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REMISSYTTRANDE
Promemorian Riskskatt för vissa kreditinstitut
Sparbankernas Riksförbund, Förbundet, avstyrker förslaget i promemorian.
Förbundet noterar att utformningen av förslaget inte innebär att Sparbanker i första
hand skulle omfattas av skattskyldigheten men anser samtidigt att det är viktigt att ta
ställning till förslaget då det aktualiserar frågor av principiell natur.
Syftet med skatten uppges vara att stärka de offentliga finanserna och därigenom
skapa utrymme för att klara en framtida finansiell kris. Förbundet anser att
regeringen inte har beskrivit på vilket sätt som stärkandet av de offentliga finanserna
skapar sådant utrymme. Såvitt framgår av promemorian kommer skatteintäkterna att
användas för att bestrida offentliga kostnader generellt. Det är uppenbarligen inte
fråga om att fondera inbetalda skattebelopp, som i händelse av kris skulle kunna
ianspråktas utan belastning av annat än just fonden. Förbundet har mot denna
bakgrund svårt att se hur det påstådda syftet med förslaget kan korrespondera med
utformningen av detsamma.
Det finns i förslaget heller ingen beskrivning av hur stor risken för kriser av det
påstådda slaget kan vara för staten och hur stora kostnaderna antas kunna bli i
sådana situationer. Det är därför omöjligt att förstå huruvida den föreslagna skattens
dimensionering är relevant eller ej. Som ingående belyses i promemorian har redan
flera omfattande regelverk genomförts, som har till ändamål att hindra att förluster i
institut drabbar andra än institutens ägare och fordringsägare. För samtliga de risker
som berörs i promemorian, gäller redan regler baserade på detta ändamål. Förbundet
menar bestämt att risker ska motverkas med regler om riskhantering och kapitalkrav.
Beskattning är inte ett sätt att hantera risker på.
Förbundet menar vidare att ett genomförande av förslaget med all säkerhet kommer
leda till att kostnader övervältras på bankkunderna, något som direkt torde påverka
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andra delar av landets ekonomi och därigenom påverka de offentliga finanserna
negativt.
Förbundet ställer sig slutligen frågande till att den föreslagna skatten inte skulle
snedvrida konkurrensen och därmed inte vara i konflikt med EU:s regler om statligt
stöd.
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