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Endurskoðun fjármagnstekjuskatts á sveitarfélög - áskorun til ríkisvaldsins

Lagt er til að borgarráð samþykki að skora á ríkisvaldið til þess beita sér fyrir að endurskoðun 
fjármagnstekjuskatts á sveitarfélög, sjá neðangreinda greinargerð sem unnin er út frá upplýsingum frá 
fjármálaskrifstofu Reykjavíkurborgar. 

Greinargerð:

Sveitarfélög á Íslandi eru undanþegin almennum ákvæðum laga um að greiða tekju- og eignaskatt í 
ríkissjóð eins og í öðrum löndum. En ólíkt fyrirkomulaginu í öðrum löndum greiða íslensk sveitarfélög 
skatt af öllum fjármagnstekjum sínum til ríkisins. Óásættanlegt er að ríkissjóður hafi sérstakar tekjur af 
sveitarfélögum sem sýna ráðdeild og reyna að safna í sjóði til að mæta greiðsluskuldbindingum sínum, 
ábyrgðum og eftir atvikum mögulegum áföllum, t.d. á grundvelli áhættugreininga. Skattlagning á 
fjármagnstekjum fælir sveitarfélög frá því að sýna slíka ráðdeild. Hafa verður í huga að meginuppspretta 
fjármagnstekna sveitarfélaga eru tengdar skattgreiðslum eða sjóðum sem sveitarfélög halda til að geta 
staðið við ábyrgðir á greiðsluskuldbindingum sínum. Eðlilegast væri að ríkið hætti með öllu að taka 
fjármagnstekjuskatt af sveitarfélögum eins og þegar gildir um Innheimtustofnun sveitarfélaga en þar voru 
rökin einmitt þau að vaxtatekjur stofnunarinnar mátti einkum rekja til of seint fram kominna skuldaskila 
meðlagsgreiðenda. Núverandi fyrirkomulag felur í sér að fjármagnstekjur af vaxtagreiðslum milli 
sveitarfélaga og dótturfélaga þeirra eru skattlögð eins og um óskylda aðila sé að ræða. Þetta þýðir að ríkið 
fær fjármagnstekjuskatt af bruttó vaxtatekjum vegna lána borgarsjóðs til Orkuveitu Reykjavíkur sem voru 
á sínum tíma veitt sem víkjandi eigendalán til að bjarga fyrirtækinu frá yfirvofandi strandi. Og ríkið 
myndi fá vaxtatekjur af lánum borgarsjóðs til Félagsbústaða hf sem veitt væru í því skyni að tryggja 
félaginu hagkvæma fjármögnun á fjölgun félagslegra íbúða um 500-600 á næstu árum. 
Fjármagnstekjuskatturinn í þessu tilviki étur upp þá hagkvæmni sem félagið myndi annars njóta. Þeim 
mun metnaðarfyllri sem áætlun borgarinnar er í þessum uppbyggingaráformum þeim mun meira fengi 
ríkissjóður í tekjur. Þetta getur ekki verið stefna ríkisins gagnvart sveitarfélögum og uppbyggingu á 
félagslegu leiguhúsnæði.



Minna má á í þessu sambandi fjármagnstekjuskattur fyrirtækja er einungis greiddur af fjármagnstekjum 
umfram fjármagnsgjöld en skattstofninn hjá sveitarfélögum eru fjármagnstekjur án frádráttar 
fjármagnsgjalda. Ef sömu aðferð væri beitt hjá sveitarfélögum má leiða líkum að því að þau yrðu flest 
skattlaus. Þannig eru t.d. fjármagnsgjöld borgarsjóðs mun hærri en fjármagnstekjur, sjá meðfylgjandi 
töflu.

 
Fjármálaskrifstofa Reykjavíkurborgar telur óeðlilegt að fjármagnstekjuskattur sé lagður á lánveitingar 
eða fjármögnun sveitarsjóða til dótturfélaga sem sinna ýmist lögbundinni eða almennri grunnþjónustu til 
íbúa. Ekki virðist hafa verið hugsað til þess að sveitarfélög geti fjármagnað sig á hagstæðum kjörum án 
aðkomu LSS og óskað er eftir lagabreytingum sem gera samstæðum sveitarfélaga kleift að nýta sér 
hagstæðustu lánskjör sem markaðir hafa upp á að bjóða hverju sinni. Að mati fjármálaskrifstofu standa 
því öll rök til þess að sveitarsjóðir verði að minnsta kosti undanþegnir fjármagnstekjuskatt á lánveitingum 
til dótturfélaga sem veita grunnþjónustu, s.s. á sviði velferðarmála, samgöngumála, veitustarfsemi, o.fl.  
Í rauninni ætti ekki aðeins að afnema fjármagnstekjuskatt af sveitarfélögum heldur er fullt tilefni til að 
skoða að veita sveitarsjóðum hlutdeild í tekjum ríkissjóðs af fjármagnstekjuskatti þar sem margir 
einstaklingar og lögaðilar sem þiggja þjónustu sveitarfélagsins greiða lítið eða jafnvel ekkert útsvar til 
þess.
Skorað er á ríkisstjórnina að beita sér þegar í stað fyrir endurskoðun fjármagnstekjuskatts á sveitarfélög 
sem er óeðlileg skattlagning á sveitarfélögin í landinu.
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