 

fyrir rafræna þjónustu. Tilkynninga- og greiðslugjöld hafa hækkað mikið hjá öllum 

bönkum og hjá Íslandsbanka hf. og Arion banka hf. hafa gjöld sem tengjast íbúðalánum 

hækkað (Alþýðusamband Íslands, 2018). 

Í töflu 1 má sjá yfirlit yfir þau þjónustugjöld og skatta sem fjármálafyrirtæki sem eru 

aðildarfélög SFF greiddu á árunum 2009-2016 (SFF, 2018).  
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Tafla 1. Opinber gjöld fjármálafyrirtækja 2009-2016  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

í mill jónum króna 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

Iðgjald Tryggingasjóður innstæðueigenda 2.415 2.421 4.142 3.230 3.152 3.152 3.261 3.100

Sérstakur skattur v/vaxtaniðurgr. 

0,0875% af skuldum 1.959 2.210 0 0 0 0

Tryggingagjald 2.204 2.681 3.313 3.261 3.494 3.508 3.410 3.499

Tekjuskattur 8.370 20.780 12.669 7.011 9.837 14.399 15.320 12.955

Fasteignagjöld 733 317 328 291 224 259 211 209

Almennt eftirlitsgjald til FME 538 654 1.000 1.216 1.198 1.107 1.124 1.163

Gjöld vegna viðbótareftirlits 1.824 183 39 16 15 13 13 9

Sérstakur skattur á fjármálafyrirtæki 0 994 1.006 1.089 6.424 8.425 8.562 8.705

UMS/Ráðgjafastofa heimilanna 26 247 624 630 651 403 316 235

Fjársýsluskattur(5,5% af launum) 2.186 2.980 2.531 2.407 2.469

Sérstakur fjársýsluskattur (6% af 

hagnaði umfram 1 ma.kr. 1.626 2.711 4.201 3.745 3.738

Samtals öll gjöld 16.110 28.277 25.080 22.766 30.686 37.998 38.369 36.082

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

Ótekjutengd gjöld 7.741 7.497 12.411 14.129 18.143 19.398 19.304 19.389

Tekjutengd gjöld 8.370 20.780 12.669 8.637 12.548 18.600 19.065 16.693

Sérstakir skattar samtals 0 994 1.006 4.901 12.115 15.157 14.714 14.912

Opinber gjöld fjármálafyrirtækja 2009 til 2016 

Gögn ná til allra aðildarfélaga SFF 
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4 Skattheimta á Íslandi 

Í þessum kafla verður farið yfir skattheimtu á Íslandi og helstu breytingar á skattlagningu 

en höfundi þykir mikilvægt að fjalla um skattinn í sögulegu samhengi svo lesendur fái 

innsýn í söguna og hvaða hvatar liggja á bakvið skattheimtu.  

4.1 Upphaf skattheimtu  

Skattur í hinum ýmsu myndum hefur verið lagður á frá örófi alda. Fyrsti skatturinn sem 

lagður var á á Íslandi var tíundin árið 1096 eða 1097 en ekki er til nákvæm vissa um hvort 

árið það var. Tíundin var eignaskattur og til að ákvarða skattstofninn var gerð 

eignakönnun á meðal manna. Allar eignir manna, sem náðu lágmarkseign, voru 

„tíundaðar“. Ekki eru til öruggar upplýsingar um hvernig jarðarmat fór fram á þessum 

tíma en ekki er ósennilegt að gilt hafi sömu eða sambærilegar reglur og í þeim löndum 

sem næst okkur stóðu, það er að dagsverkið myndaði grunneininguna til tíundarmats.  

Upphaf tíundar má rekja langt aftur í tíma en Karlamagnús lögleiddi hana árið 779 í 

keisaradæmi sínu og þaðan breiddist hún út í hinn kristna heim. Þar var tíundin 10% 

tekjuskattur en var hins vegar eignaskattur hérlendis eins og áður hefur verið nefnt. Menn 

greiddu 1% af verðmæti lögbýlis í tíund. Tíundin skiptist svo í fjóra hluti, ¼ rann til biskups, 

¼ rann til presta, ¼ rann til reksturs kirkna og ¼ rann til þurfamanna.  Allir helstu 

embættismenn landsins og um það bil önnur hver jörð á landinu fengu undanþágu frá 

tíundinni þó hún væri mjög lágur skattur. Á þessum tíma höfðu landsmenn ekki tök á að 

safna í sameiginlega sjóði til sameiginlegra framkvæmda því eignir manna gáfu ekkert af 

sér og menn höfðu varla í sig og á. Þetta kerfi var við lýði á Íslandi fram á 20. öld og lýsir 

vel þeirri efnahagslegu kyrrstöðu sem ríkti hér á landi (Jóhannes Hraunfjörð Karlsson, 

2006).  

Á stéttarþinginu í Hróarskeldu árið 1840 lagði Grímur Jónsson fyrrverandi amtmaður 

fram frumvarp um breytt skattkerfi á íslandi. Var það upphafið að afnámi tíundarkerfisins 

næstum 40 árum seinna eða árið 1877 þegar ný skattalöggjöf leit dagsins ljós.  

Með nýju skattagrunnlögunum árið 1877 var tekin upp stighækkandi tekju-og 

eignaskattur í stað tíundar og allar undanþágur voru afnumdar. Skattfrelsi 

embættismanna var aflagt ásamt öllum fornum sköttum til ríkisins. Skattur á jarðir og 

lausafé var skattur á þá sem störfuðu við landbúnað, það er meginþorra þjóðarinnar. 
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Tekjuskatturinn, sem skiptist í skatt af atvinnu og skatt af eign, náði til launþega sem á 

þessum tíma voru fyrst og fremst embættismenn, kaupmenn og örfáir atvinnurekendur. 

Þetta nýja skattkerfi kom til framkvæmda árið 1879 og var framkvæmt þannig að haustið 

1878 var skattur lagður á tekjur og eignir manna frá árinu 1877 og svo voru skattarnir 

innheimtir um haustið 1879 eða tveimur árum eftir að teknanna var aflað. Álagningin var 

byggð á munnlegum skýrslum skattþegnanna og sá þriggja manna skattnefnd í hverjum 

hreppi og kaupstað um álagninguna. Yfirskattanefnd fór svo yfir skattskrárnar. 

4.2  Skattkerfisbreytingar  

Embætti fjármálaráðherra var stofnað árið 1917 og hafa skattamál heyrt undir 

fjármálaráðuneytið frá þeim tíma. Margar breytingar hafa verið gerðar á skattalögum á 

Íslandi í gegnum tíðina og væri það of langt mál að rekja þær í ítarlegu máli og verður hér 

því aðeins stiklað á stóru á skattkerfisbreytingum á Íslandi.  

Ein mesta skattkerfisbreyting í sögu Íslands var gerð þegar tekjuskattskerfið í 

núverandi mynd með tekju- og eignaskatti fyrir alla og fasteignaskatti var tekið upp, en 

lögin tóku gildi þann 1. janúar 1922. Má segja að þeim breytingum sem hófust upphaflega 

árið 1877, hafi þá verið endanlega lokið. Þessi grunnlög um skattamál voru byggð á gömlu 

tekjuskattslögunum, tillögum milliþinganefndar frá árinu 1908 og gögnum þriggja manna 

nefndar sem var skipuð árið 1919 sem aðlagaði kerfið tekjuskattslögum Norðurlandanna, 

einkum Danmerkur.  

Ríkisskattanefnd var sett á fót á árinu 1932 með lögum, þetta var þriggja manna nefnd 

sem átti að hafa eftirlit með störfum skattanefnda, skattstjóra og yfirskattanefnda ásamt 

því að yfirfara skattskrár og framtalsskýrslur og samræma álagningu milli skattumdæma. 

Grundvallarbreyting varð á skattlagningu fyrirtækja og félaga á árinu 1958. 

Stighækkandi skattar þeirra voru afnumdir en í staðinn var settur flatur 25% tekjuskattur 

sem skyldi greiða af skattskyldum tekjum. Árið 1962 var sá skattur svo lækkaður í 20% og 

var það mjög umdeilt á þeim tíma. 

Sú kerfisbreyting var gerð með breytingunni á tekjuskattslögunum árið 1962 að 

stofnað var embætti ríkisskattstjóra ásamt vararíkisskattstjóra og ríkisskattanefnd varð 

úrskurðaraðili kærumála. Gömlu skattstjóraembættin voru lögð niður, nema í Reykjavík 

og Vestmannaeyjum, einnig voru 219 skattanefndir og 24 yfirskattanefndir lagðar niður. 

Níu skattumdæmi með einum skattstjóra í hverju þeirra voru stofnuð í staðinn. 
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Ríkisskattstjóri hafði yfirumsjón með sköttum ásamt því að hafa eftirlit með störfum 

skattstjóranna og sjá til þess að sem best samræmi væri á verklagsreglum þeirra. 

Ríkisskattsstjóri gat breytt ákvörðun skattstjóra um skattgreiðslu, þótt málið hefði ekki 

verið kært, ríkisskattanefnd hafði svo vald til að breyta ákvörðuninni og kveða á um nýja 

skattupphæð, ef ríkisskattsstjóri ákvað að leggja málið fyrir nefndina. Embætti 

ríkisskattsstjóra tók smám saman við yfirumsjón og framkvæmd tæknivinnslu og 

úrvinnslu gagna fyrir allt landið. Rannsóknardeild ríkisskattsstjóra var stofnuð árið 1964 

og yfirskattanefnd árið 1992. 

Árið 1978 voru gerðar breytingar á skattalögum sem fólu í sér meiri breytingar en 

gerðar höfðu verið allt frá árinu 1921. Þessi lög, nr. 40/1978, voru í raun ný lög frá rótum 

þar sem var vikið algerlega frá uppbyggingu og greinaröð eldri laga. Tvenns konar 

tekjuskattsstofnar voru notaðir, annars vegar launamanna og lögaðila og hins vegar 

einstaklinga með sjálfstæða starfsemi. Í lögunum var í fyrsta sinn notað orðið lögaðili um 

ópersónulega aðila eða fyrirtæki og hugtakið reiknað endurgjald eða reiknuð laun kom 

einnig fram í fyrsta sinn, það voru þau laun sem sjálfstætt starfandi mönnum var gert að 

reikna sér af verktakastarfsemi sinni.  

 Lögum um söluskatt var sífellt verið að breyta á áttunda og níunda áratugnum, en á 

síðustu árum níunda áratugarins var unnið að undirbúningi að upptöku virðisaukaskatts í 

stað söluskatts. Upptaka virðisaukaskattsins krafðist mikillar undirbúningsvinnu enda var 

um að ræða eina umfangsmestu skattkerfisbreytingu á öldinni. Það var svo árið 1990 sem 

virðisaukaskattur var tekinn upp.  

Árið 1988 voru gerðar breytingar á tekjuskattslögum fyrirtækja sem var fyrsti liður í að 

einfalda skattlagningu félaga. Sama ár komu ný lög um staðgreiðslu skatta til 

framkvæmda en áratugalangur aðdragandi var að þeim lögum. Aðalbreytingarnar með 

lögunum voru breytt fyrirkomulag álagningar útsvara ásamt breytingum á innheimtu 

þeirra. Einnig varð stofn til álagningar útsvars sá hinn sami og tekjuskattsstofn.  

Í kjölfar efnahagshrunsins árið 2008 voru gerðar þó nokkrar skattalegar breytingar og 

má þar nefna breytingu vegna eignarhalds á félagi, sjóði eða stofnun í lágskattaríki, 

tekjuskattur lögaðila hækkaður og sérstakur skattur lagður á fjármálafyrirtæki. Einnig má 

nefna að ríkisskattstjóra bárust upplýsingar frá fjármálafyrirtækjum um innstæður og 

vexti almennings en þær upplýsingar voru áritaðar í fyrsta sinn árið 2009. Það var svo með 
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lögum sem voru samþykkt 15. apríl 2009 að fjármálafyrirtækjum var gert skylt að afhenda 

upplýsingar um öll útlán til viðskiptamanna, innstæður í verðbréfa- og fjárfestingasjóðum 

ásamt upplýsingum um hvers kyns viðskipti með fjármálagerninga. Þar með lauk næstum 

hundrað ára átökum um bankaleyndina.  

Lög um sameiningu embætta ríkisskattsstjóra og skattstjóranna níu tóku gildi 1. janúar 

2010 og þar með varð Ísland eitt skattaumdæmi. Ríkisskattstjóri átti að annast 

framkvæmd skattalaga og gömlu skattaumdæmin breyttust í starfsstöðvar 

ríkisskattstjóra. 

Tekjuskattslögunum var breytt mörgum sinnum á árunum eftir efnahagshrunið. Má 

meðal annars nefna lög um ívilnun vegna endurbóta og viðhalds íbúðarhúsnæðis, en þá 

var fólki heimilt að draga frá tekjuskattsstofni ákveðið hlutfall af fjárhæðinni sem greidd 

var vegna vinnu á árunum 2010 og 2011. Á svipuðum tíma var skattalegri meðferð á 

eftirgjöf skulda breytt þannig að lögaðilar og þeir sem stunduðu atvinnurekstur eða 

sjálfstæða starfsemi, máttu tekjufæra helming af eftirgjöf skulda umfram rekstrartap. 

Þetta mátti gera vegna greiðslu- og rekstrarerfiðleika árin 2009, 2010 og 2011. Einnig 

máttu sömu aðilar fyrna eignir sem námu fjárhæð eftirstöðva eftirgjafarinnar á því ári sem 

hún var tekjufærð í skattframtali. Tekjuskattur lögaðila var hækkaður í 20% og 

tekjuskattur á sameignar- og samlagsfélög fór í 36%.  

Á árinu 2010 var settur sérstakur skattur á skuldir fjármálafyrirtækja, banka og annarra 

stofnana sem höfðu leyfi til að taka við innlánum. Við gerð frumvarpsins, sem varð að 

lögum nr. 155/2010, var einkum haft til hliðsjónar þróun í Svíþjóð og Bretlandi varðandi 

sérstakan skatt á fjármálafyrirtæki. Vandamál hverrar þjóðar voru og eru misjöfn og því 

er það óraunhæft að sama úrræðið gangi fyrir öll ríki og þótti sértæki skatturinn sem 

lagður var á með ofangreindum lögum, heppilegasta leiðin til að ná fram markmiðum 

laganna og um leið gæta jafnræðis meðal þeirra fjármálafyrirtækja sem starfa á Íslandi.  

Skatturinn nam upphaflega 0,041% af heildarskuldum viðkomandi fjármálastofnunar 

en skatthlutfallið hefur tekið breytingum nokkrum sinnum og er í dag 0,376% af 

heildarskuldum skattskylds aðila umfram 50 milljarða kr. í lok tekjuárs eins og þær eru 

tilgreindar í skattframtali. Fyrrnefndur skattur, sem gjarnan er kallaður bankaskattur, er 

umfjöllunarefni ritgerðar þessarar og er nánar fjallað um hann næsta kafla.   
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Á árinu 2011 voru samþykkt lög um nýjan skatt sem er kallaður fjársýsluskattur og 

komu þau til framkvæmda 1. janúar 2012. Þessi skattur er lagður á fjármálafyrirtæki og 

aðila sem stunda vátryggingastarfsemi. Margir hafa haldið því fram að þar sem þessir 

aðilar eru undanþegnir virðisaukaskatti sé þessi nýi skattur ígildi virðisaukaskatts. 

Upphaflega í frumvarpinu var gert ráð fyrir að lífeyrissjóðir yrðu einnig skattskyldir en það 

ákvæði var fellt út úr frumvarpinu í umræðum á Alþingi. Skattstofninn myndast af öllum 

launum starfsfólks viðkomandi stofnana og reiknuðu endurgjaldi en skatthlutfallið er 

5,45%. Ber skattskyldu aðilunum að skrá sig hjá ríkisskattstjóra sem hefur eftirlit með 

innheimtu skattsins.  

Ríkisstjórnin fól embætti ríkisskattstjóra að sjá um leiðréttinguna svokölluðu en hún 

fól í sér höfuðstólslækkun verðtryggðra húsnæðislána. En eins og kom fram í 

stefnuyfirlýsingu ríkisstjórnarinnar þá var ætlunin að taka á ófyrirsjáanlegri 

höfuðstólshækkun verðtryggðra húsnæðislána sem hafði orsakast af hruni 

fjármálakerfisins haustið 2008.  

Tvenn lög voru samþykkt til að lækka húsnæðisskuldir heimilanna. Lög um leiðréttingu 

verðtryggðra fasteignaveðlána sem kváðu á um að fjármála – og efnahagsráðherra væri 

heimilt að gera samkomulag við lífeyrissjóði, Íbúðalánasjóð og fjármálafyrirtæki um 

framkvæmd almennrar leiðréttingar þeirra verðtryggðu fasteignaveðlána sem til staðar 

voru á tímabilinu 1. janúar 2008 til 31. desember 2009.  

Lög um séreignasparnað og ráðstöfun hans til greiðslu húsnæðislána og lög um úrræði 

sem varðaði ráðstöfun iðgjalda séreignarsparnaðar sem safnast höfðu upp á tilteknu 

tímabili til öflunar húsnæðis til eigin nota. Í báðum tilvikum var um að ræða tímabundin 

skattfrjáls úrræði.  

Hlutverk embættis ríkisskattsstjóra varð miklu meira í þessum leiðréttingum en 

ráðgert var í fyrstu. Embættið varð miðlægt stjórnvald sem tók á móti umsóknum og vann 

úr þeim og reyndist leiðréttingin eitt stærsta upplýsingatækniverkefni sem ráðist hefur 

verið í hér á landi og var hún að öllu leyti rafræn. Um mitt ár 2015, var búið að afgreiða 

allar umsóknir og í árslok sama ár lauk ríkissjóður við að greiða fjármálastofnunum það 

sem um hafði verið samið.  
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Í næsta kafla er almenn umfjöllun um þennan sérstaka skatt sem er lagður á 

fjármálafyrirtæki á Íslandi eða bankaskattinn, bæði sérkenni hans og hverjir eru 

skattskyldir.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

19 

5 Sérstakur skattur á fjármálafyrirtæki 

Í þessum kafla verður fjallað um sérstakan skatt á fjármálafyrirtæki, sem er jafnan nefndur 

bankaskattur.  

5.1 Lög nr. 155/2010 um sérstakan skatt á fjármálafyrirtæki  

Sérstakur skattur á fjármálafyrirtæki eða bankaskatturinn, var settur á með lögum nr. 

155/2010 og kom til greiðslu í fyrsta sinn á árinu 2011. Í frumvarpinu stóð að markmið 

laganna væri tvíþætt: „annars vegar að afla ríkinu tekna til að mæta þeim mikla kostnaði 

sem fallið hefur á ríkissjóðs vegna hruns íslenska fjármálakerfisins, hins vegar að draga úr 

áhættusækni fjármálafyrirtækja með því að leggja sérstakan skatt á skuldir þeirra vegna 

þeirrar kerfisáhættu með tilheyrandi kostnaði sem áhættusöm starfsemi þeirra getur haft 

í för með sér fyrir þjóðarbúið.“ Skattprósentan var ákveðin 0,041% og voru slitabú föllnu 

bankanna undanskilin greiðslu hans. Í greinargerð með frumvarpinu kom fram 

eftirfarandi rökstuðningur fyrir skattinum:  

Þann gríðarlega kostnað sem lagst hefur á íslenska ríkið í kjölfar hruns 

fjármálakerfisins hér á landi má að stórum hluta rekja til óhóflegrar 

áhættusækni fjármálafyrirtækja. Í því ljósi er talið réttmætt að þeir aðilar sem 

starfa á þessum markaði greiði ríkissjóði tiltekið framlag sem mun nýtast við 

endurreisn fjármálakerfisins á næstu árum. Enn fremur skiptir stöðugt 

fjármálakerfi höfuðmáli fyrir áframhaldandi rekstur íslensks 

fjármálamarkaðar og því eðlilegt að hluti þess kostnaðar sem fellur til við að 

skapa slíkar aðstæður falli á fjármálafyrirtæki. 1 

Í greinargerðinni kemur einnig fram að með batnandi afkomu ríkissjóðs þegar fram í 

sækir sé eðlilegt að skoða hvort tekjur af bankaskattinum eigi fremur að renna í sérstakan 

viðlagasjóð sem verði trygging gegn mögulegum fjármálaáföllum í framtíðinni. Jafnframt 

var tekið fram að fylgst yrði grannt með framvindu þessara mála hjá nágrannaþjóðunum 

og gert ráð fyrir að lögin verði tekin til endurskoðunar innan eins árs frá gildistöku með 

hliðsjón af þróuninni annars staðar.  

                                                      
1 https://www.althingi.is/altext/139/s/0213.html 

https://www.althingi.is/altext/139/s/0213.html
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Þeir sem eru skattskyldir samkvæmt lögunum eru fjármálafyrirtæki sem hafa fengið 

starfsleyfi sem viðskiptabanki, sparisjóður eða lánafyrirtæki, og aðrir aðilar sem hafa 

fengið leyfi til að taka við innlánum eða stunda viðskipti með verðbréf. Einnig var gert ráð 

fyrir að skattskyldan nái til útibúa á Íslandi sem eru í eigu erlendra fjármálafyrirtækja og 

stunda sömu starfsemi og að framan greinir. Skattstofninn er heildarskuldir skattskylds 

aðila skv. 2. gr. í lok tekjuárs og gjaldhlutfallið er 0,041%. Þau fyrirtæki sem voru 

undanþegin skattskyldu voru fyrirtæki sem voru alfarið í eigu hins opinbera og aðilar sem 

sæta slitameðferð skv. 101. gr. laga nr. 161/2002.  Þá falla þeir aðilar sem eru með 

skattstofn undir 5.000 millj. kr. einnig undir undanþáguna og kom það fram í 

athugasemdum við frumvarpið að með þeirri undanþágu  verði mörg verðbréfafyrirtæki 

og minni sparisjóðir undanskilin skattlagningunni.  

Það sem vekur athygli og er sérstakt við þennan bankaskatt er að gjaldstofn hans eru 

skuldir fjármálafyrirtækjanna en ekki eignir eða tekjur og verður nánar fjallað um sérkenni 

bankaskattsins í kafla 5.4.  Eins og kom fram hér ofar í tilgangi laganna, þá er tilgangurinn 

meðal annars sá að draga úr áhættusækni fjármálafyrirtækja. Þar sem áhættusækni 

þeirra var orðin gríðarlega há fyrir hrun og hafði gríðarlegan kostnað í för með sér fyrir 

allt þjóðarbúið þegar þeir féllu, þá á skatturinn að draga úr áhættusækni 

fjármálafyrirtækja til að koma í veg fyrir að sagan endurtaki sig. Gjaldstofninn þýðir að því 

meiri skuldir sem fjármálafyrirtækið stofnar til, því meiri skatta þarf fyrirtækið að greiða.  

Hagsmunasamtök heimilanna lögðu til í umsögn sinni við frumvarp laganna, að 

skattstofninn yrði endurskoðaður og skattstofninn yrði tekjuhlið fjármálafyrirtækja, sá 

hluti útlána sem teljast til stórra áhætta sbr. 30. gr. laga nr 161/2002. Þannig yrði 

skattstofninn eingöngu stór útlán en ekki almenn útlán, þannig muni ekki koma til 

hækkunar almennra lánskjara.2   

Reglur, sem ætlað er að taka á áhættusækni fjármálafyrirtækja þekkjast víða erlendis 

og er skattlagningin sem lögð er á með bankaskattinum byggð að mestu á sænskri og 

breskri fyrirmynd. Í nefndaráliti um frumvarp til laga um sérstakan skatt á 

fjármálafyrirtæki frá efnahags-og skattanefnd kemur fram að nefndin hafi rætt þá leið 

sem farin var við ákvörðun skattstofnsins og hvort aðrar leiðir væru mögulegar til að ná 

                                                      
2 https://www.althingi.is/altext/erindi/139/139-500.pdf 

https://www.althingi.is/altext/erindi/139/139-500.pdf


 

21 

fram markmiðum laganna en skv. minnisblaði frá fjármálaráðuneytinu þá var þessi leið 

valin vegna þess að hún er auðveldust í framkvæmd.3 

Í ofangreindu nefndaráliti er einnig fjallað um helstu athugasemdir sem komu fram við 

umfjöllun frumvarpsins en þær voru meðal annars að um væri að ræða skatt sem íþyngdi 

einni atvinnugrein umfram aðrar, að aðilum væri mismunað innan bankageirans með tilliti 

til undanþáguákvæðisins og að áhrif frumvarpsins væru afturvirk því það tekur til tekna 

ársins 2010. Efasemdir komu einnig fram um að skattlagningin væri hvati fyrir banka til 

að draga úr áhættutöku sinni, talað um að hún væri frekar til þess fallin að auka tekjur 

ríkissjóðs á kostnað viðskiptavina bankanna.  

Höfundur telur að gjaldstofninn ætti að hafa letjandi áhrif á bankanna til að skuldsetja 

sig of mikið, sem er einmitt einn af tilgangi laganna, en það virðist ekki vera raunin. Hins 

vegar má sjá á mynd 5 að skuldir bankanna þriggja eru að hækka og má spyrja sig að því 

hvort ofangreindar efasemdir í nefndarálitinu séu staðfestar með þeim upplýsingum. 

Bankarnir hafa í auknum mæli sótt fjármögnun fyrir íbúðalánum sem þeir lána út á 

skuldabréfamarkaðinn með því að gefa út sértryggð skuldabréf og skýrir það líklega 

hækkun skulda ásamt aukningu innilána.  Ef skoðuð eru til dæmis árin 2013 og 2018, þá 

hafa skuldir Íslandsbanka hf. hækkað mest eða um 26,77% á meðan hinir bankarnir eru 

með 16,23% - 17,60% hækkun fyrir sama tímabil. Ef skoðað er tímabilið sem mynd 1 

spannar (2009-2018), þá hafa skuldir Landsbankans hf. hækkað minnst eða 16,84% á 

meðan skuldir Arion banka hf. hækkuðu um 30,74% og Íslandsbanka hf. um 34,47% 

umrætt tímabil.  

 

 

                                                      
3 https://www.althingi.is/altext/139/s/0513.html 

https://www.althingi.is/altext/139/s/0513.html
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Mynd 1. Heildarskuldir stóru bankanna þriggja 

Heimild: Ársreikningar bankanna.  

Ef skuldirnar eru skoðaðar á föstu verðlagi, þá hafa skuldirnar hækkað um 18,89% hjá 

Íslandsbanka hf., 8,73% hjá Arion banka hf. og 7,21% hjá Landsbankanum hf. Á mynd 2 

má sjá að skuldir hafa í raun hækkað ef borið er saman á föstu verðlagi.  

 

 

Mynd 2. Skuldir bankanna á föstu verðlagi miðað við 31.12.2018.  
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5.2 Bankaskatturinn  

Tveir aðrir skattar eru einnig lagðir á fjármálafyrirtæki á Íslandi, fjársýsluskattur og 

sérstakur fjársýsluskattur, ásamt eftirlitsgjaldi til FME og gjaldi til Umboðsmanns skuldara. 

Samtals námu sértækir skattar og opinber gjöld fjármálafyrirtækja tæplega 19 milljarðar 

kr. árið 2017 og þar af 16 milljarðar kr. frá kerfislega mikilvægu bönkunum þremur. Á 

mynd 3 má sjá yfirlit yfir skattgreiðslur og gjöld fjármálafyrirtækja á árunum 2011-2017 

vegna sérstakra skatta og gjalda á fjármálafyrirtæki. Þar má sjá að bankaskatturinn, 

sértæki skatturinn, er hæsta hlutfallið af þessum sértæku sköttum og gjöldum frá árinu 

2014.  

 

Tekjur ríkisins af sérstækum sköttum og gjöldum fjármálafyrirtækja 2011-2017 
Án slitabúa föllnu bankanna 

 

Mynd 3. Tekjur ríkisins af sértækum sköttum og gjöldum fjármálageirans  

Heimild: Hvítbók um framtíðarsýn fyrir fjármálakerfið, bls. 158  

Ef eingöngu eru skoðaðar sérstakar skattgreiðslur fjármálafyrirtækja þá má sjá í töflu 

2 að fjármálafyrirtækin eru að greiða 8,7 milljarða kr. í bankaskattinn árið 2016 en það 

eru nær eingöngu stóru bankarnir þrír sem hafa greitt þessa skatta frá árinu 2013 en Kvika 

banki hf. er greiðandi lítils hlutfalls miðað við stóru bankana þrjá.  Ekki verður fjallað 

sérstaklega um aðra skatta en sérstaka skattinn á fjármálafyrirtæki eða bankaskattinn 

(0,376%).   
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Tafla 2. Sérstakir skattar á fjármálafyrirtæki 

Sérstakir skattar á fjármálafyrirtæki 2011-2016 

 
Heimild: https://sff.is/sites/default/files/sff_hnotskurn_bankaskattur.pdf  

 

Í kjölfar falls bankanna þriggja í október árið 2008 féll á ríkissjóð Íslands töluvert af 

beinum útgjöldum. Samkvæmt mati Alþjóða gjaldeyrissjóðsins (AGS) frá árinu 2012 nam 

beinn heildarkostnaður ríkissjóðs vegna þessa um 43% af vergri landsframleiðslu (VLF) á 

tímabilinu 2008-2011 en hreinn kostaður að teknu tilliti til verðmætis yfirtekinna eigna 

19,2% af VLF. Þegar matið var framkvæmt var enn mikil óvissa um endanlegan kostnað 

ríkissjóðs en það kom svo í ljós að meiri kostnaður átti eftir að falla. Þetta mat var uppfært 

í skýrslunni   „Kostnaður og endurheimtur ríkissjóðs af falli bankanna“ frá 2. júní 2016, í 

ljósi nýrra upplýsinga sem voru komnar fram. Í skýrslunni er það mat höfunda, dr.  Ásgeirs 

Jónssonar og dr. Hersis Sigurðssonar, að þegar tekið er tillit til verðmæti eignarhluta 

ríkisins í nýju bönkunum, skatttekna ríkissjóðs af slitabúunum og stöðugleikaframlaga 

þeirra, þá sé ekki um að ræða kostnað fyrir ríkissjóð heldur hafi ríkissjóður í raun haft 

beinan fjárhagslegan ábata af hruninu og endurreisninni. Þeir setja fyrirvara við matið, en 

það er háð því hvernig takist til við að selja viðskiptabankana. Niðurstaðan í þessari skýrslu 

er sú að allur kostnaður við hrunið og endurreisn hafi verið endurheimtur og gott betur 

https://sff.is/sites/default/files/sff_hnotskurn_bankaskattur.pdf
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en það. En samkvæmt úttekt þeirra þá hafi ríkissjóður haft hreinan ábata umfram allan 

beinan kostnað sem nemur um 286 milljarða kr. á verðlagi hvers árs (Ásgeir Jónsson, 

Hersir Sigurðsson, bls. 3, 2010). 

AGS gaf út skýrslu um íslenska skattkerfið þar sem var lagt til að lagður yrði sérstakur 

skattur á fjármálafyrirtæki til framtíðar, en þó ætti að endurskoða skattstofninn og hlutfall 

skattsins með hliðsjón af áhættu af starfsemi fjármálafyrirtækja. 

Í fjárhagsáætlun ríkisstjórnarinnar fyrir árin 2019-2023 er gert ráð fyrir að 

bankaskatturinn lækki í fjórum jöfnum þrepum, úr 0,376% í 0,145% á árunum 2020-2023.  

5.3 Hækkun bankaskattsins   

 Gjaldhlutfallið var hækkað tímabundið árin 2011 og 2012 um 0,875% og var tilgangurinn 

að fjármagna sérstaka vaxtaniðurgreiðslu húsnæðislána sem var liður í aðgerðum 

stjórnvalda vegna skulda- og greiðsluvanda heimilanna. Hækkun skattsins var ætlað að 

mæta kostnaði af höfuðstólsleiðréttingu verðtryggðra húsnæðislána.   

Aftur var gerð breyting á lögunum árið 2013 með lögum nr. 139/2013 en þá var 

skattskylda útvíkkuð til aðila sem sættu skilameðferð skv. lögum nr. 161/2002 um 

fjármálafyrirtæki.  Skattstofn undir 50 milljörðum kr. var undanþeginn álagningu skatts 

skv. 1. mgr. 3. gr. laganna og gjaldhlutfallið var hækkað í 0,376%. Þessi breyting var meðal 

annars gerð í tengslum við ábendingar um að skatturinn yrði mjög þung byrði á smærri 

fjármálafyrirtæki og því nauðsynlegt að hafa skattleysismörk.  

Slitastjórn Glitnis taldi þessa aðgerð ríkisstjórnarinnar, að leggja bankaskattinn á 

fjármálafyrirtæki í slitameðferð, ólöglega og lýstu því yfir í október 2014 að slitastjórnin 

hygðist kæra skattinn til ríkisskattstjóra eða fara með málið fyrir dómstóla. „Þarna var 

verið að leggja skatt á skuldir sem verða aldrei greiddar að fullu“, sagði formaður 

slitastjórnar Glitnis. Bjarni Benediktsson, fjármálaráherra,  svarar þessum mótmælum á 

þann veg að „þá gera þau það bara“. En ríkisstjórnin telur að hún hafi mjög víðtækar 

heimildir til að ákveða skattlagningu og hvaða skattstofnar eigi að vera þar undir (ruv.is). 

Slitastjórn Glitnis kærði álagninguna til RSK en embætti Ríkisskattstjóra úrskurðaði ríkinu 

í vil.4   

                                                      
4 http://www.ruv.is/frett/bankaskattur-faer-graent-ljos 

http://www.ruv.is/frett/bankaskattur-faer-graent-ljos
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Bankaskatturinn hefur nú þegar skilað ríkissjóði yfir 120 milljarða kr. (maí 2018).5    

5.4 Hlutfall bankaskatts í Evrópu  

Alls hafa um 13 Evrópuríki tekið upp eitthvert form bankaskatts en hins vegar er útfærslan 

með öðru sniði en hér á landi. Algengast er að skatturinn sé lagður á skuldir 

fjármálafyrirtækja, að frádregnu eigin fé og tryggðum innistæðum. Nokkur lönd 

undanþiggja einnig milliviðskipti fjármálafyrirtækja enda felur álagning á þann stofn í sér 

tvöfalda skattlagningu (Yngvi Örn Kristinsson, Hnotskurn, 2017).  

Eins og sjá má á mynd  4 þá er sérstök skattlagning fjármálafyrirtækja mun hærri hér á 

landi en annars staðar í Evrópu. Meðaltal bankaskatts í þeim löndum sem hafa tekið upp 

slíkan skatt (alls 13 ríki) er um 0,05% samanborið við 0,376% á Íslandi.  

 

 

Mynd 4. Gjaldhlutfall bankaskatts í nokkrum löndum Evrópu 

5.5 Sérkenni bankaskatts  

Í stjórnarskrá Íslands er fjallað um skatta í tveimur ákvæðum, 40. gr. og 77. gr.  þar sem 

kemur fram að ekki má leggja á skatta eftirá, þ.e. ekki megi setja á afturvirk skattalög. 

Hins vegar er það sem er gert með lögum nr. 155/2010 um sérstakan skatt á 

fjármálafyrirtæki, bankaskatturinn er lagður á afturvirkt, þ.e. tekjuárið 2010.  

                                                      
5 https://www.visir.is/paper/mark/M180523.pdf   

https://www.visir.is/paper/mark/M180523.pdf
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Ef skoðuð er hin fræðilega skilgreining á skattahugtakinu má leiða að þeim líkum að 

skattar verða innheimtir af tilteknum hópum einstaklinga eða lögaðila og verða þeir að 

vera lagðir á eftir almennum efnislegum mælikvarða. Þetta þýðir í rauninni að mismunun 

við skattlagningu getur haft í för með sé að skattlagning fáist ekki staðist og eru 

fræðimenn almennt sammála um það (Gaukur: Um eignarnám, bls. 128-129, Ólafur 

Jóhannesson: Stjórnskipun Íslands, bls. 449 og Gylfi: Ættarmark, bls. 322-323). 

Í raun eru engin ákvæði stjórnarskrárinnar sem binda hendur löggjafans er kemur að 

skattlagningarvaldinu, að frátöldu banni við afturvirkni skattalaga og hafa ber í huga 

jafnræðisregluna í 65. gr. og 72. gr. stjórnarskrárinnar um friðhelgi eignarréttarins.  

Vangaveltur og efasemdir hafa verið uppi um hvort skattstofn bankaskattsins sé 

„eðlilegur“ skattstofn en eins og áður hefur komið fram er skattstofninn, sbr. 1. mgr. 3.gr. 

laga nr. 155/2010, heildarskuldir fjármálafyrirtækja en ekki eignir eða tekjur. Slík 

skattlagning á skuldir hefur verið fátíð í íslenskri skattaframkvæmd. Vangaveltur hafa 

verið um hvort löggjafinn hafi heimild til álagningar bankaskatts með þessum hætti og sér 

í lagi á slita- og þrotabú föllnu bankanna.  Í meistararitgerð frá árinu 2016 eftir Rögnvald 

Árna Geirsson sem ber heitið „Málefnaleg skattlagning og bankaskatturinn“ fjallar 

höfundur meðal annars um hið verulega svigrúm sem löggjafinn hefur til að ákvarða 

hvernig skattlagningu sé háttað.6 Hann fjallar um bankaskattinn sérstaklega m.t.t. slita- 

og þrotabúa föllnu bankanna. Rögnvaldur segir frá því að þetta mikla svigrúm löggjafans 

komi t.d. fram í fjölmörgum dómum Hæstaréttar. Erfitt sé að sjá nákvæmlega hvaða 

aðstæður það séu sem leiða til hins aukna svigrúms löggjafans við skattlagningu og telur  

að slíkt sé háð mati dómstóla í hvert skipti. Þó hafa komið fram atriði í dómaframkvæmd 

eins og mikill halli ríkissjóðs, verðbólga og aðrar efnahagslegar þrengingar. 

Það er ljóst, eins og Rögnvaldur bendir á, að með því að hafa skattstofninn  

heildarskuldir hins skattskylda aðila þá getur það komið töluvert þyngra niður á slitabúum 

heldur en starfandi fjármálafyrirtækjum. Ástæðan er sú að yfirleitt eru fjármálafyrirtæki í 

slitameðferð vegna þess að skuldir þeirra hafa orðið töluvert hærri en eignir þess.  

                                                      
6 http://hdl.handle.net/1946/25949 

 

http://hdl.handle.net/1946/25949
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5.5.1 Málefnaleg skattlagning  

Skilgreiningin á hinum almenna mælikvarða á málefnalegri skattlagningu er ekki skýr og 

oft er blæbrigðamunur á því hvernig hugtakið er orðað. Það hefur til dæmis verið orðað 

þannig að skattahugtakið setji skattlagningarvaldi löggjafans þau takmörk að skatta verði 

að leggja á eftir almennum og efnislegum mælikvarða og vissri jafnræðisreglu (Gunnar G. 

Schram, Stjórnskipunarréttur, bls. 557).  

Í Hrd. 165, bls. 424, sagði Hæstiréttur að almenni löggjafinn hefði „tvímælalausan 

stjórnskipulegan rétt til að leggja á þjóðfélagsþegnana skatta og opinber gjöld eftir 

málefnalegum og reglubundnum sjónarmiðum og svo til, þá er sérstök efni eru til, að 

skattgilda tiltekna þjóðfélagshópa á eðlisrökréttan og málefnalegan hátt til sérstakra og 

jafnvel hvers konar þjóðfélagsþarfa.“  

Skattlagning verður að vera lögð á eftir málefnalegum mælikvarða, s.s. til að 

skattlagning fái staðist verður hún að vera málefnaleg (Gylfi Knudsen, Ættarmark 

álögunnar, bls. 327). Gaukur Jörundsson skrifar að það geti verið verið togstreita á milli 

hagkvæmnissjónarmiða og skýrleikasjónarmiða annars vegar og sanngirnis- og 

réttlætissjónarmiða hins vegar og því er eðlilegt að löggjafinn hafi allfrjálsar hendur þegar 

kemur að skattlagningu (Gaukur Jörundsson, 1969, bls. 141). 

Rögnvaldur kemur inn á að skattur verði aðeins lagður á eftir almennum  og efnislegum 

(eða málefnalegum) mælikvarða og honum verður að vera beint að tilteknum hópi 

einstaklinga eða lögaðila. Þetta leiðir af jafnræðis- og eignarréttarákvæðum 

stjórnarskrárinnar ásamt sams konar ákvæðum í  Mannréttindasáttmála Evrópu. 

Hann veltir því fyrir sér hvort beinlínis sé búið að gera lögvarða eign eins aðila, 

kröfuhafa, að skattandlagi hjá öðrum, fjármálafyrirtækinu, með álagningu bankaskattsins. 

Hann segir jafnframt að ef gengið sé út frá því sem meginreglu að óheimilt sé að gera 

tekjur eins að skattandlagi annars, verður að skoða hvort bankaskatturinn samræmist 

þessari meginreglu.  

Ef skoðað er svigrúm löggjafans til skattlagningar og dómaframkvæmd þá er möguleiki 

á að þjóðfélagslegar aðstæður réttlæti bankaskattinn. Það má segja að fall íslensku 

bankann haustið 2008 hafi leitt til setningar laga nr.155/2010, um sérstakan skatt á 

fjármálafyrirtæki. Í frumvarpi sem varð að lögum nr. 139/2013, þ.e. breyting á lögum nr. 

155/2010, er vísað í þann mikla kostnað sem gjaldþrot föllnu bankanna ollu ríkissjóði og 
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markmiðinu að ná fjármálalegum stöðugleika til réttlætingar á því að skattstofn 

bankaskattsins nái einnig til lögaðila í slitameðferð.  

Rögnvaldur segir að við mat á því hvort bankaskatturinn standist kröfu 

stjórnarskrárinnar um málefnalega skattlagningu sé það veigamikill þáttur að skera úr um 

hvort bankaskatturinn fari gegn jafnræðisreglunni.  

Matið er aldrei afdráttarlaust því staða tveggja eða fleiri aðila getur ýmist verið eins 

eða öðruvísi eftir því hvaða atvik eða atriði eru lögð til grundvallar. Af þeim sökum hefur 

löggjafanum verið játað víðtækt svigrúm til að ákveða hvaða atriði munu ráða skattskyldu 

aðila, þó að því valdi verði settar einhverjar skorður (Gaukur Jörundsson, 1969, bls. 129).7 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                      
7 http://hdl.handle.net/1946/25949  
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6 Skattlagning lögaðila  

6.1  Hugtakið lögaðili  

Skilgreiningu á lögaðila  var lengst af ekki að finna í lögum en í fræðiritum hefur það verið 

skilgreint þannig að „það taki til allra ópersónulegra aðila, jafnt einkafélaga sem opinberra 

aðila, jafnt til atvinnufyrirtækja sem almennra félaga nema annað sé tekið fram”(Jónatan 

Þórmundsson, bls. 51, 2002). 

Árið 1998 kom skilgreining á lögaðila í almenn hegningarlög nr. 19/1940 og má finna 

skilgreininguna í 19. gr. b. þeirra laga. „ ..., um sérhvern ópersónulegan aðila sem getur 

átt réttindi og borið skyldur að íslenskum rétti, þar með talin hlutafélög, einkahlutafélög, 

samlagshlutafélög, evrópsk fjárhagsleg hagsmunafélög, sameignarfélög, samvinnufélög, 

almenn félög, sjálfseignarstofnanir, stjórnvöld, stofnanir og sveitarfélög.“ 

6.2  Skattskylda lögaðila  

Tekjuskattur er lagður á tekjuskattsstofn lögaðila og fer tekjuskattshlutfallið eftir því um 

hvers konar félag er að ræða. Skráð hlutafélög og einkahlutafélög, samlagshlutafélög sem 

eru sjálfstæðir skattaðilar, gagnkvæm vátryggingar- og ábyrgðarfélög, kaupfélög, önnur 

samvinnufélög og samvinnufélagasambönd bera sama tekjuskatt. 

Þau félög sem bera annað tekjuskattshlutfall eru samlagsfélög og sameignarfélög sem 

eru sjálfstæðir skattaðilar, samlög og samtök sem annast vinnslu eða sölu á 

framleiðsluvörum félagsaðila sinna og eru sjálfstæðir skattaðilar, dánarbú, þrotabú, svo 

og önnur félög, sjóðir og stofnanir, þar með talið sjálfseignarstofnanir. 

Félög, sjóðir og stofnanir sem ekki reka atvinnu, lögaðilar sem verja hagnaði sínum 

eingöngu til almannaheilla, lífeyrissjóðir og starfstengdir eftirlaunasjóðir með heimild til 

að taka á móti iðgjöldum bera ekki tekjuskatt.8  

Fjármálafyrirtæki, verðbréfafyrirtæki og tryggingafélög auk Íbúðalánasjóðs greiða 

fjársýsluskatt og er hann 5,50% á tekjuárinu 2018. Stofn til fjársýsluskatts eru allar 

tegundir launa og þóknana og skal skattinum skilað mánaðarlega. Einnig er lagður á 

sérstakur fjársýsluskattur, 6% á tekjuskattsstofn umfram 1.000 milljónir og er sá skattur 

                                                      
8 https://www.rsk.is/atvinnurekstur/skattskylda/ 

https://www.rsk.is/atvinnurekstur/skattskylda/
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lagður á sömu aðila og bera fjársýsluskatt. Sá skattur hefur verið lagður á síðan tekjuárið 

2014.  

Fjármagnstekjuskattur er ekki lagður á skattskylda lögaðila þar sem fjármagnstekjur 

eru hluti af rekstrartekjum lögaðila í atvinnurekstri og mynda stofn til tekjuskatts. 

Staðgreiðsla er hins vegar dregin af vaxtatekjum og arði lögaðila og gengur hún til greiðslu 

opinberra gjalda sem lögð eru á lögaðila í atvinnurekstri.  

Launagreiðanda ber að greiða sérstakt tryggingagjald af heildarlaunum launamanna 

sinna sem er innheimt í staðgreiðslu í hverjum mánuði.9  

Virðisaukaskattur er almennur neysluskattur og er einn stærsti tekjustofn ríkisins. Í 3. 

mgr. 2. gr. laga nr. 50/1988 um virðisaukaskatt eru tilgreindir þeir sem eru undanþegnir 

virðisaukaskatti og er þar á meðal banka- og lánastarfsemi. Heyrst hafa ýmsar raddir í 

umræðunni um bankaskattinn að líta megi á hann sem ígildi virðisaukaskatts þar sem 

fjármálafyrirtækin eru undanþegin virðisaukaskatti.   

Sérstakur skattur á fjármálafyrirtæki, bankaskatturinn, er í dag 0,376% af 

heildarskuldum umfram 50 milljarða kr. eins og þær eru tilgreindar á skattframtali. 

Skattskyldir aðilar eru þeir sem hafa fengið starfsleyfi sem viðskiptabanki, sparisjóður eða 

lánafyrirtæki og aðrir sem hafa fengið leyfi til að taka við innlánum. Einnig bættist við 

álagning á fjármálafyrirtæki í slitameðferð í árslok 2018.   

Í næsta kafla verður farið í skilgreininguna á fjármálafyrirtæki ásamt umfjöllun um 

fjármálafyrirtæki á Íslandi og starfsemi þeirra.  

 

 

 

                                                      
9 https://www.rsk.is/atvinnurekstur/skattar-og-gjold/ 

https://www.rsk.is/atvinnurekstur/skattar-og-gjold/
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7 Fjármálafyrirtæki á Íslandi  

7.1 Hugtakið fjármálafyrirtæki  

Lög nr. 161/2002 fjalla um fjármálafyrirtæki og er skilgreining á þeim viðskiptabanki, 

sparisjóður, lánafyrirtæki, verðbréfafyrirtæki eða rekstrarfélag verðbréfasjóða sem 

fengið hefur starfsleyfi skv. 6. gr., sbr. 4. gr. laga nr. 161/2002 um fjármálafyrirtæki. 

Tilgangur laganna er að tryggja að fjármálafyrirtæki séu rekin á heilbrigðan og eðlilegan 

hátt með hagsmuni viðskiptavina, hluthafa, stofnfjáreigenda og alls þjóðarbúsins að 

leiðarljósi.  

Fjármálafyrirtæki í víðari merkingu er fyrirtæki sem með einum eða öðrum hætti er 

með starfsemi sem er bundin þátttöku á fjármálamarkaði. Til viðbótar við þau fyrirtæki 

sem nefnd voru hér ofar þá eru vátryggingafélög og lífeyrissjóðir einnig jafnan stórir 

þátttakendur á fjármálamörkuðum. Hvert og eitt fjármálafyrirtæki er skilgreint nánar í 1. 

gr.a. í lögunum. 

7.2  Starfsemi fjármálafyrirtækja  

Starfsemi íslenskra fjármálafyrirtækja er afar fjölbreytt og margbrotin. Fjármálaeftirlitið 

sem er eftirlitsaðili, gefur út starfsleyfi til handa fjármálafyrirtækjum skv. 2. gr. laga um 

fjármálafyrirtæki og skv. 8. gr. laga um fjármálafyrirtæki skal Fjármálaeftirlitið halda skrá 

yfir fjármálafyrirtæki og útibú þeirra og þar skulu koma fram allar helstu upplýsingar um 

hluteigandi fyrirtæki.  

Þeir sem geta stofnað fjármálafyrirtæki á Íslandi eru einstaklingar og lögaðilar sem 

búsettir eru hér á landi. Þó eru einstaklingar og lögaðilar innan EES og aðildarríkja 

Fríverslunarsamtaka Evrópu undanþegnir þessum skilyrðum sem og Færeyingar. 

Ráðherra er heimilt að veita  ríkisborgurum frá öðrum ríkjum undanþágu frá 

framangreindum skilyrðum.  

Fjármálafyrirtæki skal starfa sem hlutafélag en sparisjóður getur verið 

sjálfseignarstofnun skv. ákvæðum VIII. kafla laganna og skal þá sparisjóðurinn tilgreina  

rekstrarform sitt í heiti sínu.  

Fjármálafyrirtæki hafa hlutverki að gegna í heildarhagkerfi hvers lands ásamt því að 

gegna mörgum ólíkum hlutverkum á fjármálamarkaði.  
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Bankar og sparisjóðir hafa það hlutverk að vera tengiliðir milli þeirra sem spara og 

þeirra sem fjárfesta. Þeir taka á móti innleggjum frá einstaklingum, fyrirtækjum og 

opinberum aðilum og lána út fjármagn til einstaklinga, fyrirtækja og fjárfesta.  

Vátryggingafélög taka við iðgjöldum til að bregðast við ófyrirséðum atburðum í 

framtíðinni. Þau ávaxta iðgjöldin, meðal annars með kaupum á verðbréfum og stuðla 

þannig að frekari uppbyggingu atvinnulífsins.  

Lífeyrissjóðir starfa á svipaðan hátt og vátryggingafélög í grunninn en hlutverk þeirra 

er að greiða fólki lífeyri þegar starfsævinni lýkur. Lífeyrissjóðirnir taka við iðgjöldum og 

ávaxta fé sitt með fjárfestingum í atvinnulífinu og með lánum til einstaklinga.10  

Samtök fjármálafyrirtækja (SFF) eru heildarsamtök fjármálafyrirtækja á Íslandi. 

Meginverkefni og tilgangur samtakanna er að vera málsvari fjármálafyrirtækja í þeirra 

hagsmunamálum og stuðla að því að starfsskilyrði þeirra séu samkeppnishæf. SFF gætir 

einnig hagsmuna fjármálafyrirtækja gagnvart stjórnvöldum, eftirlitsstofnunum, 

almenningi og atvinnulífinu. Fulltrúar SFF taka virkan þátt í opinberri umræðu og beita sér 

fyrir því að koma sjónarmiðum fjármálafyrirtækja á framfæri sem og stuðla að upplýstri 

umræðu um mikilvægi fjármálakerfisins fyrir efnahagslífið og auknum skilningi á starfsemi 

fjármálafyrirtækja og hlutverki þeirra í hagkerfinu. Stóra verkefnið hjá samtökunum 

undanfarið og framundan er að styðja fjármálafyrirtæki í að byggja upp traust á 

fjármálakerfinu á ný. 11  SFF hefur tekið virkan þátt í umræðu um  bankaskattinn og hefur 

talað fyrir því að  fella eigi skattinn niður þar sem hann sé mjög íþyngjandi fyrir 

fjármálafyrirtækin en nánar verður fjallað um það síðar í ritgerðinni.   

Lífeyrissjóðir landsins eru ekki aðilar að SFF heldur eru þeir með sjálfstæð 

hagsmunasamstök sem heita Landssamtök lífeyrissjóða.  

7.3 Fjármálakerfið á Íslandi  

Fjármálakerfi eru samfélagslega mikilvæg og geta fjármálaáföll valdið samfélagslegum 

kostnaði. Á mynd 5 má sjá hvernig fjármálakerfið hefur áhrif á samfélagið í heild.  

 

                                                      
10 https://sff.is/malaflokkar/fjarmalafyrirtaeki 

11 https://sff.is/samtok-fjarmalafyrirtaekja 

https://sff.is/malaflokkar/fjarmalafyrirtaeki
https://sff.is/samtok-fjarmalafyrirtaekja
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Fjármálakerfið á Íslandi 

 

Mynd 5. Fjármálakerfið er samfélagslega mikilvægt  

Heimild: Glæra 4 í kynningu á Hvítbók um framtíðarsýn fyrir fjármálakerfið.  

Á Íslandi starfa viðskiptabankar og sparisjóðir sem bjóða fjölbreytta fjármálaþjónustu 

fyrir einstaklinga og fyrirtæki, eins og til dæmis útlán, innlán, gjaldeyrisviðskipti og 

greiðsluþjónustu. Mikilvægt er fyrir heimili og fyrirtæki að rekstur fjármálakerfisins á 

Íslandi sé skilvirkt og að fjármálaþjónusta sé á sanngjörnum og viðráðanlegum kjörum. 

Skilvirk bankaþjónusta er einnig mikilvæg fyrir samkeppnishæfi íslenskra fyrirtækja.  

Skilvirkni fjármálakerfisins í heild endurspeglast meðal annars í vaxtamun, það er 

muninum sem er á milli innlánsvaxta og vaxta sem lántakendur greiða. Þeir þættir sem 

almenningur nefnir oftast er að lægri vextir og betri kjör myndu auka traust almennings 

til bankakerfisins, en þetta kom fram í könnun sem Gallup sá um fyrir starfshóp um 

Hvítbók um framtíðarsýn fyrir fjármálakerfið í október 2018. Í þessari sömu könnun 

nefndu margir líka græðgi, há laun og mikinn kostnað – það er því ljóst að almenningi 

finnst fjármálaþjónusta vera of dýr sem líklega má rekja til þess að fjármálakerfið er 

óhagkvæmt og óþarflega kostnaðarsamt (Hvítbók um framtíðarsýn fyrir fjármálakerfið, 

2018, bls. 127). Á myndum 6 og 7 sem teknar voru af blaðsíðu 128 í  Hvítbók um 

framtíðarsýn fyrir fjármálakerfið (2018) má sjá niðurstöður fyrrnefndrar könnunar.  
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Mynd 6. Hvernig er hægt að auka traust almennings til bankakerfisins á Íslandi? 

 

 

Mynd 7. Hver er helsta ástæða þess að þú berð lítið traust til bankakerfisins á Íslandi?  

Heimild: Gallup október 2018 (Traust til bankakerfisins – Hvítbók, bls. 128) 

Í dag starfa fjórir viðskiptabankar, fjórir sparisjóðir og fimm lánafyrirtæki á Íslandi 

samkvæmt heimasíðu Fjármálaeftirlitsins.12 Þrír af fjórum sparisjóðum starfa sem 

sjálfseignastofnanir og í töflu 3 má sjá þau fjármálafyrirtæki sem hafa gild starfsleyfi í dag. 

Umtalsverð samþjöppun ríkir á fjármálamarkaði á Íslandi en þrír af viðskiptabönkunum 

mynda stóran hluta markaðarins, hafa samanlagt um 95% markaðshlutdeild á sviði 

innlánastarfsemi og njóta einnig sterkrar stöðu í annarri fjármálaþjónustu (Hvítbók um 

framtíðarsýn fyrir fjármálakerfið, 2018, bls. 175). 

 

 

                                                      
12 https://www.fme.is/eftirlitsstarfsemi/starfsleyfi/ 

https://www.fme.is/eftirlitsstarfsemi/starfsleyfi/
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Tafla 3. Yfirlit yfir fjármálafyrirtæki á Íslandi  

 

Heimild: Heimasíða FME   
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Arev verðbréfafyrirtæki hf. 

Arctica Finance hf. 

Centra fyrirtækjaráðgjöf hf. 

Fossar markaðir hf. 

Íslensk verðbréf hf. 

íslenskir fjárfestar hf. 

Jöklar - Verðbréf hf. 

T-Plús hf. 

Alda sjóðir hf. 

GAMMA Capital Management hf. 

Íslandssjóðir hf. 

ÍV sjóðir hf. 

Júpiter rekstrarfélag hf.

Landsbréf hf. 

Rekstrarfélag Virðingar hf. 

Stefnir hf. 

Summa Rekstrarfélag hf. 

Viðskiptabankar 

Sparisjóðir 

Lánafyrirtæki 

Verðbréfafyrirtæki 

Rekstrarfélög verðbréfasjóða 



 

37 

8 Stóru viðskiptabankarnir  

Í þessum kafla verða verða þrír stærstu viðskiptabankarnir á Íslandi skoðaðir nánar. Þessir 

þrír kerfislega mikilvægu bankar eru Arion banki hf., Íslandsbanki hf. og Landsbankinn hf., 

en eins og kom fram í kafla 7.3 um fjármálakerfið á Íslandi þá mynda þessir þrír bankar 

stóran hluta fjármálamarkaðarins, hafa samanlagt um 95% markaðshlutdeild á sviði 

innlánastarfsemi og hafa einnig sterka stöðu í annarri fjármálaþjónustu. 

Fjármögnun bankanna er keimlík, en þeir fjármagna sig í grófum dráttum með 

innlánum, lántöku og eigin fé. Þó er það mikil einföldun að líta eingöngu til þessa þriggja 

þátta því innlán eru flokkuð í óbundin og bundin innlán, lánum er skipt í skammtímalán 

og langtímalán og með eigin fé eru oft talin víkjandi langtímalán. Á mynd 8 má sjá 

heildarinnlán bankanna á árunum 2009-2018. 

 

 

Mynd 8.  Heildarinnlán bankanna eftir árum  

Heimild: Ársreikningar bankanna 

Fyrir hrun fjármögnuðu bankarnir hluta fasteignalána sinna erlendis og endurlánuðu í 

erlendri mynt en eftir hrun hafa innlánin verið sterkasta stoð bankanna. Á síðustu árum 

hefur verið aukin áhersla á fjölbreytni í fjármögnunarleiðum bankanna meðal annars með 

útgáfu sértryggðra skuldabréfa. Samsetning innlána bankanna hafa breyst undanfarin ár 
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á þann veg að innstæður frá fagfjárfestum hafa lækkað en aukist frá einstaklingum og 

minni og meðalstórum fyrirtækjum.  

Allir bankarnir eru með arðgreiðslustefnu sem gengur aðallega út á áherslu á 

samkeppnishæfar arðgreiðslur til hluthafa.  

Áherslur í fjármögnun íslensku bankanna voru breytilegar á árunum frá 1999 til 2008 

en við stofnun nýju bankanna breytist fjármögnun þeirra mjög mikið. Nýju bankarnir tóku 

yfir innlend innlán gömlu bankanna sem urðu uppistaða fjármögnunar þeirra. Lántökur voru 

í upphafi takmarkaðar við skuldabréf útgefin til slitabúa vegna yfirtekinna eigna umfram 

yfirteknar skuldir. 

Innlendir bankar fjármögnuðu sig áður fyrr mest með innlendum innlánum og 

erlendum sambankalánum sem yfirleitt byggðust á langtímaviðskiptasamböndum. 

Bankarnir þrír voru á árinu 1998 að meðaltali með 45% af fjármögnun í gegnum innlán en 

þetta hlutfall lækkaði í rétt rúm 22% í lok árs 2004 í kjölfar þess að evrópski 

skuldabréfamarkaðurinn opnaðist. Í upphafi þessarar aldar varð breyting á þessu þegar 

bankarnir fengu greiðan aðgang að evrópskum skuldabréfamörkuðum. Rétt fyrir 

efnahagshrunið haustið 2008 og í kjölfarið á lausafjárkreppunni sem hófst um mitt ár 

2007, jókst mikilvægi erlendra innlána og skammtímalána hjá seðlabönkum í fjármögnun 

bankanna. Á þessu tímbili byggðist fjármögnun bankanna  í vaxandi mæli á lántöku í stað 

innlána og víkjandi langtímalána en þau voru leið bankanna til að mæta þörf fyrir erlent 

eigið fé (Ásgeir Jónsson, Hersir Sigurðsson, 2010).  

Innlán sem hlutfall af útlánum hafði einnig lækkað verulega, sérstaklega hjá Kaupþing 

banka (nú Arion banka hf.).  Matsfyrirtækin greindu frá áhyggjum sínum af íslensku 

efnahagslífi í byrjun árs 2006, þau bentu meðal annars á að íslensku bankarnir 

fjármögnuðu sig að litlu leyti með innlánum og er hlutfall innlána af útlánum talið lágt 

samanborið við sambærilega banka erlendis. Í upphafi árs 2006 voru innlán í 

Landsbankanum um 45% sem hlutfall af útlánum en samsvarandi hlutfall var um 30% hjá 

Kaupþingi (nú Arion banki hf.)  og 25% hjá Glitni (nú Íslandsbanki hf.). Í dag eru hlutföllin 

um 65% hjá Landsbankanum hf., um 56% hjá Arion banka hf. og um 68% hjá Íslandsbanka 

hf. 
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Vaxtatekjur eru stærsti tekjuliður bankanna og því hafa breytingar í vaxtaumhverfi og 

á verðbólgu mikil áhrif á afkomu bankanna. Hreinar vaxtatekjur stjórnast aðallega af 

fjárhæð vaxtaberandi útlána, vaxtamun útlána og fjármögnunar ásamt verðbólgu ársins.  

Hreinar vaxtatekjur bankanna þriggja námu samtals 102 milljörðum kr. árið 2018 sem 

er 6,8 milljarða kr. aukning milli ára. Aukning á hreinum vaxtatekjum skýrist af aukningu 

vaxtaberandi útlána en útlán til viðskiptavina jukust um 299,0 milljarða kr. á milli ára sem 

samsvarar 10,9% aukningu. Til samanburðar jókst landsframleiðsla að raungildi um 4,6% 

á árinu 2018.  

Í kafla 9 verður fjallað um íbúðalánamarkaðinn á Íslandi með tilliti til vaxtakjara 

íbúðalána sem í boði eru á Íslandi.   

8.1  Arion banki hf.  

Arion banki hf. er í eigu hluthafa en hann er skráður í Kauphöll Íslands og í Stokkhólmi 

síðan í júní 2018. Ríkissjóður átti 13% hlut í bankanum en sá hlutur var seldur í febrúar 

2017 og á ríkissjóður ekkert í Arion banka hf. í dag.  

Samkvæmt ársreikningi bankans fyrir árið 2018 þá er lausafjárstaða bankans sterk með 

lausafjárhlutfall uppá 164%.  

Innlán eru styrkasta stoð bankans en þau jukust um tæpa 4 milljarðar kr. eða 1 % á 

milli áranna 2017 og 2018. Lán til viðskiptavina jukust á árinu 2018 um 9% og bankinn tók 

ný lán á árinu, víkjandi lántaka og lækkun eigin fjár í kjölfarið á kaupum á eigin bréfum og 

arðgreiðslu. Lántaka, þá aðallega sértryggð skuldabréf, virðist vera aukinn hluti 

fjármögnunar bankans en heildarlántaka jókst um 7,85% á milli áranna 2017-2018. 

Eigið fé Arion banka hf. nam 200 milljörðum kr. í lok árs 2018 og var eiginfjárhlutfall 

bankans 22,0% á sama tíma. Arion banki hf. greiddi 10 milljarða kr. arð á árinu 2018.  

Í töflu 4 má sjá hvernig fjármögnun Arion banka hf. skiptist og hvernig þróunin hefur 

verið á árunum 2016-2018.  Þar má sjá eins og áður sagði að innlán aukast á milli ára en 

aðallega er það lántaka sem er að aukast jafnt og þétt eins og sjá má í sértryggðum 

skuldabréfum sem jukust um rúm 16% á milli áranna 2017 og 2018.  
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Tafla 4. Fjármagnsskipan Arion banka hf. 2016-2018.  

 

Heimild: Ársreikningar Arion banka hf. 

8.2 Íslandsbanki hf.   

Íslandsbanki hf. er í 100% eigu ríkisins. Samkvæmt ársreikningi bankans fyrir árið 2018 þá 

er lausafjárstaða bankans sterk með lausafjárhlutfallið 172%.  

Innlán jukust um 2,1% á milli áranna 2017 og 2018 og hefur samsetning innlána breyst 

eins og hjá hinum bönkunum, það er innstæður lækkað frá fagfjárfestum en aukist frá 

einstaklingum og minni og meðalstórum fyrirtækjum. Lán til viðskiptavina jukust á árinu 

2018 um 12,1%  

Samkvæmt ársreikningi Íslandsbanka hf. fyrir árið 2018 er bankinn einn stærsti 

útgefandi sértryggðra skuldabréfa hér á landi ásamt því að gefa út reglulega óverðtryggð 

skuldabréf á innlendum markaði. Á heimasíðu bankans segir að Íslandsbanki hf. hafi verið 

fyrsti bankinn til að gefa út verðbréf í íslensku kauphöllinni, Nasdaq Iceland, eftir hrun 

fjármálakerfisins og þar hafi verið stigið mikilvægt skref í að auka breidd í fjármögnun 

bankans, en eins og áður sagði þá hafa innlán verið undirstaða fjármögnunar hans frá 

stofnun í október 2008. Í töflu 5 má sjá hvernig fjármögnun bankans hefur þróast á 

árunum 2016-2018. Lántaka jókst á milli ára 2017-2018 um 27,65% á meðan innlán jukust 

um 2,1% eins og áður sagði.  

Ársskýrsla 2018 2017 2016

Fjárskuldir 2.320 3.601 3.726

Innlán seðlabanka og lánastofnana 9.204 7.370 7.987

Innlán viðskiptavina 466.067 462.161 412.064

Lántaka 417.782 384.998 339.476

sértryggð skuldabréf 201.309 168.980 161.277

útgefin skuldabréf 200.770 202.839 164.009

önnur lán 15.703 13.179 14.191

Víkjandi lán 6.532 0 0

Aðrar skuldir 61.563 63.890 61.387

Eigið fé 200.859 225.734 211.384

Samtals 1.164.327 1.147.754 1.036.024

FJÁRMÖGNUN ARION BANKA HF. 899.585 854.529 759.527

með eigið fé 1.100.444 1.080.263 970.911

Arion banki hf.  - skuldir og eigið fé 



 

41 

Eigið fé Íslandsbanka hf. nam 176 milljörðum kr. í lok árs 2018 og var eiginfjárhlutfall 

bankans 24,9% á sama tíma. 

Íslandsbanki hf. greiddi 10,3 milljarða kr. í arð á árinu 2018 og lagt hefur verið til að 

greiða 5,3 milljarða kr. á árinu 2019 sem er 50% af afkomu bankans á árinu 2018 sem 

skilaði hagnaði upp á 10,6 milljarða kr. 

Tafla 5. Fjármagnsskipan Íslandsbanka hf. 2016-2018.  

 

Heimild: Ársreikningar Íslandsbanka banka hf. 

8.3 Landsbankinn hf.  

Landsbankinn hf. er að mestum hluta í eigu ríkisins eða með eignarhlut upp á 98,20%  í 

útgefnum hlutabréfum og 98,70% eignarhlut útistandandi hlutafjár. Samkvæmt 

ársreikningi bankans fyrir árið 2018 er lausafjárstaða hans traust eða með 158% 

lausafjárhlutfall.  

Stærsti hluti fjármögnunar er í formi innlána líkt og hjá hinum bönkunum og jukust þau 

um 12,68% á milli ára hjá Landsbankanum. Bankinn er einnig reglulegur útgefandi 

sértryggðra skuldabréfa og víxla á innlendum skuldabréfamarkaði sem er fyrst og fremst 

ætlað til fjármögnunar íbúðalánasafns bankans og til að draga úr fastvaxtaáhættu. Útgáfa 

sértryggðra skuldabréfa jókst hjá bankanum um 33,9% á milli áranna 2017 og 2018 eins 

Ársskýrsla 2018 2017 2016

Fjárskuldir 5.521 5.492 4.798

Innlán seðlabanka og lánastofnana 15.619 11.189 4.922

Innlán viðskiptavina 578.959 567.029 594.187

Lántaka 300.976 217.748 212.468

sértryggð skuldabréf 138.813 108.940 64.225

útgefin skuldabréf 155.030 100.834 125.258

önnur lán 7.133 7.974 22.985

Víkjandi lán 16.216 9.505 0

Aðrar skuldir 36.793 43.814 52.254

Eigið fé 176.313 181.045 178.925

Samtals 1.130.397 1.035.822 1.047.554

FJÁRMÖGNUN ÍSLANDSBANKA HF. 911.770 805.471 811.577

með eigið fé 1.088.083 986.516 990.502

Íslandsbanki hf.  - skuldir og eigið fé 
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og sjá má í töflu 6 og virðist það vera aukinn hluti fjármögnunar bankans eins og hjá hinum 

bönkunum.  

Tafla 6. Fjármagnsskipan Landsbankans hf. 2016-2018.  

 

Heimild: Ársreikningar Landsbankans hf.  

Bankinn leitaðist við að auka fjölbreytni í fjármögnun sinni til að ná fram hagkvæmari 

fjármagnsskipan. Bankinn gaf út víkjandi skuldabréf í evrum sem lauk með sölu í ágúst 

2018 og hyggst bankinn halda áfram útgáfu skuldabréfa á erlendum markaði.  

Bókfært virði lána til viðskiptavina jókst um 15% á árinu 2018. Eigið fé Landsbankans 

hf. nam 240 milljörðum króna í lok árs 2018 og var eiginfjárhlutfall bankans 24,9% á sama 

tíma. 

Landsbankinn greiddi 24,8 milljarða kr. í arð  á árinu 2018 og samþykkt hefur verið að 

greiða 9,9 milljarða kr. á árinu 2019 í arð. Samtals munu því arðgreiðslur bankans á 

árunum 2013-2019 nema um 142 milljörðum króna.  

 

 

 

Ársskýrsla 2018 2017 2016

Fjárskuldir 6.546 1.258 1.729

Innlán seðlabanka og lánastofnana 34.609 32.062 20.093

Innlán viðskiptavina 693.043 605.158 589.725

Lántaka 314.412 281.874 223.944

sértryggð skuldabréf 106.309 70.253 88.708

útgefin skuldabréf 185.440 191.485 118.513

önnur lán 22.663 20.136 16.723

Víkjandi lán 13.340 77 388

Aðrar skuldir 24.481 26.384 24.047

Eigið fé 239.610 246.057 251.231

Samtals 1.326.041 1.192.870 1.111.157

FJÁRMÖGNUN LANDSBANKANS HF. 1.055.404 919.171 834.150

með eigið fé 1.295.014 1.165.228 1.085.381

Landsbankinn hf.  - skuldir og eigið fé 
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9 Íbúðalánamarkaður á Íslandi  

Þeir sem bjóða upp á íbúðalán á Íslandi eru bankar, sparisjóðir og lífeyrissjóðir en aðrir 

aðilar hafa verið að koma inn á þann markað eins og t.d. Framtíðin lánasjóður hf. sem er 

nýtt á markaði og býður 5,5% vexti á verðtryggð íbúðalán. Framtíðin lánasjóður hf. er þó 

ekki með í samanburðinum. Íbúðalán sem eru í boði á Íslandi eru aðallega verðtryggð lán 

til 25-40 ára þar sem höfuðstóll lánsins fylgir breytingum á vísitölu neysluverðs. Einnig 

hefur í auknum mæli verið í boði að taka óverðtryggð íbúðalán. Vaxtakjör íbúðalána á 

Ísland í október 2018 voru þannig að bestu kjörin sem í boði voru á breytilegum 

óverðtryggðum vöxtum hjá íslensku bönkunum voru 5,75% á meðan kjörin voru um 1% í 

Svíþjóð, Danmörku og Finnlandi.  Eins og sjá má í töflu 7 sem tekin var af síðunni 

aurbjorg.is þann 19. apríl 2019,  þá eru bestu kjörin á breytilegum óverðtryggðum vöxtum 

hjá bönkunum komin í 6% á meðan bestu kjörin hjá Lífeyrissjóði er 5,6%. Bestu vaxtakjörin 

í verðtryggðum lánum, með breytilegum vöxtum í dag eru 2,15% hjá Frjálsa en hæstu 

vextir hjá sparisjóðunum, bæði þegar um er að ræða breytilega og fasta vexti. Í föstu 

vöxtunum eru bankarnir með örlítið hærri vexti en lífeyrissjóðir eða 0,09% til 0,15% 

hærra.  

Tafla 7. Yfirlit yfir íbúðalán sem í boði eru ásamt kjörum.  

 

Heimild: Aurbjorg.is 

Breytil. vxt. Fastir vxt. Breytil. vxt. Fastir vxt. 

Arion banki  85% 55.000 Fyrir alla 6,60% 6,95% 3,89% 3,59% 1%

Landsbankinn 85% 52.500 Fyrir alla 6% 6,80% 3,55% 3,65% 1%

Ís landsbanki  80% 65.000 Fyrir alla 6% 7,10% 3,40% 3,60% 1%

Sparis jóðir 80% 59.900 Fyrir flesta 6,15%  - 3,95% 4,25% 1%

ÍLS 80% 54.250 Fyrir alla  -  -  - 4,20% 0%

Almenni  

l ífeyriss jóðurinn 70%
55.000 Fyrir suma  - 6,30% 2,35% 4%

0%

Birta  65% 49.000 Fyrir suma 5,60%  - 2,31% 3,60% 1%

Festa 70% 35.000 Fyrir suma  -  - 2,70% 3,70% 0%

Frjá ls i  70% 75.000 Fyrir suma  - 6,24% 2,15% 3,55% 0%

Gi ldi  70% 48.000 Fyrir flesta 5,80%  - 2,85% 3,55% 0%

Lífbank 75% 52.500 Fyrir suma  -  -  - 3,50% 0%

Lífsverk 85% 50.000 Fyrir flesta 6,30%  - 3,50% 3,50% 0%

LSR 70% 50.000 Fyrir suma 6,40%  - 2,60% 3,50% 0%

LV 70% 55.000 Fyrir flesta  - 6,12% 2,18% 3,60% 0%

Stapi  75% 50.000 Fyrir flesta  -  - 2,42% 3,60% 0%

Söfnunars jóður 75% 45.000 Fyrir flesta  - 6,27% 2,59% 3,55% 0%

Veðhl.fallLánveitandi 
Uppgr. 

kostnaður 

Óverðtryggt lán Verðtryggt lán 
Lántökuréttur Lántökugjald 
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Á Íslandi hefur skapast samkeppni á íbúðalánamarkaði á undanförnum árum meðal 

annars í kjölfar þess að lífeyrissjóðir landsins hafa í auknum mæli sótt inn á þann markað. 

Lífeyrissjóðirnir þurfa ekki að greiða ýmsa sértæka skatta (bankaskattinn) og geta því 

boðið upp á mun betri kjör eða það eru allavega rök hagsmunaaðila bankanna fyrir 

vaxtakjörum lífeyrisjóðanna. En eins og kom fram hér framar þá er ekki mikill munur á 

vaxtakjörum á milli lífeyrissjóðanna og bankanna í föstum verðtryggðum vöxtum.  

Í umfjöllun í Hvítbók á blaðsíðum 129-130 er talað um að ástæðan fyrir því að íslensku 

lánin bera hærri vexti en í nágrannalöndunum sé tvíþætt:  

Í fyrsta lagi liggi munurinn í háum áhættulausum vöxtum á Íslandi (grunnvaxtastigi). 

Áhættulausir vextir, sem eru hluti af ytra umhverfi viðskiptabanka og annarra 

lánastofnana,  ákvarðast af undirliggjandi hagstærðum eins og framboði af sparnaði, 

hagvexti, eftirspurn eftir lánsfé og verðbólguþrýstingi. Af þessum aðstæðum ráðast vextir 

Seðlabankans sem og mynda einhvers konar gólf vaxta á útlán en þak vaxta á innlán.  

 Í öðru lagi liggi munurinn í skilvirkni bankaþjónustunnar sem kemur meðal annars 

fram i töluvert meiri mun á vaxtagjöldum og vaxtatekjum bankanna.  

Bankar fjármagna sig að mestu leyti með innlánum eins og kom fram í kafla 8 og eignir 

þeirra eru að mestu leyti útlán. Þannig að vaxtagjöld þeirra eru að miklu leyti vextir á 

innlánum viðskiptavina en vaxtatekjur þeirra að mestu leyti af útlánasafni bankanna. 

Vaxtamunurinn hér er því í raun álagning banka á þá þjónustu sem þeir veita við að tengja 

saman sparifjáreigendur og lántaka. Hann er nauðsynlegur fyrir bankana til þess að standa 

straum af rekstrarkostnaði, sköttum og öðrum gjöldum sem bankinn þarf að greiða til 

opinberra aðila og útlánatöpum, en afgangur skilar sér sem arður til eigenda í formi 

hagnaðar. 

Í október 2015 var fréttaflutningur á þá leið að Lífeyrissjóður verslunarmanna byði 

langódýrustu íbúðalánakjör á Íslandi.  Íbúðalán ásamt vaxtakjörum og skilmálum sem eru 

í boði í dag má sjá í töflu 7 en þar má sjá að lífeyrissjóðirnir eru að bjóða upp á allt að 75% 

veðhlutfall en bankarnir bjóða 70% af verðmæti eignar en bjóða svo upp á dýrari 

viðbótarlán til þeirra sem þurfa á því að halda, þannig að lánin megi dekka allt að 85% 

veðhlutfall. Hins vegar er það þannig að það geta ekki allir tekið lífeyrissjóðslán, það eru 

ýmis skilyrði til viðbótar við það að standast lánshæfismat sem eru einu skilyrðin í 

bönkunum.   
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Tafla 8. Vextir verðtryggðra íbúðalána á Íslandi 2005-2019  

 
Heimild: Seðlabanki Íslands.  

Flökt hefur verið á vöxtum á íbúðalánum en í töflu 8  má sjá sögu vaxta á verðtryggðum 

íbúðalánum sem hafa verið í boði hjá innlendum fjármálastofnunum á árunum frá 2005 

til 2019. Ekki voru til tölur hjá Seðlabankanum fyrir Landsbankann hf. árin 2011-2014. Í 

töflunni má sjá að vextir á verðtryggðum íbúðalánum voru í hámarki í janúar 2008 og 

janúar 2009 hjá bönkunum og Íbúðalánasjóði og fara svo lækkandi eftir það. Að öllum 

líkindum má rekja vaxtalækkunina til innkomu lífeyrissjóða á íbúðalánamarkaðinn árið 

2011 en þá sést greinilega lækkun vaxta hjá bönkunum. Hér eru borin saman vaxtakjör 

verðtryggðra lána hjá Arion banka hf., Íslandsbanka hf., Landsbankanum hf., 

Íbúðalánasjóði og svo eru teknir meðalvextir lífeyrissjóða. Meðalvextir lífeyrissjóða eru 

meðaltal vaxta hjá Almenna lífeyrissjóðnum, Festu lífeyrissjóði, Frjálsa lífeyrissjóðnum, 

Gildi lífeyrissjóði, LSR, Lífeyrissjóði verslunarmanna og Söfnunarsjóði lífeyrisréttinda.  

Ef þessar vaxtatölur eru skoðaðar telur höfundur að ekki sé hægt að merkja að 

bankaskatturinn sé að hafa áhrif á vexti á verðtryggð íbúðalán til hækkunar á vöxtum, 

mun líklegra er að hann sé að hafa áhrif annars staðar í rekstrinum eins og t.d. hækkun á 

þjónustugjöldum og öðrum gjöldum. Mjög erfitt er að lesa úr verðskrá bankanna í þeim 

tilgangi að greina hvar mögulega álagning bankaskattsins hefur áhrif en eins og kom fram 

í kafla 3 um þjónustugjöld, þá hafa þau hækkað hjá bönkunum.  Á mynd 9 má sjá 

samanburðinn á vöxtum á verðtryggðu lánunum á 5 ára tímabili (janúar 2005 – mars 

Arion banki hf. Íslandbanki hf. Landsbankinn hf. Íbúðalánasjóður 
Meðalvextir 

lífeyrissjóða 

1.1.2005 4,15% 4,15% 4,15% 4,15%

1.1.2006 4,15% 4,35% 4,50% 4,45%

1.1.2007 4,95% 5,00% 4,95% 4,70%

1.1.2008 6,40% 6,35% 6,30% 5,50%

1.1.2009 5,90% 6,50% 6,30% 4,90%

1.1.2010 5,90% 5,60% 4,90% 4,55%

1.1.2011 5,40% 5,60% 4,50% 5,07%

1.1.2012 4,30% 5,60% 4,40% 4,48%

1.1.2013 3,85% 4,10% 4,20% 4,04%

1.1.2014 3,60% 3,85% 4,20% 3,83%

1.1.2015 4,50% 3,95% 3,85% 4,20% 3,83%

1.1.2016 3,80% 3,95% 3,85% 4,20% 3,68%

1.1.2017 3,80% 3,85% 3,85% 4,20% 3,63%

1.1.2018 3,80% 3,85% 3,85% 4,20% 3,59%

1.1.2019 4,00% 3,80% 3,70% 4,20% 3,57%

1.3.2019 3,60% 3,70% 3,70% 4,20% 3,57%
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2019) myndrænt. Ekki eru tölur í þessum gögnum vegna íbúðalána lífeyrissjóða fyrr en 

árið 2011. 

 

Mynd 9. Samanburður á vöxtum verðtryggðra íbúðalána  

Heimild: Seðlabanki Íslands (10 daga tölur nema fyrir lífeyrissjóði, það eru mánaðarlegar tölur) 

Sjá má á þessum tölum frá Seðlabanka Íslands að vextir á verðtryggð íbúðalán lækkuðu 

umtalsvert á tímabilinu 2010 til 2015 sem má að öllum líkindum rekja til aukningu útlána 

lífeyrissjóðanna inn á íbúðalánamarkaðinn.  

Samkvæmt Seðlabanka Íslands eru vextir óverðtryggðra íbúðalána um 6% - 6,6% hjá 

bönkum en 5,8% hjá lífeyrissjóðum. 

Í næsta kafla verður leitast við að greina áhrif bankaskattsins á banka og 

íbúðalánamarkað.  
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10 Niðurstaða - Áhrif bankaskattsins  

Í þessum kafla verður leitast við að fjalla um og greina áhrif bankaskattsins á starfsemi 

bankanna þriggja og íbúðalánamarkað.  

10.1  Áhrif á banka    

Sérstakir skattar sem lagðir eru á banka og sparisjóði námu um 9,3 –10,5 milljörðum kr. á 

árunum 2016 til 2017. Til samanburðar námu heildarvaxtatekjur bankanna um 96,4 

milljarðar kr. á árinu 2016, 96,1 milljarðar kr. á árinu 2017 og 102,1 milljarðar króna á 

árinu 2018. Bankaskatturinn nemur því á bilinu 9,68% til 10,89% af vaxtatekjum bankanna 

á þessu tímabili. Hér er eingöngu átt við bankaskattinn sem lagður er á fjármálafyrirtæki 

en ekki fjársýsluskattinn og sérstaka fjársýsluskattinn. Stjórnendur bankanna, og hags-

munasamtök þeirra, hafa gagnrýnt skattlagninguna harðlega.  

Á mynd 10 má sjá greiddan bankaskatt (sérstakur skattur á fjármálafyrirtæki) á árunum 

2011-2016. Sparisjóðirnir eru einnig greiðendur árin 2012-2013, þó hlutfall þeirra sé mjög 

lágt, og Kvika banki hf. er greiðandi þessa skatts einnig en er með mjög lágt hlutfall.  

 

 

Mynd 10. Greiddur bankaskattur í ríkissjóð  

Heimild: Ríkisreikningur 2011-2016  

Eins og áður hefur komið fram voru það öll fjármálafyrirtæki sem hafa fengið starfsleyfi 

sem viðskiptabanki, sparisjóður eða lánafyrirtæki, og aðrir aðilar hafa fengið leyfi til að 
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taka við innlánum sem eru skattskyldir skv. lögum nr. 155/2010. Til að byrja með voru 

sparisjóðir einnig greiðendur skattsins eða tekjuárin 2010-2012 en eftir breytingu laganna 

árið 2013 þar sem gjaldstofninn breyttist og var hækkaður í skuldir umfram 50 milljarða 

kr. þá féllu sparisjóðirnir ekki lengur undir skattskylda aðila bankaskattsins. Kvika banki 

hf. er skattskyldur aðili en er að greiða lágt hlutfall miðað við stóru bankana þrjá, þannig 

ekki verður nánari umfjöllun um hann heldur einblínt á stóru bankana þrjá.   

Sérstakir skattar á fjármálafyrirtæki hafa veruleg áhrif á samkeppnisstöðu gagnvart 

erlendum og innlendum samkeppnisaðilum sem ekki sæta sömu eða sambærilegri 

skattlagningu að mati hagsmunaaðila. Í raun hefur bankaskatturinn þau áhrif að 

fjármagnskostnaður þeirra fyrirtækja sem bera skattinn er 0,376% hærri en annarra aðila 

þar sem hann leggst á allar skuldir fyrirtækjanna. Á innlendum fjármagnsmarkaði er 

vaxtastig banka í dag um 3,4–4,25% á verðtryggðum skuldabréfum en 6–7,10% á 

óverðtryggðum skuldabréfum. Skatturinn er því verulegur í hlutfalli við vaxtakostnað og 

bætist einnig við þann kostnað sem fellur til vegna eiginfjárákvæða laga um 

fjármálafyrirtæki. Það er skoðun SFF að saman veikja þessir tveir þættir, bankaskatturinn 

og eiginfjárkrafan, samkeppnisstöðu fjármálafyrirtækja gagnvart lánveitendum sem ekki 

eru leyfisskyldir sem fjármálafyrirtæki.  

Það er álit SFF að ef litið er til lengri tíma muni áhrif bankaskatts og annarra sérstakra 

skatta á fjármálafyrirtæki veikja efnahag innlendra lánafyrirtækja  og  þar af leiðandi verði 

rekstur og efnahagur fjármálafyrirtækjanna einhæfari og geta þeirra til að veita stærri 

fyrirtækjum fjármálaþjónustu skerðist. Þá heldur SFF því fram að þessi þróun muni hafa 

neikvæð áhrif á virði banka og leiða til minni arðsemi. 

Bankarnir fjármagna sig með innlánum ásamt því að sækja í auknum mæli  fjármögnun 

íbúðalána með útgáfu sértryggðra skuldabréfa þar sem lífeyrissjóðirnir eru helstu 

kaupendur bréfanna.  Lífeyrissjóðirnir eru í raun í sérkennilegri stöðu þar sem þeir bæði 

veita sjálfir bein sjóðfélagalán og fjármagna um leið íbúðalán banka og Íbúðalánasjóðs, 

eru s.s. að fjármagna samkeppnisaðila sína (Gylfi Magnússon, 2018).  

Höfundur tekur að bankaskatturinn hafi áhrif á starfsemi bankanna þar sem 

fjármagnskostnaður þeirra hækkar en ekki er annað að sjá en að áhrifin komi fram í lægri 

hagnaði og lægri arðgreiðslum. Engu að síður hefur verið hagnaður hjá bönkunum þremur 

undanfarin ár eins og fjallað hefur verið um og þeir eru að greiða út arð.  
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Í minnisblaði Gylfa Magnússonar sem hann gerði fyrir starfshóp sem vann að „Hvítbók 

um framtíðarsýn fyrir fjármálakerfið“, nefnir hann eina leið sem hægt væri að fara ef 

breyting yrði á skattlagningu, til dæmis væri hægt að breyta skattstofni bankaskattsins  

þannig að langtímafjármögnun banka væri ekki hluti af stofninum heldur eingöngu 

skammtímafjármögnun. Þannig gætu bankarnir fjármagnað langtímalán, eins og til dæmis 

íbúðalán, með löngum sértryggðum skuldabréfum á samkeppnisfæran hátt og myndi 

veita bönkunum hvata til langtímafjármögnunar. Þá segir Gylfi að það væri kostur út frá 

sjónarmiði fjármálastöðugleika, því að áhersla á skammtímafjármögnun langtímalána er 

eitt af því sem gerir fjármálakerfi óstöðug og kallar m.a. á tilvist þrautalánveitanda (Gylfi 

Magnússon, 2018).  

Eins og áður segir er í ríkisfjármálaáætluninni stefnt að því að lækka gjaldhlutfall 

sérstaks skatts á fjármálafyrirtæki í 0,145% árið 2023. Það hlutfall er nálægt því hlutfalli 

sem áformað er að greitt verði til skilameðferðarsjóða innan ESB fram til ársins 2023. Væri 

litið á það gjaldhlutfall sem grunnpunkt myndu áhrif skattsins auðvitað verða minni en 

ella og sýnir tafla 9 samanburðinn á þessu tvennskonar mati. 

Tafla 9. Samanburður á gjaldhlutfalli bankaskatts  

 

Heimild: SFF, Hnotskurn (2017)  

10.2  Áhrif á íbúðalánamarkað 

Háværar raddir hafa verið um að viðskiptabankarnir þrír, sem eru greiðendur 

bankaskattsins, séu að fleyta skattinum beint yfir á viðskiptavini sína, það er í formi hærri 

vaxta, að minnsta kosti að hluta til.  
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Stjórnendur bankanna segja að þeir gætu boðið almenningi betri kjör ef þeir væru ekki 

að borga bankaskattinn og segja að skatturinn, sem er 0,376% skattur á allar skuldir bank-

anna, sé beinlínis álag ofan á útlán. Með öðrum orðum segja þeir að almenningur sé að  

borga bankaskattinn.  

„Ríkið mun eiga tvo af þessum bönkum að öllu leyti auk þess sem eignarhlutur þeirra 

var 13% í Arion banka hf., því er ríkið nú að mestu að skattleggja bankaeignir sem það á 

sjálft með þeim afleiðingum að lánakjör sem bjóðast almenningi eru verri en ella.“ Þetta 

var skrifað í Kjarninn.is þann 27. desember 2015 og er eitt dæmi um rödd sem talar um 

lakari lánakjör til viðskiptavina vegna bankaskattsins.  

Eins og áður hefur komið fram hefur SFF ekki legið á skoðun sinni á bankaskattinum 

frekar en aðrir hagsmunaaðilar, en þeir segja meðal annars að í kjölfar hertra reglna um 

eiginfé og eiginfjárkröfu hafi eftirlitsaðilar vaxandi áhyggjur af markaðshlutdeild aðila á 

lánamarkaði sem eru ekki leyfisskyld fjármálafyrirtæki (svokölluð skuggabankastarfsemi). 

SFF vill meina að bankaskatturinn auki þessa hættu og skapi viðbótarhvata hjá þeim 

aðilum sem skattar og reglur um fjármálafyrirtæki ná ekki til, til að hefja lánastarfsemi og 

þjónustu líka þeirri sem fjármálafyrirtækin veita. Þessar aðstæður skapa ójafna 

samkeppnisstöðu í íbúðalánum sem eru með veð í fasteignum.  

Saman vega þessir þættir þungt í hlutfalli við vaxtaálag, bankaskatturinn og kostnaður 

vegna eiginfjárbindingar, og hafa hlutfallslega mikil áhrif. Hefur þetta birst meðal annars 

í auknu framboði lífeyrissjóða á fasteignalánum til einstaklinga hér á landi. Nýlega hafa 

fasteignafélög einnig hafið að bjóða fasteignalán til einstaklinga. Má búast við 

áframhaldandi vexti í þessari starfsemi hjá aðilum öðrum en fjármálafyrirtækjum. Ný 

fasteignalán lífeyrissjóða á árinu 2016 með veði í fasteign námu rúmum 89,1 milljörðum 

kr. en lán banka og sparisjóða námu á sama tímabili um 77,6 milljörðum kr. samkvæmt 

upplýsingum Seðlabanka Íslands. Lífeyrissjóðir voru því með rúmlega 53% hlutdeild í 

nýjum útlánum á þessum markaði á árinu 2016 en ef litið er á sögulegan hlut þeirra á 

íbúðalánamarkaðnum, þá hefur hann verið á bilinu 15%–20%.  

Ef árin 2014 og árið 2015 eru skoðuð til samanburðar, þá námu ný útlán lífeyrissjóða 

til heimila með veði í fasteign 11,7 milljörðum kr. á árinu 2014 og  21,7 milljörðum kr. á 

árinu 2015. Hlutdeild lífeyrissjóða á íbúðalánamarkaði virðist enn fara vaxandi frá mánuði 

til mánaðar. Heildarlán fjármálakerfisins til heimila með veði í fasteign voru tæpir 1.400 
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milljarðar kr. en hlutur lífeyrissjóða í því lánasafni var um 170  milljarðar kr. í lok ágúst 

2015 en var komið í 394  milljarða kr. í lok ágúst 2018, sem er aukning um 120%. Það má 

búast við því að hlutur lífeyrissjóða vaxi í að minnsta kosti 700–800 milljarða kr. á næstu 

árum ef þessi þróun heldur áfram. Þessi tilfærsla mun ekki einungis verða frá bönkum og 

sparisjóðum heldur mun verulegur hluti hennar koma frá Íbúðalánasjóði. Á mynd 11 má 

sjá heildarútlán íbúðalána lífeyrissjóðanna á árunum 2011-2018. 

 

Mynd 11. Heildar fasteignaveðtryggð skuldabréf(útlán) lífeyrissjóða (samtrygging og séreign) á árunum  
2011-2018 

Heimild: Ársreikningar lífeyrissjóðanna.  

Það er álit SFF að ef litið sé til lengri tíma muni áhrif bankaskatts og annarra sérstakra 

skatta á fjármálafyrirtæki verða þau að fasteignalán og lán til stærri fyrirtækja munu 

flytjast til aðila sem ekki þurfa að greiða þessa skatta. Þessir þættir, bankaskatturinn og 

kostnaður við eiginfjárbindingar, valda hlutfallslega miklum áhrifum vegna hlutfalls þeirra 

við vaxtaálag. Koma þessi áhrif meðal annars fram í auknu framboði lífeyrissjóða á 

íbúðalánum eins og áður hefur komið fram. Þá eru fasteignafélög byrjuð að bjóða 

íbúðalán til einstaklinga og búast má við áframhaldandi vexti í þessari starfsemi hjá öðrum 

aðilum en fjármálafyrirtækjum (Yngvi Örn Kristinsson, 2017). Höfundur er ekki endilega 

sammála þessu áliti, þar sem ekki er hægt að sjá á þeim vaxtakjörum sem í boði eru og 
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var fjallað um í kafla 9, að bankaskatturinn hafi endilega áhrif á vaxtakjör á íbúðalánum. 

Það er frekar að bankarnir sem greiða bankaskattinn dreifi þeim kostnaði til dæmis á 

þjónustugjöld og önnur gjöld sem hafa hækkað undanfarin ár eins og sjá má í kaflanum 

um þjónustugjöld. Ef skoðuð er mynd 12, þá má sjá að eiginfjárhlutfall bankanna er þó 

nokkuð yfir þeim eiginfjárkröfum sem FME gerir til þeirra.  

 

Mynd 12. Eiginfjárhlutfall bankanna þriggja og eiginfjárkrafa FME árin 2016-2018  

Allir bankarnir vinna að því að besta fjármagnsskipan og eiginfjárgrunn m.t.t. arðsemi, 

eiginfjárkrafna og annarra skorða í rekstri. Hluti þess er útgáfa víkjandi lána og útgáfa 

eiginfjárgerninga.  

Þegar og ef  bankaskatturinn verður felldur niður þá ætti að skapast svigrúm fyrir 

bankana að lækka vexti á þau íbúðalán sem þeir eru að bjóða, en höfundur hefur því 

miður litla trú á að það gerist. Nema ef skilyrði til lántöku myndu breytast hjá öðrum 

fjármálafyrirtækjum sem bjóða upp á íbúðalán eins og til dæmis hjá lífeyrissjóðunum. Eins 

og kemur fram í minnisblaði Gylfa Magnússonar dósents við HÍ, sem hann gerði fyrir 

starfshóp Hvítbókar um mögulegar breytingar á fyrirkomulagi húsnæðismála 

lífeyrissjóða, þá er leið B í tillögum hans þannig að lífeyrissjóðir bjóði íbúðalán fyrir alla 
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sem standast lánshæfismat, óháð því hvort viðkomandi er sjóðsfélagi eða ekki (Hvítbók 

um framtíðarsýn fyrir fjármálakerfið, bls. 214-215, 2018).   

Höfundur telur að bankarnir hafi ekki getað annað en að lækka vexti til að vera 

samkeppnishæfir á íbúðalánamarkaðinum eftir að lífeyrissjóðirnir komu inn á þann 

markað og skýri það lækkun vaxta, þó lífeyrissjóðir séu alltaf með lægri vexti í boði. 

Hlutfallslega lítill vaxtamunur á íbúðalánum endurspeglar jákvæð áhrif á samkeppni en 

lífeyrissjóðirnir veita bönkunum sterkt samkeppnisaðhald.  
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11 Lokaorð  

Bankahrunið á Íslandi hafði mikil áhrif á viðskiptalífið og almenning í landinu. Í kjölfar 

hrunsins var lögum breytt og allt regluverk í kringum starfsemi bankanna hert verulega í 

þeim tilgangi að koma í veg fyrir að það gæti endurtekið sig.  

Markmið bankaskattsins var að standa undir tekjuöflun ríkissjóðs og draga úr áhættu í 

starfsemi fjármálafyrirtækja með því að hvetja fjármálafyrirtæki til að fjármagna sig með 

öruggari hætti en áður. Skatturinn var þ.a.l. hugsaður sem bein tekjuöflun fyrir ríkissjóð. 

Í dag eru það aðallega þrír bankar sem greiða bankaskattinn, það eru Landsbankinn 

hf., Íslandsbanki hf. og Arion banki hf.,  og var áætlað að hann skili ríkinu 9,2 milljörðum 

króna í tekjur á árinu 2018.  

Fáar eða engar rannsóknir, sem höfundi er kunnugt um, liggja fyrir um áhrif 

bankaskattsins á bankana eða íbúðalánamarkað. Höfundi þótt því áhugavert að kanna 

hvort og þá hvernig bankaskatturinn hafi áhrif á bankana sjálfa og/eða á 

neytendur/lántakendur íbúðalána í formi hærri vaxta. Í því skyni skoðaði höfundur m.a. 

vexti á útlánum, sögu vaxta sem í boði hafa verið frá hruni og fjölgun útlána til 

íbúðakaupa. Einnig var skoðuð staðan á bankaskattinum í dag, hvort  álagning hans hafi 

haft áhrif á samkeppni við t.d. lífeyrissjóði en ekki voru skoðaðir sérstaklega erlendir 

bankar.  

Miklar breytingar hafa orðið á fjármögnun bankanna þriggja eftir hrun. Sem dæmi má 

nefna voru innlán bankanna að meðaltali 40% af fjármögnun þeirra á árinu 2007 en á 

árinu 2015 voru innlán 70% af fjármögnun þeirra að meðaltali. Í töflu 10 má sjá innlán 

sem hlutfall af fjármögnun bankanna á árunum 2016-2018, en þar er meðaltalið á ári á 

bilinu 60%-66% af fjármögnun þeirra. Eins og kom fram í kafla 8 um bankana,  þá eru 

sértryggð skuldabréf að verða fyrirferðameiri í fjármögnun bankanna og er útgáfa þeirra 

í megindráttum ætlað að fjármagna útlán til fasteignakaupa viðskiptavina.  

Útgáfa sértryggðra skuldabréfa bankanna hefur aukist undanfarin ár. Hlutfall veðsettra 

eigna vegna sértryggðra skuldabréfa af heildareignum var í árslok 2015 4,4% veðsettra 

eigna og í árslok 2018 var hlutfallið komið upp í 13,9% af heildareignum.  
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Tafla 10. Innlán bankanna sem hlutfall af fjármögnun 

Heimild: Ásskýrslur bankanna  

Bankarnir og SFF hafa haldið þeirri umræðu á lofti að afnám bankaskattsins sé 

hagsmunamál fyrir neytendur. Þegar lífeyrissjóðir landsins hófu að bjóða betri kjör en 

viðskiptabankarnir á íbúðalánum haustið 2015, bentu bankarnir meðal annars á að lífeyr-

issjóðir þyrftu ekki að borga bankaskatt. Í grein í Kjarnanum frá 10. apríl 2018 segir frá því 

að stjórnendur bankanna hafi í einkasamtölum sagt að þeir geti boðið almenningi betri 

kjör ef þeir væru ekki að borga bankaskattinn. Bankaskatturinn sé beinlínis álag ofan á 

útlán.  

Eins og fram hefur komið þá telur höfundur að bankaskatturinn sé ekki að hafa bein 

áhrif á vaxtakjör íbúðalána bankanna í formi hækkunar vaxta til viðskiptavina. Höfundur 

byggir þá niðurstöðu sína á þeim vaxtakjörum sem í boði eru hjá bönkunum, það er að 

segja ef skoðuð er saga vaxtakjara sem sést í töflu 8 í kafla 9. Lífeyrissjóðir og mögulega 

önnur lánafyrirtæki veita bönkunum harða samkeppni á þessum markaði og má merkja 

vaxtalækkun í umræddri töflu á þeim tíma sem lífeyrissjóðir koma í auknum mæli inn á 

íbúðalánamarkaðinn. Auðvitað er sá möguleiki fyrir hendi að bankarnir gætu boðið lægri 

vexti en lífeyrissjóðirnir ef bankaskatturinn væri ekki til staðar þar sem 

fjármagnskostnaður þeirra yrði lægri en eins og höfundur hefur komið inn á þá hefur hann 

ekki trú á því að bankarnir myndu lækka vextina á íbúðalánunum.  

Hins vegar er ljóst að öll skattbyrði hefur áhrif, þannig að bankaskatturinn hefur án efa 

áhrif á rekstur bankanna og hafa bankarnir þurft að hagræða í rekstrinum. Það virðist 

ganga ágætlega hjá þeim ef horft er til þess að eiginfjárhlutfall þeirra er þó nokkuð yfir 

eiginfjárkröfu FME og þeir hafa verið að greiða út arð. Líklega er bankaskatturinn að hafa 

áhrif á t.d. þjónustugjöld því eins og má sjá kafla 3 í ritgerðinni, þá hafa þau hækkað.  Stóru 

bankarnir þrír virðast allavega ekki vera á flæðiskeri staddir og skatturinn ekki eins 

íþyngjandi og hagsmunaaðilar vilja meina, ef ársreikningar bankanna eru skoðaðir. Þeir 

greiddu út arð á árinu 2018 og námu arðgreiðslurnar á bilinu 10 milljarða kr. og til 24,8 

milljarða kr. hjá þessum þremur stóru bönkum eða samtals 44,6 milljarða kr. Einnig hafa 

Ársskýrsla 2018 2017 2016

Arion banki hf. 51,81% 54,08% 54,25%

Íslandsbanki hf. 63,50% 70,40% 73,21%

Landsbankinn 65,67% 65,84% 70,70%

Innlán sem hlutfall af fjármögnun 

http://kjarninn.is/skyring/sprengja-inn-a-husnaedislanamarkad-lifeyrissjodur-bydur-mun-odyrari-lan-en-bankar/
http://kjarninn.is/skyring/sprengja-inn-a-husnaedislanamarkad-lifeyrissjodur-bydur-mun-odyrari-lan-en-bankar/
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bankarnir þrír verið yfir eiginfjárkröfum FME í eiginfjárhlutfalli undanfarin ár eða á bilinu 

21%-30% á meðan eiginfjárkrafa FME hefur verið á bilinu 19%-22% og telur höfundur þær 

tölur sýna að bankaskatturinn sé ekki að hafa jafnmikil áhrif á verðlagningu íbúðalána og 

látið er í veðri vaka. Á mynd 12 má sjá eiginfjárhlutföll bankanna þriggja ásamt 

eiginfjárkröfu FME á árunum 2016-2018. Hagmunaaðilar halda því fram að lækkun 

sértækra skatta dragi úr vaxtamun milli innláns- og útlánavaxta til viðskiptavina bankanna 

sem geti leitt til lækkunar útlánavaxta hjá viðskiptavinum bankanna og/eða hækkunar 

innlánsvaxta eða aukið arðsemi eigenda. Þá er því haldið fram að skatturinn skekki 

samkeppnisumhverfið og bitni á viðskiptavinum.  

Höfundur getur svo sem tekið undir það að ef bankaskatturinn yrði lækkaður eða 

afnumin myndi svigrúm til lækkunar vaxta á íbúðalán myndast en í ljósi þess að útlán eru 

að aukast hjá bönkunum og þeir eru enn samkeppnishæfir, þá hefur höfundur ekki trú á 

að það myndi gerast. Mögulega ef tillaga Gylfa Magnússonar, dósents, sem fjallað er um 

í ritgerðinni, verður að veruleika, þ.e. að lífeyrissjóðirnir víkki skilmála sína varandi þá sem 

geta tekið lán hjá þeim og lántakendur geti farið að velja á milli þess að taka íbúðalán hjá 

banka og lífeyrissjóði, óháð öðru en lánshæfi, þá myndi halla verulega á bankana. Þá 

myndu vaxtakjör skipta meira máli, þó þau skipti að sjálfsögðu máli í dag, og bankarnir 

þyrftu að hafa meira fyrir því að halda í viðskiptavini og ná í nýja.  

Hagsmunaaðilar segja að skattbyrðin skerði samkeppnisstöðu íslenskra banka 

verulega, bæði gagnvart erlendum og innlendum aðilum og þeim sem eru ekki 

leyfisskyldir sem fjármálafyrirtæki.  

Miðað við tillögu til þingsályktunar um fjármálaáætlun fyrir árin 2019-2023 sem hefur 

verið lögð fram af ríkisstjórn Íslands er gert ráð fyrir lækkun bankaskattsins í fjórum 

skrefum. Skatturinn verður lækkaður úr 0,376% í 0,145% á tímabilinu 2019-2023. Eftir 

þessa breytingu mun skatturinn verða rúmlega 3,5 milljarðar króna á ári sem þýðir að ríkið 

muni verða af um 5,7 milljörðum króna í tekjum ef  miðað er við óbreytta skuldastöðu 

bankanna. Auki bankarnir hins vegar skuldir sínar myndi upphæðin hækka. 

Þessi breyting skiptir líklega litlu máli í tilfelli Landsbankans hf. og Íslandsbanka hf. þar 

sem íslenska ríkið á þá banka nánast að öllu leyti og ávinningur þeirra af lækkun 

bankaskatts leggst einfaldlega við eigið fé þeirra, ef bankarnir kjósa að skila ekki 
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ávinningnum til viðskiptavina sinna. Það er þá ríkið sem fær því á endanum alltaf þann 

ávinning. 

Í frétt á RUV.is þann 09.05.2018 er sagt frá því að í umsögn Katrínar Júlíusdóttur, 

framkvæmdastjóra SFF við fjármálaáætlun ríkisstjórnarinnar, að bankaskatturinn  hafi 

haft verulegar afleiðingar á lánamarkað og bitni á ungu fólki. Í umsögninni leggur hún til 

að bankaskatturinn verði afnumin í einu lagi en ekki  lækka hann í áföngum, því skatturinn 

skaði hagsmuni viðskiptavina bankanna.13  

Eins og fram hefur komið er eiginfjárstaða bankanna sterk og mætti leiða líkum að því 

að svigrúm hafi verið til að lækka vexti á íbúðalánum en þeir hafa þvert á móti valið frekar 

að greiða út háar arðgreiðslur til eigenda sinna. Höfundur telur því ólíklegt að þegar og ef 

bankaskatturinn verður lækkaður eða aflagður að það myndi leiða til lækkunar vaxta  eða 

lækkun þjónustugjalda. Höfundur telur að það ætti að vera hagsmunamál allra aðila að 

lækkun bankaskattsins skilaði sér beint í lægri vöxtum. Það myndi hafa mikil áhrif á viðhorf 

neytenda og um leið auka traust og trúverðugleika fjármálakerfisins í heild og samfélagið 

nyti góðs af því.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                      
13 http://www.ruv.is/frett/segir-bankaskatt-bitna-a-ungu-folki 
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