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Alþingi

Drög að breytingartillögu við 1. gr. frumvarps til laga breyting á lögum um greiðslu

5. gr. iaganna orðast svo:
Eftirtaldir eftirlitsskyldir aðilar skulu greiða eftirlitsgjald af álagningarstofni í þeim 

hlutföllum og stærðum sem hér segir:
1. Viðskiptabankar, sparisjóðir, lánafyrirtæki, greiðslustofnanir og rafeyrisíyrirtæki skulu 
greiða eftirfarandi hlutföll af eignum samtals, þó eigi iægri fjárhæð en 1.000.000 kr.:

a. Viðskiptabankar 0,0338%.
b. Sparisjóðir, lánafyrirtæki, greiðslustofnanir og rafeyrisfyrírtæki 0,0303%.

2. Vátryggingafélög skulu greiða 0,356% af bókfærðum iðgjöldum, þó eigi lægrí fjárhæð 
en 1.000.000 kr.
3. Fjélög eða einstaklingar sem stunda vátryggingamiðlun skulu greiða 0,192% af þeim 
iðgjöldum sem miðlað hefur verið á næstliðnu ári, þó eigi lægri fjárhæð en 450.000 kr.
4. Verðbréfafyrirtæki skulu greiða 0,41% af eignum samtals, þó aldrei lægri fjárhæð en
1.000.000 kr.
5. Verðbréfamiðlanir slculu greiða 0,41% af eignum samtals, þó aldrei lægri fjárhæð en
600.000 kr.
6. Rekstrarfélög verðbréfasjóða skulu greiða 0,033% af eignum rekstrarfélags og 
verðbéfa- og fjárfestingarsjóða í rekstri þess samtals , þó aldrei lægrí fjárhæð en 1.000.000 
kr. Þá skulu fagfjárfestasjóðir í rekstri rekstrarfélags eða annars aðila greiða 0,025% af 
hreinni eign viðkomandi sjóðs, þó aldrei lægri flárhæð en 300.000 kr.
7. Verðbréfamiðstöðvar skulu greiða 0,7% af rekstrartekjum, þó eigi lægri fjárhæð en

600.000 kr.
8. Kauphallir skulu greiða 0,81% af rekstrartekjum, þó aldrei lægri fjárhæð en 600.000 
kr.
9. Lífeyrissjóðir skulu samtals greiða 0,011% af hreinni eign til greiðslu lífeyris. Greiða 
skal eftirlitsgjaldið sem 1.140.000 kr. fastagjald vegna þeirra lífeyrissjóða er höfðu hreina 
eign til greiðslu lífeyris undir einum milljarði króna, 1.720.000 kr. vegna þeirra 
lífeyrissjóða er höfðu hreina eign til greiðslu lífeyris frá einum til og með tíu milljarða 
króna, 3.000.000 kr. vegna þeirra lífeyrissjóða er höfðu hreina eign til greiðslu lífeyris frá 
tíu milljörðum til og með tuttugu og fimm milljarða króna, 5.580.000 kr. vegna þeirra 
lífeyrissjóða er höfðu hreina eign til greiðslu lífeyris frá tuttugu og fimm milljörðum til og 
með eitt hundrað milljarða króna og 6.470.000 kr. vegna þeirra lífeyrissjóða er höfðu 
hreina eign til greiðslu lífeyris þar yfír. Það sem þá er ógreitt af eftirlitsgjaldi skv. 1. málsl. 
greiðist í hlutfalli við hreina eign til greiðslu lífeyris.
10. Innlánsdeildir samvinnufélaga skulu greiða fastagjald sem nemur 450.000 kr.
11. íbúðalánasjóður skal greiða 0,0043% af eignum samtals, þó eigi lægri fjárhæð en
1.000.000 kr.
12. Lánasjóður sveitarfélaga ohf. skal greiða 0,0092% af eignum samtals, þó eigi lægri 
fjárhæð en 600.000 kr.
13. Tryggingarsjóður innstæðueigenda og fjárfesta og öryggissjóðir samkvæmt lögum um 
innstæðutryggingar og tryggingakerfí fyrír fjárfesta, nr. 98/1999, skulu greiða fastagjald 
sem nemur 500.000 kr.

kostnaðar við opinbert eftirlit með fjármálastarfsemi.



14. Aðilar með innheimtuleyfí samkvæmt innheimtulögum, nr. 95/2008, skulu greiða
fastagjald sem nemur 700.000 kr.
Einstaklingar og logaðilar, aðrír en fjármálafyrirtæki, sem starfrækja gjaldeyrisskiptastöð 

eða peninga- og verðmætasendingarþj ónustu, sbr. 1. mgr. 25. gr. a. laga um peningaþvætti og 
aðgerðir gegn fjármögnun hryðjuverka, nr. 64/2006, skulu greiða fastagjald sem nemur
600.000 kr.

Erlendir vörsluaðilar séreignarsparnaðar sem fengið hafa staðfestingu þess ráðuneytis sem 
fer með málefni lífeyrissjóða á reglum um viðbótartryggingavemd og séreignarspamað, sbr.
10. gr. laga nr. 129/1997, um skyldutryggingu lífeyrisréttinda og starfsemi lífeyrissjóða, skulu 
greiða fastagjald sem nemur 1.600.000 kr.

Útibú erlendra eftirlitsskyldra aðila sem fengið hafa starfsleyfi hér á landi skulu greiða 
eftirlitsgjald samkvæmt viðeigandi tölulið 1. mgr.

Eignarhaldsfélög á íjámiálasviði, eignarhaldsfélög á vátryggingasviði, blönduð 
eignarhaldsfélög, blönduð eignarhaldsfélög á vátryggingasviði og blönduð eignarhaldsféiög í 
fjármálastarfsemi skulu greiða fastagjaid sem nemur 1.500.000 kr.

Útgefendur hl.utabréfa, sem tekin hafa verið til viðskipta á skipulegum verðbréfamarkaði 
og markaðstorgi fjármálageminga hér á landi, skulu greiða fastagjald tengt íjárhæð 
markaðsvirðis útgefínna hlutabréfa sinna. Greiða skal 370.000 kr. fastagjald vegna hlutabréfa 
að markaðsvirði undir fimm milljörðum kxóna, 1.000.000 kr. vegna hlutabréfa að 
markaðsvirði frá fimm til og með tuttugu og fimm milljarða króna, 3,000.000 kr. vegna 
hlutabréfa að markaðsvirði frá tuttugu og fimm til og með eitt hundrað miiijarða króna,
5.500.000 kr. vegna hlutabréfa að markaðsvirði frá eitt hundrað til og með fímm hundruð 
miiljarða króna og 7.850.000 kr. vegna hlutabréfa með markaðsvirði yfír fímm hundmð 
milljörðum króna.

Útgefendur skuldabréfa, sem tekin hafa verið til viðskipta á skipulegum verðbréfamarkaði 
og markaðstorgi flármálageminga hér á landi, skulu greiða fastagjald tengt fjárhæð 
markaðsvirðis útgefínna skuldabréfa sinna. Greiða skal 120.000 kr. fastagjald vegna 
skuldabréfa að markaðsvirði undir einum milijarði króna, 190.000 kr. vegna skuldabréfa að 
markaðsvirði frá einum til og með ftmm milljarða króna, 440.000 kr. vegna skuldabréfa að 
markaðsvirði frá fímm til og með tíu milljarða króna, 750.000 kr. vegna skuldabréfa að 
markaðsvirði frá tíu til og með fimmtíu milljarða króna, 1.060.000 kr. vegna skuldabréfa að 
markaðsvirði frá fímmtíu til og með tvö hundmð milljarða króna og 1.250.000 kr. vegna 
skuldabréfa að markaðsvirði yfír tvö hundruð milljörðum króna.

Eftirlitsgjald skal reiknast í heilum þúsundum króna. Við álagningu skal jafnframt færa 
álagningarstofna í þúsundir króna.

Fjármálafyrirtæki sem stýrt er af skilanefnd, slitastjóm eða bráðabirgðastjóm samkvæmt 
lögum um fjármálafyrírtæki, nr. 161/2002, óháð því hvort viðkomandi fyrírtæki hefiir 
starfsleyfí, takmarkað starfsleyfí eða starfsleyfí þess hefur verið afturkallað, greiðir fastagjald. 
Gjaldið miðast við það starfsleyfi sem fyrirtækið hafði áður en það fór undir yfírráð 
skilanefhdar, slitastjórnar eða bráðabirgðastjómar og greiðist samkvæmt eftirfarandi 
sundurliðun: viðskiptabankar 35.000.000 kr., aðrar lánastofnanir 18.500.000 kr. og önnur 
fjármálafyrirtæki 8.500.000 kr. Gjald samkvæmt þessari málsgrein greiðist þangað til slitum 
er lokið. Fyrirtæki greiðir eftirlitsgjald samkvæmt viðeigandi töluliðum 1. mgr. þar til það fer



undir yfirráð skilanefndar, slitastjómar eða bráðábirgðastjómar en hlutfallslega samkvæmt 2. 
málsl þessarar málsgreinar frá þvi tímamarki.

Rökstuðningur/umfjöllun:

í fi*umvarpinu er eftirlitsgjald ársins 2012 áætlað 2.002 m.kr. í samræmi við skýrslu 
Fjármálaeftirlitsins, sbr. og 3. mgr. 2. gr. laganna, og nemur hækkun milli ára frá upphaflegri 
áætlun yfirstandandi árs 383 m.kr. eða um 24%.

Eftir umfjöllun í ráðherranefnd um ríkisfjármál og ósk efnahags- og viðskiptaráðherra til 
Fjármálaeftirlitsins um að farið yrði yfir rekstraráætlun ársins 2012, sendi stofnunin ráðherra 
endurskoðaða áætlun. Byggir breytingartillaga þessi á þeirri áætlun.

Samkvæmt breytingartillögunni verður álagt eftirlitsgjald árið 2012 1.887 m.kr. og nemur 
hækkun á milli ára því 16,6% í stað 24% eins og upphafleg áætlun gerir ráð fyrir.

Auk þessarar lækkunar á álagningarhlutföllum er í breytingartillögunni að finna tvær 
efnisbreytingar.

Tilefni þeirrar fyrri er að þann 1. nóvember s.l. tóku gildi lög nr. 128/2011, um verðbréfasjóði, 
fjárfestingarsjóði og fagfjárfestasjóði. Með lögunum falla fagflárfestasjóðir undir ákveðið 
lágmarkseftirlit Fjármálaeftirlitsins. Þessir sjóðir geta veríð reknir af rekstarfélögum og öðrum 
aðilum. Fjármálaeftirlitinu er þó ætlað nokkuð minna eftirlitshlutverk gagnvart 
fagfj árfestasj óðum en öðrum sjóðum í rekstri rekstrarfélaga, þ.e. verðbréfa- og 
fjárfestingarsjóðum. í ljósi framangreinds eru í 6. tl. 1. mgr. 5. gr. laganna lagðar til breytingar 
á ákvæði varðandi eftirlitsgj ald á rekstarfélög og verðbréfa- og íjárfestingarsjóði og nýtt 
ákvæði varðandi eftirlitsgjald á fagflárfestasjóði.

Tilefni þeirrar síðari er að þann 1. desember s.l. tóku gildi ný lög nr. 120/2011, um 
greiðsluþjónustu. Með lögunum falla greiðslustofiianir undir eftirlit Fjármálaeftirlitsins. í 
breytingartillögunni er lagt til að eftirlitsgj ald á greiðslustofnanir verði það sama og á 
sparisjóði, lánafyrirtæki og rafeyrisfyrirtæki.

ATH: 

Á sér blaði má sjá þœr breytingar sem lagðar eru til á einstökum atriðum í h  gr. frv. 
(breytingar eru „trakkaðaru)





Frumvarp

til laga

um breyting á lögum um greiðsla kostnaðar við opinbert eftirlit með íjármálastarfsemi. 
nr. 99/1999, með síðari breytingum.

(Lagt fyrir Alþingi á 140. löggjafarþingi 2011-2012.) 

l.g r .

5. gr. laganna orðast svo:
Eftirtaldir eftirlítsskyldir aðilar skulu greiða eftirlitsgjald a f álagningarstofni I þeim 

hlutföllum og stærðum sem hér segír:
1. Viðskiptabankar, sparisjóðir, lánafvrirtæki, greiðslustofnanir og rafeyrisfyrirtæki skulu 
greiða eftirfarandi hlutföll a f eignum samtals, þó eigi lægri fjárhæð en 1.000.000 kr.:

a. Viðskiptabankar 0,033864%.
b. Sparisjóðir, lánafvrirtæki. greiðslustofnanir og rafeyrisfyrirtæki 0,030324%.

2. Vátryggingafélög skulu greiða 0,35684-% a f bókfærðum iðgjöldum, þó eigi lægri 
fjárhæð en 1.000.000 kr.
3. Félög eða einstaklingar sem stunda vátryggingamiðlun skulu greiða 0A922M%  af þeim 
iðgjöldum sem miðlað hefur verið á næstliðnu árí, þó eigi lægri fjárhæð en 450.000 kr.
4. Verðbréfafyrirtæki skulu greiða 0,41é% a f eignum samtals, þó aldrei lægri fjárhæð en
1.000.000 kr.
5. Verðbréfamiðlanir skulu greiða 0,415-% af eignum samtals, þó aldrei lægri fjárhæð en
600.000 kr.

tóutebféf skulu greiða 0,03340?% af eignum rekstrarfélags og verðbéfa- og 
fiárfestinaarsióða í rekstri bess samtals ¥Íéí^mat^4i-^éa-^aíHtak, þó aldrei lægri fjárhæð 
en 1.000.000 kr. Þá slculu fasfiárfestasióðir í rekstn rekstrarfélags eða annars aðiia greiða 
0,025% af hreinni eign viðkomandi sióðs. bó aldrei iægrj fjárhaeð en 300.000 kr.
7. Verðbréfamiðstöðvar skulu greiða 0.75% af rekstrartekjum, þó eigi lægri fjárhæð en

600.000 kr.
8. Kauphalíir skulu greiða 0,8ié%  af rekstrartekjum, þó aldreí lægri fjárhæö en 600,000 
kr.
9. Lífeyrissjóðir skulu samtals greiða 0,011?4% a f hreinni eign til greiðslu lífeyris. Greiða 
skal eftirlitsgjaldið sem 1.140.000 kr. fastagjald vegna þeirra lífeyrissjóða er höfðu hreina 
eign til greiðsíu lífeyris undir einum milljarði króna, 1.720-840.000 kr, vegna þeirra 
lífeyrissjóða er höfðu hreina eign til greiðslu lifeyris frá einum til og með tíu milljarða 
króna, 3.QOOS4-Q.OOO kr, vegna þeirra lífeyrissjóða er höfóu hreina eign til greiðslu lífeyris 
frá tfu milljörðum til og með tuttugu og fímm milljarða króna, 5.580950.000 kr. vegna 
þeirra lífeyrissjóða er höfðu hreina eign til greiðslu lífeyris frá tuttugu og fimm milljörðum 
til og með eitt hundrað milljarða króna og 6.470909.000 kr. vegna þeirra lífeyrissjóða er 
höfðu hreina eign til greiðslu Hfeyris þar yfír. Það sem þá er ógreitt a f eftirlitsgjaldi skv. 1. 
málsl. greiðist í hlutfalli við hreina eign til greiðslu lífeyris.



10. Innlánsdeildir samvinnufélaga skulu greiða fastagjald sem nemur 450.000 kr. f
11. íbúðalánasjöður skal greiða 0,00436% af eignum samtals, þó eigi lægri fjárhæð én
1.000.000 kr.
12. Lánasjóður sveitarfélaga ohf. skal greiða 0,0092S% af eignum samtals, þó eigi lægri
fjárhæð en 600.000 kr. /
13. Tryggingarsjóður innstæðueigenda og jQárfesta og öryggissjóðir samkvæmt lögum um 
innstæðutryggingar og tiyggingakerfi fyrir fjárfesta, nr. 98/1999, skulu greiða fastagjald 
sem nemur 500.000 kr.
14. Aðiiar með innheimtuleyfí samkvæmt innheimtulögum, nr. 95/2008, skulu greiða 
fastagjald sem nemur 700.000 kr.
Einstaklingar og lögaðílar, aðrir en fjármálafyrirtæki, sem starfrækja gjaldeyrisskiptastöð 

eða peninga- og verðmætasendingarþjónustu, sbr. 1. mgr. 25. gr. a. laga um peningaþvætti og 
aðgerðir gegn Qármögnun hryðjuverka, nr. 64/2006, skulu greiða fastagjald sem nemur
600.000 kr.

Erlendir vörsluaðilar séreignarspamaðar sem fengið hafa staðfestingu þess ráðuneytis sem 
fer með málefni lífeyrissjóða á reglum um viðbótartryggingavemd og séreignarspamað, sbr.
10. gr. laga nr. 129/1997, um skyldutryggingu lífeyrisréttinda og starfsemi Mfeyrissjóða, skulu 
greiða fastagjald sem nemur 1.600.000 kr.

Utibú erlendra eftirlitsskyldra aðila sem fengið hafa starfsleyfi hér á landi skulu greiða 
eftirlitsgjald samkvæmt viðeigandi tölulið 1. mgr.

Eignarhaldsfélög á fjármálasviði, elgnarhaldsfélög á vátryggíngasviði, biönduð 
eignarhaldsfélög, blönduð eignarhaldsfélög á vátryggingasviði og blönduð eignarhaldsfélög i 
fjármálastarfsemi skulu greiða fastagjald sem nemur 1.500.000 kr.

Útgefendur hlutabréfa, sem tekin hafa verið til viðskipta á skipulegum verðbréfamarkaði 
og markaðstorgi fjármálagerninga hér á landi, skulu greiða fastagjald tengt fjárhæð 
markaðsvirðis útgefinna hlutabréfa sinna. Greiða skal 370400.000 kr. fastagjald vegna 
hlutabréfa að markaðsvirði undir fimm milljörðum króna, 1.00050.000 kr. vegna hlutabréfa 
að markaðsvirði frá fimm til og með tuttugu og fimm milljarða króna, 3.000200.000 kr. 
vegna hlutabréfa að markaðsvirði frá tuttugu og fimm ti! og með eitt hundrað milljarða króna,
5.500900.000 kr. vegna hlutabréfa að markaðsvirði frá eitt hundrað til og með fimm hundruð 
milljarða króna og 7.8508-400.000 kr. vegna hlutabréfa með markaðsvirði yfir firam hundruð 
milljörðum króna.

Útgefendur skuldabréfa, sem tekin hafa verið til viðskipta á skipulegum verðbréfamarkaði 
og markaðstorgi fjármálageminga hér á landi, skulu greiða fastagjald tengt fjárhæð 
markaðsvirðis útgefínna skuldabréfa sinna. Greiða skal 12030.000 kr. fastagjald vegna 
skuldabréfa að markaðsvirði undir einum milljarði króna, 190200.000 kr. vegna skuldabréfa 
að markaðsvirði frá einum til og með fimm miíljarða króna, 4407-0.000 kr. vegna skuldabréfa 
að markaðsvirði frá fimm til og með tíu milljarða króna, 750-800.000 kr. vegna skuldabréfa að 
markaðsvirði frá tíu til og með fimmtíu milljarða króna, 1.060430.000 kr. vegna skuldabréfa 
að markaðsvirði frá fimmtíu til og með tvö hundrúð milljarða króna og 1.250330.000 kr. 
vegna skuldabréfa að markaðsvirði yfír tvö hundruð milljörðum króna.

Eftirlitsgjald skal reiknast í heilum þúsundum króna. Við álagningu skal jafnframt færa 
álagningarstofna í þúsundir króna.


