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Efni: Umsögn um frumvarp til laga um breytingu á lögum um greiðslu kostnaðar við 
opinbert eftirlit með fjármálastarfsemi.

Fjármálaeftirlitið vísar til bréfs yðar, dags. 21. nóvember sl., þar sem óskað er eftir umsögn 
um frumvarp til laga um greiðslu kostnaðar við opinbert eftirlit með fjármálastarfsemi, 304. 
mál.

Fjármálaeftirlitið styður eftii frumvarpsins. í fylgiskjali I sem fylgir greinargerð með 
frumvarpinu er birt skýrsla Fjármálaeftirlitsins til ráðherra um áætlaðan rekstrarkostnað 
stofnunarinnar fyrir árið 2004 og í viðauka fylgiskjalsins er gerð grein fyrir horfum í rekstri 
og starfsumhverfi Fjármálaeftirlitsins næstu þijú árin að mati eftirlitsins. Jafhframt er, sem 
fylgiskjal III, birt skýrsla Fjármálaeftirlitsins til viðskiptaráðherra um starfsemi 
stofnunarinnar frá miðju ári 2002 til miðs árs 2003. í þessum gögnum er að finna ítariega 
umfjöllun um rekstur og starfsemi stofhunarinnar.

Fjármálaeftirlitið gerir ekki athugasemdir við einstök ákvæði frumvarpsins. í inngangskafla 
athugasemdanna við frumvarpið, lokamálsgrein, segir hins vegar: "Með frumvarpinu eru 
álagningarhlutfoll hækkuð en lágmarksgjöld eru óbreytt" . Við þetta er nauðsynlegt að koma 
að leiðréttingu. Hið rétta er að í frumvarpinu er í flestum tilvikum gert ráð fyrir hækkun 
álagningarhlutfalla. Það á þó ekki við um álagningarhlutföll af iðgjöldum vátryggingarfélaga, 
sbr. tl. 2, og álagningarhlutfall á rekstrartekjur verðbréfamiðstöðva, sbr. tl. 7. Þá er í 
frumvarpinu gert ráð fyrir hækkun á lágmarksgjöldum verðbréfafyrirtækja frá gildandi lögum 
auk þess sem gert er ráð fyrir að rekstrarféiög verðbréfasjóða og ljártestingarsjóða greiði 
hærri lágmarksgjöld en forverar þessara félaga, þ.e. verðbréfasjóðir og rekstrarfélög. Um 
forsendur þessara breytinga er fjallað í fylgiskjali I, 4. kafla, bls. 7-8. Fjármálaeftirlitið er 
reiðubúið að veita frekari upplýsingar og liðsinna nefndinni, verði þess óskað.
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