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Efni: Frumvarp til laga um breytingu á lögum um greiðslu kostnaðar við 
opinbert eftirlit með fjármálastarfsemi, nr. 99/1999, 304. mái.

Frumvarpið felur í sér eftirtaldar breytingar á tekjustofiium fjármálaeftirlitisms:

Gjaldskrá
2003

Frv. fyrir 
2004 Breyting Gjaldstofn

Viðskiptabankar 
Vátryggingafélög 
Vátryggingafélög 
Félög i vátryggingamiðlun
V crðbréfafyrirtæki 
Kauphaliir og tilboðsraarkaðir 
Lifeyrissjóðir
V erðbréfamiðstöðvar

sköpunarsj öður at\ j j u j u J í / í  j j i í

0.0108%
0,2536%
0,0521%

0.09%
0,0885%

0,5%
0,00648%

0,763%
0,0101%

0.0115%
0.2415%
0.0470%

0,09%
0,09%

0,5%
0,00705%

0.65%
0,01149%

6.4%
-4,8%
-9.8%
0.0%
1,7%
0,0%
8.8%

-14,8%
I3,S%

Eignir
Bókfærð frumtryggingaiðgjöld 
Bókfa"rð fengin endurtrvggingaiðgjöld 
Miðlað iðgjaldamagn á nasstliðnu ári 
Eignir
Rekstrartekjur
Hrein eign til greiðslu lífeyris
Rekstrartekjur
Eignjj

Verði frumvarpið óbreytt að lögum er gert ráð fyrir að kostnaður af starfsemi Fjármálaeftir- 
litsins verði 288,7 millj. kr. árið 2004 sem er 8,5% hækkun frá áætluðum kostnaði yfirstand- 
andi árs. Sú hækkun skýrist að mestu af áætlaðri fjölgun starfsmíiona um 1,5 stöðugildi og 
samningsbundnum launahækkunum. Tekjur af álögðu gjalci á íj ármálafyrirtæki eru áætlaðar 
289,5 millj. kr. árið 2004 og er það 11,4% hækkun miðað við áætlaða innheimtu ársins 2003.

Sam tök atvinnulífsins lýsa áhyggjum  af þeim vexti kostriaðar sem á tt hefur sér stað  við 
fjárm álaeftirlit og  þeim gjaldahæ kkunum  sem lagðar eru  á eftiJitsskylda aðila. SA taka 
u nd ir um sagnir sam ráðsnefndar eftirlitsskyldra aðila sem fylgir frum varpinu og umsögn 
nefndarinnar dags. 2.12. 2 0 0 3 . SA vilja áré tta  að  þau telja óeðJilegt að eftirlitsskyldum  
aðilum  sé gert að  greiða fy rir stjórnsýsluþáttinn í starfsemi FME og fara fram  á að  ríkið 
beri þann kostnað af störfum  FME sem sérstaklega er unnin fy rir viðkom andi ráðuneyti.

Samtök atvinnulífsins vilja einnig taka sérstaklega undir tillögu nefndarinnar um að 
löggjafinn breyti lögum nr. 99/1999 og kveði afdráttarlaust á um að hið opinbera taki á sig 
fjármögnun á þeim þáttum sem lúta að hreinni stjómsýslu og störfum FME í tengslum við 
laga- og reglusetningu, en eftirlitsskyldir aðilar greiði eftú' sem árur fyrir hið raunverulega 
eftirlit sem FME hefur með höndmn.
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