
Alþingi 
Erindi nr. Þ 

komudagur ^ 12. 2bC>l
Samtök banka og verðbréfafyrirtækja

B ankers 'ond Securities Deaiers' Association o fic e la n d

Reykjavík, 3. desember2001

Alþingi,
efnahags- og viðskiptanefnd, 
Austurstræti 8-10 
150 Reykjavík

Efni: Umsögn um frv. til 1. um brt. á 1. um greiðslu kostnaðar við opinbert eftirlit með 
fiármálastarfsemi (230. mál)

Vísað er í bréf nefndarinnar dags. 14. nóvember þar sem óskað er eftir umsögn um 
ofangreint mál.

Samtök banka og verðbréfafyrirtækja eiga sæti í samráðsnefnd eftirlitsskyldra aðila, en 
álit nefndarinnar á áætluðu rekstrarumfangi FME á árinu 2002 er birt sem fylgiskjal 
með frumvarpinu (Fskj. II). Þar koma fram viðamiklar ábendingar við fyrirliggjandi 
fjárhagsáætlun, en nánast ekkert tillit var tekið til þeirra ábendinga í skýrslu FME til 
viðskiptaráherra (Fskj. I). Þess í stað fór FME þá leið að senda viðskiptaráðherra 
sérstakt bréf, meðfylgjandi eigin áætlun, sem inniheldur andsvör við álit samráðs- 
nefndarinnar. Hljóta þau vinnubrögð að vera gagnrýniverð, enda ráðherra að meta 
tillögu FME að fjárhagsáætlun með hliðsjón af athugasemdum hagsmunaaðila sem 
standa undir kostnaði eftirlitsins.

Fyrirliggjandi frumvarp gerir ráð fyrir hækkun þess gjalds sem lagt er á eftirlitsskylda 
aðila til að standa undir kostnaði við fjármálaeftirlit hér á landi. SBV telja rétt að víkja 
sérstaklega að veigamestu atriðunum í þessu sambandi, en taka að öðru leyti undir þau 
sjónarmið sem fram koma í álitsgerð samráðsnefndarinnar.

1) Ekki hefur verið sýnt fram á nauðsyn þeirrar stórkostlegu aukningar starfsumfangs 
sem áætlun FME gerir ráð fyrir. Bæði er boðaður aukinn starfsmannafjöldi, auk 
verulegrar (50%) stækkunar húsrýmis. Slík útþensla opinberra aðila er ávallt 
gagnrýniverð, þá ekki síst þegar kostnaðurinn er greiddur af einkaaðilum.

2) Mál hafa þróast þannig undanfarin ár að FME tekur sífellt meiri þátt í mótun laga og 
reglna íslensks fjármálamarkaðar. Sú staðreynd að sá aðili sem ætlað er að tryggja
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að reglum sé framfylgt sé sá hinn sami og setur reglunar hlýtur að draga úr því 
trausti sem eftirlitið ætti að hafa. E f ætlun löggjafans er að hafa mál með þessum 
hætti er lágmarkskrafa að kostnaður af þeim vinnustundum starfsmanna FME sem 
fara í laga- og reglusmíð greiðist af þvi ráðuneyti sem fer með málefni 
fj ármálamarkaðar.

3) Stjórn FME hefur haft þann háttinn á að auk aðalmanna sitji varamenn alla 
stjórnarfundi. Sú útskýring er gefin á þessu að vegna strangra hæfisreglna sem 
stjórnin hefur sett sér sé mikilvægt að varamenn séu virkir þátttakendur í 
stjórnarstörfum svo þeir geti fyrirvaralaust tekið þátt í ákvörðunum stjórnar ef 
aðalmaður verður vanhæfur. Engan veginn er hægt að fallast á þessi rök, enda 
mundu þá sömu sjónarmið eiga við um fjölmargar stjórnir fyrirtækja og stofnana. 
Framangreint fyrirkomulag hjá FME þýðir í raun ekkert annað en að tekinn hefur 
verið sjálftökuréttur um 6 manna stjórn, þrátt fyrir að löggjafmn hafi einvörðungu 
samþykkt 3 manna stjórn.

Enn brýnna er að hafa þessi sjónarmið í huga þegar um er að ræða stjórn sem kostuð 
er af öðrum aðilum en þeim sem hana skipar. E f það er mat ráðherra að hann verði 
eftir sem áður að haga málum á þennan hátt er brýnt að löggjafmn taki af skarið um 
að ráðuneytið beri kostnaðinn af stjórnarstörfum.

4) í niðurlagi áðurgreinds bréfs samráðsnefndar til FME er vakin athygli á þeirri 
tvisköttun sem gildandi löggjöf felur i sér þegar dótturfélag er að fullu Ijármagnað af 
móðurfélagi. I þeim tilvikum leiðir fjármögnunin til samsvarandi stækkunar efnahags 
móðurfélags og nemur efnahag dótturfélags, þar sem lánið til dótturfélagsins skráist 
sem inneign hjá móðurfélagi. Þar sem eftirlitsgjaldið miðast hins við stærð efnahags 
verður um raunverulega tvigreiðslu gjaldsins að ræða í þessum tilvikum.

Rökin fyrir því að fyrirtæki getur séð ástæðu til að vera með hluta sinnar starfsemi í 
sjálfstæðu dótturfélagi, jafnvel þótt fjármagnað að fullu af móðurfélagi, eru fyrst 
fremst þau að þannig verði skýrari skil í skipuriti félagsins og ábyrgðartilfmning 
starfsmanna óskyldra eininga meiri.

í fyrirliggjandi frumvarpi er gerð tillaga um að þegar svona háttar til skuli 
dótturfélag greiða 2/3 hluta eftirlitsgjaldsins. SBV leggja áherslu á að hér um 
sanngirnismál að ræða sem ekki verður lagfært nema með afnámi framangreindrar 
tvísköttunar.
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