
Reykjavík, 10. Október 2014.

Nefndasvið Alþingis.
Efnahags- og viðskiptanefnd Alþingis.

Berist til þess er málið varðar.

Umsögn um frumvarp til laga um ýmsar forsendur frumvarps til fjárlaga fyrir árið 2015.

Með erindi dagsettu 10. október sl. var þess óskað að Fjármálaeftirlitið skilaði athugasemdum við framangreint 
frumvarp til laga, eigi síðar en 13. október nk. til nefndarsviðs Alþingis. Fjármálaeftirlitið telur nauðsynlegt að 
gera eftirfarandi athugasemdir:

Í fyrsta lagi er lögð til breyting á 8. gr. í IV. kafla frumvarpsins sem hljóði svo:

Eftirfarandi breytingar verða á 1. mgr. 5. gr. laganna:
a. Í stað „0,0283%“ í a-lið 1. tölul. kemur: 0,0277%.
b. Í stað „0,0256%“ í b-lið 1. tölul. kemur: 0,0251%.
c. Í stað „0,317% %“ í 2. tölul. kemur: 0,314%.
d. Í stað „0,175%“ í 3. tölul. kemur: 0,172%.
e. Í stað „0,50%“ í 4. tölul. kemur: 0,49%.
f. Í stað „0,50%“ í 5. tölul. kemur: 0,49%.
g. Í stað „0,031%“ og „0,0135%“ í 6. tölul. kemur: 0,030%; og: 0,0133%.
h. Í stað „0,010%“ og „1.200.000 kr.“, „1.930.000 kr.“, „3.370.000 kr.“, „6.260.000 kr.“ og „7.260.000 kr.“ í
9. tölul. kemur: 0,0097% og 1.250.000 kr., 2.050.000 kr., 3.580.000 kr., 6.650.000 kr., og 7.710.000 kr. .
i. Í stað „0,006%“ í 11. tölul. kemur: 0,0059%. 
j. Í stað „0,008%“ í 12. tölul. kemur: 0,0078%.

Með þessum hætti endurspeglar 8. gr. lagafrumvarpsins þær 1.637 m.kr. sem áætlun Fjármálaeftirlitsins fyrir árið 
2015 gerir ráð fyrir sem tekjum af eftirlitsgjaldi og kynnt var samráðsnefnd eftirlitsskyldra aðila og fjármála- og 
efnahagsráðherra lögum samkvæmt.

Í öðru lagi er lagt til að texti með 8. grein hljóði með eftirfarandi hætti, þegar búið er að aðlaga hann að 
framangreindu:

Um 8. gr.
Í ákvæðinu er gert ráð fyrir lækkun gildandi álagningarhlutfalla viðskiptabanka, sparisjóða, lánafyrirtækja, 
greiðslustofnana, rafeyrisfyrirtækja, vátryggingafélaga, vátryggingamiðlara, verðbréfafyrirtækja, 
verðbréfamiðlana, rekstrarfélaga verðbréfasjóða, fagfjárfestasjóða, lífeyrissjóða, Íbúðalánasjóðs og Lánasjóðs 
sveitarfélaga. Lög er til hækkun á fastagjöldum lífeyrissjóða, en fastagjöld, lágmarksgjöld og álagningarhlutföll 
annarra eftirlitsskyldra aðila standi í stað. Miðað er við rekstraráætlun Fjármálaeftirlitsins fyrir árið 2015, sem 
gerir ráð fyrir að kostnaður við rekstur embættisins nemi 1.987,0 millj. kr. á komandi ári. Í samræmi við 3. gr. 
laga um greiðslu kostnaðar við opinbert eftirlit með fjármálastarfsemi er jafnframt tekið mið af áætluðum 
rekstrarafgangi stofnunarinnar í árslok 2014 að frádregnum varasjóði upp á 92,8 millj. kr. Innheimtunni er 
samkvæmt því ætlað að skila tekjum sem svara til um 1.637 millj. kr.

Í þriðja lagi leggur Fjármálaeftirlitið til að í athugasemdum með 8. gr. frumvarpsins fylgi með í heild sinni 
Rekstaráætlun 2015 sem Fjármálaeftirlitið sendi fjármála- og efnahagsráðherra þann 27. júní 2014.
Sambærilegar skýrslur voru áður birtar sem fylgiskjöl með frumvörpum til breytinga á lögum nr. 99/1999 um 
greiðslu kostnaðar við opinbert eftirlit með fjármálastarfsemi.

Virðingarfyllst,

Fj ármálaeftirlitið
Ari Sigurðsson, fjármálastjóri


