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Efni: Umsögn um frumvarp til laga um ýmsar forsendur frumvarps til fjárlaga 
fyrir árið 2017

Með erindi frá 9. desember s.l. var þess óskað að Fjármálaeftirlitið skili umsögn við þá liði er 
snúa að breytingum á lögum nr. 99/1999 í frumvarpi um ýmsarforsendurfrumvaips ti! 
fjárlaga fyrir árið 2017, eigi síðaren 14. desemoer 2016.

í fyrsta lagi er í 18. gr. framangreinds frumvarps lagðar til lagfæringar á tilvísunum milli 
malsgreina sem raskast höfðu við eldri breytingar á lögum nr. 99/1999. Breytingarnar e'u því 
ekki efnislegar og hafa ekki áhrif á álagningu eftirlitsgjalds árið 2017.

í öðru lagi eru í 19. gr. lagðartil breytingará álagningarhlutföllum eftirlitsgjalds og ýmsum 
lágmarks- og fastagjöldum vegna eftirlitsgjaldsins, sem kveðið erá um í 5. gr. laga nr. 
99/1999. Breytingarnarendurspegla álagt eftirlitsgjald að fjárhæð 2.161,8 m.kr. í samræmi 
við frumvarp til fjárlaga fyrir árið 2017.

Vakin er athygli á að fyrr á þessu ári skilaði Fjármálaeftirlitið lögum samkvæmt tii fjármála- og 
efnahagsráðherra reKstraráætlun fyrir árið 2017. Þar var lagt til að eftirlitsgjalo væri 2.240,9 
m.kr. eða sem nemur 79,1 m.kr. hærri fjárhæð en en fram kemur í frumvarpi til fjárlaga. Kjósi 
Alþingi að styðjast við framlagða rekstraráætlun sem samþykkt var af stjórn 
Fjármálaeftirlitsins í mars síðastliðnum þarf að breyta efni 19. gr. til samræmis.

Samkvæmt 19. gr. er nú gert ráð fyrir hækkun gildandi álagningarhlutfalla viðskiptabanka, 
sparisjóða, lánafyrirtækja, greiðslustofnana, rafeyrisfyrirtækja, Lánasjóðs sveitarfélaga, 
íbúðalánasjóðs. vátryggingafélaga, vátryggingamiðlana, verðbréfafyrirtækja, 
verðbréfamiðlana, verðbréfamiðstöðva og kauphalla. Lögð ertil lækkun á gildandi 
álagningarhlutfalli rekstrarfélaga verðbréfasjóða og fagfjárfestasjóða og að álagningarhlutfall 
lífeyrissjóða haldist óbreytt. Þá er lögð til hækkun á lágmarksgjaldi vátryggingamiðlara, 
verðbréfamiðstöðva og kauphalla og fastagjöldum innlánsdeilda samvinnufélaga, 
tryggingarsjóðs innstæðueigenda og fjárfesta, og öryggissjóða skv. lögum um 
innstæðutryggingar og tryggingakerfi fyrir fjárfesta, gjaldeyrissk'ptistöðva, eignarhaldsfélaga 
og þrepskiptum fastagjöldum á útgefendur hluta- og skuldabréfa sem tekin hafa verið til 
viðskipta á skipulögðum verðbréfamarkaði og markaðstorgi fjármálagemingar hér á landi. 
Einnig er lögð til hækkun á fastagjöldum lífeyrissjóða sem m;ðar að því að hlutur
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fastagjaldanna í heiidarálagningu eftirlitsgjalds á lífeyrissjóði haldist óbreyttur. 
Framangreindar breytingar taka mið af endurmati á skiptingu kostnaðar við re*stur 
Fjármálaeftirlitsins í samræmi við ákvæði laga nr. 99/1999 og samræmingu lágmarks- og 
fastagjalda milli aðila.

Þá er í 19. gr. lögð til breyting á röðun málsgreina í 5. gr. laga nr. 99/1999, vegna gildistöku 
ákvæða þann 1. apríl 2017 um nýja flokka eftirlitsskyldra aðila, sbr. lög nr. 118/2016, um 
fasteignaveðlán.

í þriðja lagi er í 20. gr. lagðar til lagfæringar á tilvísunum milli málsgreina sem orsakast af 
tilfærslu málsgreina við eldri breytingar laga nr. 99/1999. Breytingarnar eru ekki efnislegar og 
hafa ekki áhrif á álagningu eftirlitsgjalds árið 2017.

Virðingarfyllst,

FJÁRMÁLAEFTIRLITIÐ

Ari Sigurðsson
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