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Efni: Athugasemdir viÖ frumvarp til laga um breytingar á Iögum um greiöslu 
kostnaÖar við opinbert eftirlit meÖ fjármálastarfsemi nr. 99/1999.

Undirritaður fyrir hönd stjórnar Lánasjóðs sveitarfélaga ohf. (LS) óskar eftir að 
viðskiptanefnd Albingis taki til endurskoðunar álagningu eftiriitsgjalda í 
frumvarpi tíl iaga um breytingu á kostnaði við opinbert eftiriit með 
fjármálastarfsemi, nr. 99/1999. Jafnframt er mótmælt harðlega þeim auknu 
álögum á LS sem gert er ráð fyrir \ fyrrgreindu lagafrumvarpi.
Um undirbúning eftirlitsreglna af þessu tagi gilda ákvæði iaga nr. 27/1999, 
um opinberar eftirlitsreglur, í 2. gr. þeirra laga kemur fram bann við því að 
eftirlit á vegum hins opinbera leiðt tíl mismununar. Frá þessu banni verður 
ekki vikið nema brýnir almannahagsmunir krefjist. Það leiðir af öðrum 
ákvæðum þessara laga að gerð er krafa ti! þess að breytingar á fyrirkomulagí 
opinbers eftirlits eigi að vera ítariega rökstuddar af hálfu eftirlitsstjórnvalds í 
greinargerð þar sem m.a. er sýnt fram á að jafnræðis og meðaihófs sé gætt við 
ákvörðun eftirlitsgjalda.
Framangreindra sjónarmiða hefur á engan hátt verið gætt við gerð 
frumvarpsins, a.m.k. að því er varðar Lánasjóð sveítarfélaga, og er Ijóst að ef 
frumvarpið verður óbreytt að lögum mun það ótvírætt fe!a í sér skattheimtu 
enda mun eftirlitsgjald sem rennur ti! Fjármálaeftirlrtsins verða langt umfram 
raunkostnað sem af eftirlitinu hlýst.

Ósk um breytingu á 2. gr, frv.
í 2. gr. frumvarpsins eru útlistaðar álögur sem breyting á 5. gr. 99/1999. 
Lánasjóður sveitarféiaga fellur undir lið 1. b. og á samkvæmt frumvarpinu að 
greiða 0,0244% af eignum sem er hækkun úr 0,00686% árið 2009, eða 
256% hækkun á tveimur árum. Eftirlitsgjald til FME mun þar með hafa 
hækkað úr 4,4 miiíjónum árið í 11 milljónir árið 2010 og 17 milljónir árið 
2011, verði frumvarpið samþykkt óbreytt.
Siík hækkun á álögum er úr öilu hófi og ekki í neinu samræmi við starfsemi 
LS eða kostnað við eftiriit með henni. Þannig er fjarri lagi að eftírlit með 
starfsemi LS kalii á tæplega tvö stöðugildi hjá Fjármálaeftirlitinu eins og 
fyrirhuguð gjaldtaka bendir þó til. Tii samanburðar má benda á að gjaldtaka 
af íbúðalánasjóði hækkar aðeins um 22% í hiutfaili við eignir á síðustu 
tveimur árum, úr 0,0032% árið 2009 í 0,0039% árið 2011.
Frá árinu 2008 hefur kostnaður vegna opinbers eftiriits nánast tvöfaldast, þ.e. 
hækkað um 100%. Á sama tíma er bankakerfið um 25% af því sem það var á 
árinu 2008, mv. nýlegar tölur Seðlabanka.
Þó svo að eftirlitsgjald sé lagt á sem skattur með lögum þá er hugmyndin á 
bak við fjármögnun Fjármáiaeftirlitsins, forsaga og uppbygging iaga nr.
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99/1999 að í raun sé um þjónustugjöld að ræða. Meta á raunverulega þörf á 
eftíríiti, kostnað við slík og skipta niður á einstaka fiokka greiðenda í samræmi 
við umfang þeirra.

Með vísan tii þessara sjónarmiða verður að gera á kröfu að gjaldtaka vegna 
opinbers eftirlits vegna fjármáiastarfsemi séu í samræmi við kostnað við að 
veita þjónustuna, því Íeggur Lánasjóður sveitarfélaga til svohijóðandi 
breytingartiIlögu víð 2. gr. frumvarpsins:
12. LánasjóÖur sveitarféiaga ohf skaigreiða 0,00837% af eignum samtais, 

þó eigi iægri fjárhæð en 600.000 kr.

Miðað við núverandi efnahag iánasjóðsins má vænta þess að 
breytingartiilagan skiii u.þ.b. 6,5 milijónum króna í eftirlitsgjald til FME á 
árinu 2011, sem verður að teijast fremur vei í lagt miðað við þær forsendur 
sem að framan er iýst.
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