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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. 28. nóvember sl., þar sem óskað er eftir umsögn 
um frumvarp til laga um greiðslu kostnaðar við opinbert eftirlit með fjármálastarfsemi, 320. 
mál.

Fjármálaeftirlitið styður efni frumvarpsins. I fylgiskjali I sem fylgir greinargerð með 
frumvarpinu er birt skýrsla Fjármálaeftirlitsins til ráðherra um áætlaðan rekstrarkostnað 
stofnunarinnar fyrir árið 2005 og í viðauka fylgiskjalsins er gerð grein fyrir horfum i rekstri 
og starfsumhverfi Fjármálaeftirlitsins næstu þrjú árin að mati eftirlitsins. Jafnframt er, sem 
fylgiskjal III, birt skýrsla Fjármálaeftirlitsins til viðskiptaráðherra um starfsemi 
stofnunarinnar frá miðju ári 2003 til miðs árs 2004. I þessum gögnum er að fmna ítarlega 
umljöllun um rekstur og starfsemi stofnunarinnar.

Rétt er að taka fram að í áætlun þeirri sem frumvarpið er byggt á er ekki gert ráð fyrir að 
Fjármálaeftirlitið hafi formlegum skyldum að gegna í eftirliti með því að farið verði að 
reikningsskilastöðlum Alþjóðareikningsskilaráðsins, en í undirbúningi er frumvarp til laga um 
breyting á lögum um ársreikninga, nr. 144/1994, þar sem lagt er til að innleidd verði ESB 
reglugerð nr. 1606/2002, um beitingu alþjóðlegra reilaiingsskilastaðla. Frumvarp sama efnis 
var lagt fram á síðasta vorþingi, en þar var gert ráð fyrir að ársreikningaskrá hefði þetta eftirlit 
með höndum. Fjármálaeftirlitið vill einnig taka fram að það hafði ekki forsendur til að leggja 
fullnaðarmat á áhrif lagabreytinga á verðbréfa- og vátryggingamarkaði, sem í undirbúningi 
eru og fyrirhugað er að taki gildi á næsta ári. Eðlilegt er að taka áhrif þessara breytinga á 
rekstur Fjármálaeftirlitsins til nánari umljöllunar þegar endanleg frumvörp koma til 
umfjöllunar.

Fjármálaeftirlitið telur að öðru leyti nauðsynlegt að koma með eftirgreindar ábendingar um 
lagfæringar í þeim ákvæðum frumvarpsins sem tilgreind eru hér á eftir. (Lagfæringamar eru 
hér feitletraðar):

Æskilegt er að 4. tl. 1. gr. orðist þannig:

•  Verðbréfafyrirtæki skulu greiða 0,1% af eignum samtals, þó aldrei lægri ijárhæð en 
400.000 kr. Verðbréfamiðlanir skulu greiða 0,1% af eignum samtals, þó aldrei lægri 
fjárhæð en 250.000 kr. Rekstrarfélög verðbréfasjóða og fjárfestingarsjóða og 
íjárfestingarsjóðir sem gefa út hlutabréf skulu greiða 0,00988% af eignum rekstrarfélags 
og viðkomandi sjóða samtals, þó aldrei lægri fjárhæð en 400.000 kr.
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Skýring:
Ofangreindri breytingu á ákvæðinu er ætlað að undirstrika að álagningarstofn gjaldsins eru samanlagðar 
eignir rekstrarfélags og viðkomandi sjóða eins og fram kemur í athugasemd í töflu 2 á bls. 8 í frumvarpinu.

Æskilegt er að 9. tl. 1. gr. orðist þannig:

•  Nýsköpunarsjóður atvinnulífsins skal greiða 0,011% af eignum samtals, þó eigi lægri
fjárhæð en 400.000 kr. Ibúðalánasjóður skal greiða 0,0011% af eignum samtals, þó eigi 
lægri fjárhæð en 400.000 kr.

Skýring:
Ofangreind beyting er nauðsynleg þar sem í lögum nr. 57/2004 um breytingu á lögum um húsnæðismál, nr. 
44/1998, með síðari breytingum, sem tóku gildi þann 1. júlí 2004, er kveðið á um að Fjármálaeftirlitið hafi 
eftirlit með þvi að starfsemi Ibúðalánasjóðs sé i samræmi við ákvæði laganna. Fyrir lagabreytinguna tók 
eftirlitshlutverk Fjármálaeftirlitsins eingöngu til húsbréfadeildar íbúðalánasjóðs. Þessi breyting er nefnd á 
bls. 6 i fylgiskjali I með frumvarpinu.

Þá telur Fjármálaeftirlitið rétt að benda á að við prentun fylgiskjala með frumvarpinu hefur 
framsetning "Töflu 2" á bls. 8 í frumvarpinu að nokkru leyti misfarist. Upplýsingar í töflunni 
eru þar illlæsilegar m.a. vegna fjölda aukastafa með tölum, sem í sjálfu sér eru ekki rangar. 
Fjármálaeftirlitið telur því ástæðu til að senda nefndinni afrit af töflunni eins og hún leit út 
sem fylgiskjal með skýrslu til viðskiptaráðherra um áætlaðan rekstrarkostnað 
Fjármálaeftirlitsins árið 2005.

Fjármálaeftilitið telur ekki ástæðu til frekari ábendinga við framangreint frumvarp en er að 
sjálfsögðu reiðubúið til að veita frekari upplýsingar og liðsinna nefndinni, verði þess óskað.

Virðingarfyllst,

FJÁRMÁLAEFTIRLITIÐ



FJÁRMALAEFTIRLITÐ

Áætluð álagning eftirlitsgjalds fyrir árið 2005 og tillögur um  álagningarhlutföll og lágmarksgjöld

Tafla 2 Miðað er við álagningarþörf 297.968 þús.kr. skv. rekstraráætlun FME vegna 2005

Tilvís. Hlutfl. Áætluð Hlutfl.
í lög

Álagt
skipting Álagningar- álagningar Áætluð skipting

nr. 99/ milli stofn. Lág- stofnar hlutföll - % Gildandi álagning milli stofn.
í þús. kr. 1999 Útr,- eftirlits- flokka marks- samkvæmt og fastagjöld álagningar- vegna flokka

5.gr. stofn gjald í jan. m.v.álagn. gjald ársreikningum vegna ársins hlutföll - % ársins m.v. álagn.
Liður nr. V 2004 2004 2005 ársins 2003 2005 og fastagjöld 2005 0 2005

Lánastofnanir - töluliður 1. samtals 144.939 50,06 1.675.695.193 0,00874 0,01149 147.392 49,47
Viðskiptabankar 1 e 113.472 39,19 400 1.358.013.374 0,00874 0,01149 118.690 39,83
Sparisjóðir 1 e 22.127 7,64 400 181.651.529 0,00874 0,01149 19.522 6,55
Lánafyrirtœ ki 1 e 9.339 3,23 400 136.030.290 0,00874 0,01149 9.180 3,08

Vátryggingafélög: - töluliður 2. samtals 63.681 22,00 400 64.828 21,76
A f bókfærðum  frumtryggingariðgjöldum 2 i 63.192 21,83 26.897.157 0,23200 0,24150 64.348 21,60
A f bókf. fengnum endurtryggingariðgj. 2 i 489 0,17 172.740 0,04500 0,04700 478 0,16
Vegna söfnunarlíftrygginga 2 i 0 0,00 25.493 0,00590 0,00590 2 0,00

Vátryggingamiðlarar 3 i 3.367 1,16 200 1.182.829.130 0,09000 0,09000 1.800 0,60
Verðbréfafyrirtæki 4 e 4.480 1,55 400 2.479.267 0,10000 0,09000 3.406 1,14
Verðbréfam iðlanir 4 e 500 0,17 250 49.544 0,10000 0,09000 750 0,25
Rekstrarfélög 4 e 18.877 6,52 400 197.514.244 0,00988 0,01367 19.824 6,65

- töluliður 4. samtals 23.856 8,24 23.979 8,05
Kauphallir 5 t 1.489 0,51 250 356.931 0,50000 0,50000 1.785 0,60
Lífeyrissjóðir 6 el 47.865 16,53 150-600 823.977.366 0,00605 0,00705 49.851 16,73
V erðbréfamiðstöð var 7 t 1.028 0,36 250 172.298 0,65000 0,65000 1.120 0,38

Aðrir eftirlitsskyldir aðilar:
Innlánsdeildir samvinnufélaga 8 f 1.250 0,43 250 250 1.250 0,42

íslandspóstur hf. - v/ Póstgirós 8 f 150 0,05 150 150 150 0,05

Nýsköpunarsjóður atvinnulífsins 9 e 505 0,17 400 4.127.668 0,01100 0,01149 454 0,15
Ibúðalánasjóður 9 e 1.079 0,37 400 459.831.582 0,00110 0,00040 5.058 1,70
Tryggingarsjóður innstæðueigenda og íjárf. 10 f 150 0,05 150 150 150 0,05

Tryggingarsjóður sparisjóða 10 f 150 0,05 150 150 150 0,05

Samtals 289.508 100,00 297.967 100,00
*) e~eignir samtals; t=rekstrartekjur; 

el= hrein eign til greiðslu lifeyris; 
i=tryggingariðgjöld; f=fastagjald

1) Tekið hefur verið tillit til áhrifa lágmarksgjalda og ákœvðis í 10. tl. 5. gr. 1. 99/1999 er varðar 9/10 hluta eingaraðUd.
A TH; Gert er ráðfyrir að álagningarstofn rekstrarfélags séu eignir félagsins og viðkomandi sjóða samanlagt.

Gert er ráðfyrir að lágmarksgjöld verði óbreytt nema hjá vátryggingamiðlurum, sem hækki úr 150þús.kr. i 200þús.kr.
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