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Eihi: Lagafrumvarp um greiðslu kostnaðar við opinbert eftirlit með
fjármálastarfsemi, 304. mál.

Sambandi íslenskra tryggingafélaga (SÍT) hefur borist bréf efnahags- og 
viðskiptaneftidar, dags. 21. nóvember sl., þar sem óskað er umsagnar SÍT um frumvarp til 
laga um breytingu á lögum nr. 99/1999 um greiðslu kostnaðar við opinbert eftirlit með 
fjármálastarfsemi með síðari breytingum, 304. mál.

SIT er aðili að samráðsnefnd eftirlitsskyldra aðila, og styður þau sjónarmið, sem sú nefnd 
hefur sett fram og fylgir frumvarpinu sem sérstakt fylgiskjal. Af SÍT hálfu skal því að svo 
stöddu einungis eftirfarandi áréttað:

1. í 8. gr. laga nr. 87/1998 um opinbert eftirlit með fjármálastarfsemi segir orðrétt 
um verkefni og starfsemi Fjármálaeftirlitsins:

„Fjármálaeftirlitið skal fylgjast með að starfsemi eftirlitsskyldra aðila sé í 
samræmi við lög, reglugerðir, reglur eða samþykktir sem um starfsemina gilda 
og að starfsemin sé að öðru leyti í samræmi við heilbrigða og eðlilega 
viðskiptahætti.

Fjármálaeftirlitinu er heimilt að gefa út og birta opinberlega almenn 
leiðbeinandi tilmæli um starfsemi eftirlitsskyldra aðila, enda varði málefnið 
hóp eftirlitsskyldra aðila“.

I þessum tilvitnuðu ákvæðum er að finna skilgreininguna á lögboðnum verkefnum 
Fjármálaeftirlitsins. Hvorki þar né í öðrum lögum er að finna ákvæði þess efhis, 
að Fjármálaeftirlitið eigi, og það í sívaxandi mæli, að sinna verkefnum fyrir aðra



opinbera aðila, s.s. ráðuneyti, og í tengslum við þau verkefni að taka þátt í erlendu 
samstarfi, í þeim tilgangi einum að undirbúa setningu nýrra laga og reglna um 
ijármálamarkaðinn hér á landi. í 17. gr. laga 87/1998 um opinbert eftirlit með 
fjármálastarfsemi er fjallað um greiðslu efitirlitsgjalds. Segir þar, að eftirlitsskyldir 
aðilar skuli standa straum af kostnaði við rekstur Fjármálaefitirlitsins. Skýra 
verður orðið rekstur í þessu sambandi þröngt. Eðli málsins samkvæmt eiga því 
eftirlitsskyldir aðilar að greiða fyrir hin lögbundnu verkefni Fjármálaeftirlitsins, 
þ.e. fyrir eftirlitsþáttinn. Önnur verkefhi, sem Fjármálaeftirlitið hefur tekist á 
hendur umfram hin lögbundnu, eiga ekki að vera á kostnað hinna eftirlitsskyldu 
aðila. Slíkur kostnaður hlýtur að greiðast af þeim, sem um þessa vixmu biðja eða 
láta líðast, væntanlega samkvæmt fjárlögum ríkisins.

2. Stjóm SÍT og aðildarfélög þess gera sér fulla grein fyrir því, að hér á landi eins og 
í öðrum þróuðum ríkjum, þurfi að vera við lýði skilvirkt eftirlit með 
fjármálamarkaðnum. Sýnist sem Fjármálaeftirlitið hafi að ýmsu leyti staðið undir 
væntingum. Fjármálaeftirlitið sjálft hlýtur þó jafnan að leitast við að sýna gott 
fordæmi og fara að laganna bókstaf. Stjóm SÍT beinir því til efhahags- og 
viðskiptanefndar, að hún hlutist til um að fá nú og framvegis fyllri og ítarlegri 
upplýsingar um annars vegar skiptingu verkefna Fjármálaeftirlitsins í hreina 
eftirlitsstarfsemi, sem eftirlitsskyldir aðilar eiga lögum samkvæmt að kosta, og 
hins vegar önnur verkefni í þágu hins opinbera, sem lög standa ekki til að 
efitirlitsskyldir aðilar fjármagni.

Samband íslenskra tryggingafélaga er reiðubúið að skýra sjónarmið sín varðandi 
fhunvarpið frekar, verði talin þörf á því. Jafnframt skal enn ítrekað, að SIT tekur undir 
þær athugasemdir, sem samráðsnefiid eftirlitsskyldra aðila hefur sett fram varðandi 
frumvarpið.
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