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Virðulega þingnefnd,
Ég óska þess að breyting verði gerð á frumvarpi til laga um br. á lögum 99/1999 um 
greiðslur eflirlitsskyldra aðila til fjármálaeflirlits.

Lágmarksgjald til eftirlitsins er í frumvarpinu ákveðið kr. 200.000. Það hefur hækkað 
í stórum skrefum úr kr. 25.000 árið 1996 í umrædda fjárhæð á sl. ári.

Við ákvörðun lágmarks hlýtur að vera miðað við lægsta punkt, það er minnstu 
einingar sem undir lögin heyra. I 3ja tölulið fyrstu greinar eru nefnd félög eða 
einstaklingar sem stunda tryggingamiðlun. Vátryggingamiðlun á Islandi stunda 
einkum þrenns konar aðilar sbr. skrá í ársskýrslu Fme. 2001:

Fyrst má nefna erlenda miðlara, þar á meðal er stærstu miðlun heims, sem hafa hér 
víðtæka samninga í flugsamgöngum og sjálfsagt öðrum alþjóðlegum greinum.

í öðru lagi íslenskar sölustofur undir forystu miðlara, sem byggja á atorku ólærðra 
sölumanna, sem geta skipt tugum á hverjum stað. Þessar stofixr mótast af söludeildum 
islenskra tryggingafélaga enda upphaflega stofnaðar af fyrrverandi starfsmönnum 
þeirra.

í þriðja lagi einstaklinga sem starfa einir líkt og sjálfstætt starfandi sérfræðingar, svo 
sem endurskoðendur, tannlæknar eða lögfræðingar. Slíkir miðlarar þjóna meira og 
minna fbstum kjarna viðskiptavina á langtímagrundvelli. Miðlari sem vinnur einn 
hefur álika tekjuhorfur og sérfræðingar í umræddum greinum.

Tekjugrunnur þessarra þriggja hópa er þannig mjög mismunandi. Hinsvegar miðast 
grunngjaldið við iðgjaldatekjur allt að 458 milljónum. Það þýðir að sama fjárhæð er 
lögð á félag með iðgjaldatekjur sem nema 450 milljónum og einstakling sem veltir 10 
milljóaum króna á ári.

Ekki verður séð að nein eftirlit sskyld grein sérfræðinga beri neitt svipað gjald og 
einstaklingar í tryggingamiðlun. Starfsábyrgðartrygging miðlara kostar nú 100.000 
kr. ofan á eftirlitsgjaldið og má þannig segja að einstaklingur í miðlun greiði 25.000 
krónur á mánuði í tilveruskatt. Það er margföld sú tala sem hliðstæðar stéttir greiða.

Fjármálaeftirlitið hefúr undanfarin tvö ár fengið úr skattstoftii þessum 51.863.893 kr. 
hærri fjárhæð en það hefúr haft þörf fyrir, og ber nú að skila þeim ofteknu fjármunum 
aflur. En að óbreyttu lágmarksgjaldi munu þeir sem greiða hlutfallslega lang mest 
ekki fá neitt af því. Mér sýnist að ég hafi greitt liðlega eitt prómill af heildarkostnaði 
við eftirlitið sl. ár og beri því ekki minna en fjórðungs lækkun af þeirri ástæðu einni.
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Ég hef með bréfí dags. 15.11.2001 beðið forstjóra eftirlitsins að útskýra forsendur 
þessa lágmarksgjalds. Nú er runninn út sá frestur sem opinberum aðilum er gefinn til 
svara við fyrirspumum almennings, en ekkert heíur heyrst frá honum enn. Þarf engan 
að undra þó það vefjist fyrir að finna réttlætið í þessarri einkennilegu skattlagningu.

Það er Alþingis að sjá um að jafnaðar sé gætt við álagningu skatta. Ég heiti á nefndina 
að endurskoða lágmarksgjald þetta og ákveða með hliðsjón af því sem tíðkast við 
svipaðar aðstæður hjá sjálfstætt starfandi einstaklingum í eftirlitsskyldri starfsemi.

Mér er sjálfum ekki kunnugt um hliðstæða skattlagningu í öðrum greinum, þó einhver 
dæmi kunni að vera um þjónustugjöld.

Ef jöfnuður á að ríkja tel ég því rétt að þessari skattlagningu á einstaklinga verði hætt.
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Með virðingu,
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