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Efni: Athugasemdir Viðlagatryggingar Íslands við frumvarp til laga um breytingu á ýmsum 
lögum vegna fjárlaga 2018 -  Fjármagnstekjuskattur og eftirlitsgjöld

Vísað er til frumvarps um breytingu á ýmsum lögum vegna fjárlaga fyrir árið 2018 (3. mál, þingskjal 
3) sem er til meðferðar hjá efnahags- og viðskiptanefnd.
Viðlagatrygging Íslands vill með bréfi þessu annars vegar vekja athygli á meinbugum í lögum, sem 
að líkindum hefur verið yfirsjón á sínum tíma, en hafa neikvæð áhrif á getu stofnunarinnar til að 
standa við skuldbindingar sínar. Hins vegar er óskað eftir endurskoðun á því eftirlitsgjaldi sem 
stofnuninni er ætlað að greiða til Fjármálaeftirlitsins.

1) Leiðrétting á meinbusum í  lögum — brottfall skattlagningar fjármagnstekna 
Viðlagatryggingar

Viðlagatrygging Íslands er ríkisstofnun sem hefur það hlutverk að vátryggja gegn beinu tjóni af 
völdum tiltekinna náttúruhamfara, þ.e. eldgosa, jarðskjálfta, skriðufalla, snjóflóða og vatnsflóða. 
Innheimt er sérstakt viðlagatryggingariðgjald af húseignum og lausafé sem brunatryggt er hjá 
vátryggingafélagi, auk þess sem tiltekin opinber mannvirki eru viðlagatryggð þó að þau séu ekki 
brunatryggð.
Innheimt iðgjöld eru varðveitt til að mæta bótagreiðslum vegna vátryggingaratburðar og skal við 
ávöxtun leitast við að tryggja verðgildi fjárins og áhættudreifingu þess, sbr. 3. gr. laga um stofnunina 
nr. 55/1992.
Frá upphafi var Viðlagatrygging undanþegin öllum almennum sköttum, s.s. tekjuskatti, eignaskatti, 
útsvari og aðstöðugjaldi, auk þess sem ekki skyldi greiða stimpilgjald af skjölum stofnunarinnar. Er 
slíkt ákvæði nú að finna í 22. gr. laga um stofnunina.
Þegar lög voru sett um skatt á fjármagnstekjur virðist sérstaða stofnunarinnar hafa gleymst, sbr. lög 
um staðgreiðslu fjármagnstekna nr. 94/1996 og 71. gr. laga um tekjuskatt nr. 90/2003. Hins vegar er 
í sömu lögum mælt fyrir um undanþágu ýmissa annarra opinberra aðila, s.s. Byggðastofnunar, 
Íbúðalánasjóðs, Lánasjóðs sveitarfélaga ohf., Framkvæmdasjóðs aldraðra, Seðlabanka Íslands og 
Nýsköpunarsjóðs atvinnulífsins.
Afleiðing þess að sérstaða Viðlagatryggingar virðist hafa gleymst er að hluti ávöxtunar iðgjalda 
stofnunarinnar nýtist ekki til að byggja upp bótasjóð til að mæta bótagreiðslum vegna náttúruhamfara. 
Þar sem fjármagnstekjuskattur er innheimtur af verðbótagreiðslum þá verður að telja að framangreind 
tilhögun sé í ósamræmi við það markmið 3. gr. laga 55/1992 að leitast skuli við að tryggja verðgildi 
fjár Viðlagatryggingar. Á árinu 2016 greiddi Viðlagatrygging fjármagnstekjuskatt að fjárhæð 237 
milljónir króna.
Þessu til viðbótar leiðir af rekstrarformi Viðlagatryggingar að stofnunin er lakar sett en ef hún væri 
t.d. rekin í formi hlutafélags. Þetta stafar af því að skv. töluliðum 9 og 9a í 1. mgr. 31. gr. laga nr. 
90/2003 er hlutafélögum og samlögum, sbr. 1. og 2. tl., 1. mgr., 2. gr. sömu laga, heimilt að draga frá 
tekjum sínum þær fjárhæðir sem slík félög fá greiddar í arð eða sem söluhagnað við sölu hlutabréfa.
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Þessi aðstaða leiðir til 44,5 milljóna króna skattgreiðslu sem ekki hefði þurft að greiða ef stofnunin 
væri rekin í formi hlutafélags.
Viðlagatrygging Íslands óskar eftir því við efnahags- og viðskiptanefnd að við meðferð I. kafla 
frumvarpsins verði gerð sú breyting á lögum um tekjuskatt nr. 90/2003 að Viðlagatrygging verði 
undanþegin tekjuskatti af fjármagnstekjum á sama hátt og áðurgreindir aðilar. Jafnframt verði 
samhliða gerðar nauðsynlegar breytingar á II. kafla frumvarpsins varðandi lög um staðgreiðslu 
fjármagnstekjuskatts nr. 94/1996. Í viðauka við bréf þetta er að finna drög að slíkum 
breytingatillögum.

2) Athugasemd við fjárhæð eftirlitsgjalda Viðlagatryggingar

Eins og áður kom fram er Viðlagatrygging ríkisstofnun sem hefur það lögbundna hlutverk að 
vátryggja gegn beinu tjóni af völdum tiltekinna náttúruhamfara.
Viðlagatrygging starfar ekki á samkeppnismarkaði og er t.d. sérstaklega undanþegin Solvency II 
tilskipun Evrópusambandsins nr. 2009/138/EC, sbr. sérstaka aðlögun (viðbót) við 8. gr. 
tilskipunarinnar, sbr. a-lið 1. gr., kafla i, þáttur I í viðauka IX við EES-samninginn. Þá er 
Viðlagatrygging undanþegin stórum hluta laga um vátryggingastarfsemi nr. 100/2016, sbr. 3. mgr. 3. 
gr. laganna.

A f framangreindu leiðir að eftirlit með Viðlagatryggingu er allt annað og umfangsminna heldur en 
eftirlit með hefðbundnum vátryggingafélögum. Þrátt fyrir það er Viðlagatrygging samkvæmt lögum 
nr. 99/1999 skipað í sama gjaldaflokk og hefðbundin vátryggingafélög, sbr. 5. gr. laganna.
Þó að eftirlitsgjald til Fjármálaeftirlitsins sé lagt á sem skattur, þá byggjast lög nr. 99/1999 á því 
meginsjónarmiði að skipting gjaldtökunnar endurspegli sem næst þann kostnað sem hlýst af eftirliti 
með mismunandi starfsemi og fyrirtækjum. Þannig mælir 2. gr. laganna fyrir um að Fjármálaeftirlitið 
miði gjaldatillögur sínar við þann tíma sem ætla má að fari í eftirlit með hverjum flokki eftirlitsskyldra 
aðila, en þetta mat er stutt upplýsingum úr tímaskráningarkerfi stofnunarinnar.

Á árinu 2016 greiddi Viðlagatrygging 8 milljónir króna í eftirlitsgjald til Fjármálaeftirlitsins og á 
árinu 2017 var eftirlitsgjald stofnunarinnar 11 milljónir króna. Samkvæmt ársskýrslu eftirlitsins fyrir 
árið 2017 var launakostnaður þess 1.643,4 milljónir króna árið 2016 en starfsmenn munu vera um 
117 talsins. Miðað við þetta var meðaltal launakostnaðar á mánuði 1.170.512 krónur og jafngildir 
eftirlitsgjald Viðlagatryggingar á árinu 2016 því að einn starfsmaður sinnti eftirliti með stofnuninni í 
tæpa 7 mánuði eða rétt tæplega 1100 klukkustundir á ári (m.v. 40 tíma vinnuviku).
Samkvæmt upplýsingum Fjármálaeftirlitsins, sbr. meðfylgjandi bréf, fóru um 35 klukkustundir í 
eftirlit með Viðlagatryggingu árið 2016 og 40 klukkustundir það sem af er ári 2017 (m.v. 11. 
desember sl.). Á árinu 2015 voru eftirlitsstundirnar 90 og á árinu 2014 voru þær 45. Að meðaltali á 
þessum fjórum árum varði Fjármálaeftirlitið 52,5 klukkustundum í eftirlit með Viðlagatryggingu.

Með vísan til framangreinds telur Viðlagatrygging að eðli starfseminnar, sanngirnisrök og 
meginsjónarmið laga nr. 99/1999 um að gjöld endurspegli eftirlitsþörf mæli með því að gjaldaflokkun 
hennar verði breytt og eftirlitsgjaldið lækkað. Samkvæmt því sem að framan greinir verður að telja 
fjarri lagi að eftirlit með Viðlagatryggingu kalli á rúmlega hálft stöðugildi hjá Fjármálaeftirlitinu.
Í þessu sambandi má t.d. nefna að Lánasjóður sveitarfélaga ohf., sem hefur ákveðnu lögbundu 
hlutverki að gegna, er settur í sérstakan gjaldaflokk annan en lánafyrirtæki almennt, sbr. b-lið 1. 
töluliðar og 12. tölulið 1. mgr. 5. gr. laga nr. 99/1999. Þá er Tryggingasjóður innstæðueigenda í 
sérstökum gjaldaflokki, sbr. 13. tölulið 1. mgr. 5. gr. sömu laga.
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Viðlagatrygging leggur til að stofnunin verði einnig sett í sérstakan gjaldaflokk. Er lagt til að VII 
kafla frumvarpsins verði breytt og settur nýr 14. töluliður í 1. mgr. 5. gr. laga nr. 99/1999, en 
núverandi 14. töluliður verði 15. töluliður. Hinn nýi töluliður hljóði svo:

„Viðlagatrygging Islands skal greiða fastagjald sem nemur 1.000.000 k r “

Fjárhæðin sem lögð er til grundvallar jafngildir því að greitt sé fyrir u.þ.b. tvöfaldan meðaltíma sem 
Fjármálaeftirlitið hefur varið til eftirlits á s.l. fjórum árum ef miðað er við meðallaunakostnað pr. 
stöðugildi skv. framangreindri ársskýrslu eftirlitsins.

3) Niðurlag

Að mati Viðlagatryggingar Íslands er bæði sanngjarnt og rökrétt að framangreindir meinbugir á 
lögum verði leiðréttir og stofnunin njóti sambærilegrar meðferðar varðandi fjármagnstekjur og aðrar 
opinberar stofnanir.
Þá telur Viðlagatrygging að öll rök standi til þess að stofnunin greiði eftirlitsgjald í betra samræmi 
við þá eftirlitsþörf sem starfsemin felur í sér. Báðar þessar breytingar myndu styrkja getu 
stofnunarinnar til að standa undir stórum tjónsatburðum
Viðlagatrygging væntir þess að efnahags- og viðskiptanefnd taki erindi þetta til umfjöllunar og er 
stofnunin reiðubúin til að veita frekari upplýsingar og eiga fund með nefndinni ef þess er óskað.

Virðingarfyllst,

Hulda Ragnheiður Árnadóttir, 
framkvæmdastj óri.
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Viðauki:
Breyting varðandi skattlagningu fjármagnstekna Viðlagatryggingar

Á eftir „Fiskræktarsióður," í 1. tl. 5. mgr. 71. gr. laga nr. 90/2003 bætist við eftirfarandi:

„ Viðlagatrygging Islands, „

og verði sá töluliður svohljóðandi á eftir:

1. Lánasjóður íslenskra námsmanna, Byggðastofnun, Ibúðalánasjóður, Framkvæmdasjóður 
fatlaðra, Framkvæmdasjóður aldraðra, Framleiðnisjóður landbúnaðarins, Lánasjóður sveitarfélaga 
[ohf.], 8 Lánasjóður Vestur-Norðurlanda, Seðlabanki Íslands, Nýsköpunarsjóður atvinnulífsins, 
[Fiskræktarsjóður], 9 Viðlagatrygging Íslands, [lífeyrissjóðir, sbr. lög um skyldutryggingu 
lífeyrisréttinda og starfsemi lífeyrissjóða, og starfstengdir eftirlaunasjóðir sem heimild hafa til að 
taka á móti iðgjöldum til myndunar eftirlaunaréttar]. 10

Á eftir „Seðlabanki Íslands," í 3. mgr. 2. gr. laga nr. 94/1996 bætist eftirfarandi:

„ Viðlagatrygging Íslands, „

og verði sú málsgrein svohljóðandi á eftir:

Undanþegnir skyldu skv. 1. mgr. eru: ... 7 erlend ríki og alþjóðastofnanir, Lánasjóður íslenskra 
námsmanna, Byggðastofnun, Byggingarsjóður ríkisins, Byggingarsjóður verkamanna, 
[Íbúðalánasjóður], 1 Framkvæmdasjóður fatlaðra, Framkvæmdasjóður aldraðra, Framleiðnisjóður 
landbúnaðarins, [Fiskræktarsjóður], 1 Lánasjóður sveitarfélaga [ohf.] 8 og Lánasjóður Vestur- 
Norðurlanda, Seðlabanki Islands, Viðlagatrygging Islands, [sjóðir sem starfa samkvæmt lögum um 
verðbréfasjóði, fjárfestingarsjóði og fagfjárfestasjóði, nr. 128/2011], 9 lánastofnanir sem 
skattskyldar eru samkvæmt lögum nr. 65/1982, með síðari breytingum, [verðbréfafyrirtæki, sbr. 5. 
tölul. 1. mgr. 4. gr. laga um fjármálafyrirtæki, nr. 161/2002, verðbréfamiðstöðvar, sbr. lög um 
rafræna eignarskráningu verðbréfa, nr. 131/1997], 9 [líftryggingafélög, sbr. 23. gr. laga nr. 
60/1994, og lífeyrissjóðir, sbr. lög um skyldutryggingu lífeyrisréttinda og starfsemi 
lífeyrissjóða], 10) [og starfstengdir eftirlaunasjóðir, sbr. lög um starfstengda eftirlaunasjóði]. 11
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FJÁRMÁLAEFTIRLITIÐ

'l'HF. FINAN'CIAI. SUPERVISORY AUTHORITY, ICELAND

Viðlagatrygging íslands
b.t. Huldu Ragnheiðar Árnadóttur, framkvæmdastjóra 
Hlíðarsmára 14 
201 KÓPAVOGI

11. aesember 2017 
Tilvísun: 2017010105

Efni: Eftirlitsgjald Viðlagatryggingar íslands

Vísað er til erindis Viðlagatryggingar íslands (VTÍ), dags. 30. október sl., þar sem þeirri 
fyrirspurn er beint til Fjármálaeftirlitsins hvort það telji lögum samkvæmt og málefnalegt að 
VTÍ greiði sama hlutfall af iðgjöldum og vátryggingafélög sem starfa á samkeppnismarkaði og 
falla undir Solvency II tilskipunina.

Eftirlitsskyldum aðilum er falið að standa straum af kostnaði og rekstri Fjármálaeftirlitsins í 
samræmi við ákvæði laga nr. 99/1999. VTÍ fellur í flokk vátryggingafélaga og greiðir
eftirlitsgjald í samræmi við 2. tl. 1. mgr. 5. gr. laga nr. 99/1999.

Við gerð áætlunar um rekstrarkostnað Fjármálaeftirlitsins hvert ár er lagt mat á þróun 
starfseminnar undangengin þrjú ár með tilliti til þess tíma sem ætla má að hafi farið í e irlit
með hverjum flokki eftirlitsskyldra aðila skv. 5. gr. laga nr. 99/1999, sbr. 1. mgr. 2. gr.
íaganna. Þar sem VTÍ fellur í flokk vátryggingafélaga, skv. 2. tl. 5. gr. laganna, teljast því 
saman þeirtímar sem hafa farið í ef+irlit með þeim flokki undangengin þrjú ár.

Ef niðurstaða skýrslunnar gefur tilefni til að breyta hundraðshluta eftirlitsgjalds skal ráðherra 
leggja frumvarp þar að lútandi fyrir Alþingi, sbr. 3. mgr. 2. gr. laganna. Niðurstaða 
skýrslunnar getur því einungis haft áhrif á hundraðshluta í tilteknum flokki eftirlitsskyldra aðila 
skv. 5. gr. laganna, t.d. í flokki vátryggingafélaga, en ekki breytt eða skipt upp flokkum, sliKt 
er einungis á færi löggjafans. Þar sem lög kveða á um að VTÍ greið! eftirlitsgjald af 
álagningarstofni sem er sá sami og vátryggingafélög, sem starfa á samkeppnismarkaði og 
falla undir Solvency II tilskipunina, verður talið málefnalegt miðað við f'okkun löggjafans.

Umfang eftirlits
í erindi VTÍ er einnig óskað upplýsinga um umfang eftirlrts með VTÍ. Eftirlit Fjármálaeftirlitsins 
með VTÍ fellst einkum í yfirferð gagna sem VTÍ skilar reglubundið til Fjármálaeftirlitsins, sbr. 
fylgískjal 1. Yfirlitið endurspeglar einnig umfang gagnaskila fyrri ára. Einnig fylgir með 
útprentun úr málaskráningarkerfi Fjármálaeftirlitsins þar sem sjá má yfirlit yfir mál sem VTÍ 
hefur verið tilgreindur sem málsaðili eða komið að málinu með einhverjum hætti, sbr. 
fylgiskjal 2. Þá hafa verið teknir saman tímar starfsmanna sem skráðir hafa verið í eftirlit með
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FJÁRMÁLAEFTIRIITIÐ
T H E FINANCÍAI. SUPERVISORY AUTHORITY, ICELAND

vrí og nema þeir um 40 tímum það sem af er ári 2017, tæpum 35 tímum árið 2016, um 90 
tímum árið 2015 og um 45 tímum árið 2014. Þessir tímar ásamt tímum sem fara í eftirlit með 
öðrum vátryggingafélögum, auk tína sem fara í málaflokkinn í heild sinni teljast saman þegar 
metið er hvaða tímar hafa farið í eftirlit með flokki skv. 2. tl. 1. mgr. 5. gr. laga nr. 99/1999. 
Þeir tímar sem telja til málaflokksins í heild sinni eru m.a. þátttaka í samningu lagafrumvarpa, 
umsagnir til þingnefnda um lagafrumvörp, gerð reglna sem lög kveða á um að 
Fjármálaeftirlitið setji, erlent samstarf og leiðbeinandi tilmæli sem varða málaflokkinn.

Virðingarfyllst,

FJÁRMÁLAEFTIRLITIÐ

Fyigigögn:
1. Yfirlit yfir gögn sem vátryggingafélögum er ekki falla undir Solvency II ber að skila 

reglulega til Fiármálaeftirlits'ns árið 2017.
2. Utprentun úr málaskráningarkerfi Fjármálaeftirlitsins.
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FJÁRMÁLAEFTIRLITIÐ Desember 2016

Yfirlit yfir gögn sem vátrvaainaafélöaum'er ekki falla undir Solvencv II ber 
að skila reglulega til Fjármálaeftirlitsins (FME) árið 2017

Heimasíða FME: www.fme.is

Reglubundnar skýrslur til FME 
Rafræn s k il á veffangið 

reportdelivery. fme. is

Skýrslu form :
(FME skýrsluformi.
Annars PDFform.)

ii

Tilvísun í lö g /re g lu r : Uppgjörsdagur Skila-
eindagar

Nánar um skila tíðn i 
og skiladaga:

, Ársreikmngur vátryggingafélags (endurskoðaðurj Á PDF formi Lög nr. 100/2016 um 
vátryggingastarfsemi, 53. gr.

31. des 31. mars Innan tíu daga frá undirritun og innan þriggja 
mánaða frá lokum reikningsárs.

Yfirlit fjárfestingaeigna Skýrsluform FME Heimildir FME í lögum nr. 
87/1998

31. des 30 apríl

Fundargerð aðalfundar vátryggingafélags Á PDF formi Lög nr 100/2016, 59. gr. 10. maí Innan 10 daga frá aðalfundi en eigi síðaren 10. 
maí.

Skrá yfir þá sem eiga virkan eignarhlut Skýrsluform FME Lög nr 100/2016, 66. gr. 31. des 31. mars Á ekki við VÍðlagatryggingu
Skýrsla endurskoðanda vátryggingafélags um 
endurskoðun ársreiknings

A PDF formi Lögnr. 100/2016, 70 .-7 1 .g r. 31. des 31. mars

Skýrsla um innri endurskoðun Á PDF formi Lögnr. 100/2016, 47.gr. 31. des 30. apríl
Endurtryggingavernd og hámarksáhætta Skýrsluform FME Heimildir FME í lögum nr. 

87/1998
31. des 30 apríl Á aðeins við um Viðlagatryggingu

Úttekt á uppiýsingakerfum
|
i
í

Á PDF formi Sbr. leiðbeinandi tilmæli nr. 
2/2014 og almenn ákvæði um 
skyldur og heimildir FME í 
lögum nr. 87/1998.

31. des 30. apríl Skýrslu innri endurskoðanda / óháðs aðila um 
úttekt á upplýsingatækmkerfum skal skilað til 
FME eigi síðar en 30. apríl ár hvert. Þeir aðilar 
sem fengu flokkunina „meðalflóknir“ og „flóknir" 
skulu skila úttektinni.

' Samkvæmt lögum nr. 100/2016, um vátryggingastarfsemi 
" Skýrsluform FME eru á veffanginu reportdelivery.fme.is
iii Skilaeindagi miðast við síðasta dag mánaðar nema annað sé tekið fram. Beri skilaeindaga upp á helgidag fellur hann á næsta virkan dag
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Eftirlit 2017 - 
Viðlagatrygging

í vinnslu 2017010068 Viðlagatrygging íslands Málsaðili 2.1.2017

Eftirlitsgjald 2017 í  vinnslu 2017010001 Fjármálaeftirlitio 2.1.2017

Eftirlit 2016 - 
Viðlagatrygging

Rafræn skil 
2017

2016010081 Viðlagatrygging íslands Málsaðili 4.1.2016

Hæfismat stjórnarmanna Rafræn sk:i 
Viðlagatrygging - 2015 2017______

2015070009Viðlagatrygging Islands Málsaðili 6.7.2015

Eftirlit 2015 - 
Viðlagatrygging

Rafræn skil 
2017

2015010086Viðlagatrygging íslands Málsaðili 2.1.2015

Dreifibréf til Rafræn skil
vátryggingafélaga 2014 2017______

2014080010 Fjármálaeftirlitið 18.8.2014

Eftirlit 2014 - 
Viðlagatrygging

Rafræn skil 
2017

2014010084Viðlagatrygging íslands Málsaðili 2.1.2014

Rekstraráætlun FME árið Rafræn skil
2015_____________________ 2017
Tilkynningar frá Rafræn skil
Utanríkisráðuneytinu______ 2017______

2014010120 Fjármálaeftirlitið 2.1.2014

2013110017 Utanríkisráðuneytið 12.11.2013

Solvency II, innleiðing 
tilmæla EIOPA

Rafræn skil 
2017

EIOPA - European Insurance 
2013100034and Occupational Pensions 

Authority ______________
21.10.2013

Félag löggiltra Rafræn skil
endurskoðenda - samskipti 2017______

2013020054 Félag löggiltra endurskoðenda 21.2.2013

Eftirlit 2013 - 
Viðlagatrygging

Rafræn skil 
2017

2013010117Viðlagatrygging íslands Málsaðili 2.1.2013

Eftirlit 2012 - 
Viðlagatrygging

Rafræn skil 
2017

2012010203 Viðlagatrygging íslands Málsaðili 2.1.2012

Athugun á hæfi 
stjórnarmanna - 
Viðlagatrygging

Fært í 
skjalasafn

2011090063 Viðlagatrygging íslands Málsaðili 23.9.2011

Eftirlit 2011 - 
Viðlagatrygging

Fært í 
skjalasafn

2011010203Viðlagatrygging Islands Málsaðili 3.1.2011

Mat á hæfi forstjóra 
Viðlagatryggingar

Fært í 
skjalasafn

2010120051 Viðlagatrygging Islands Málsaðili 21.12.2010

Eftirlit 2010 - 
Viðlagatrygging

Fært í 
skjalasafn

2010010209 Viðlagatrygging Islands Málsaðili 4.1.2010

Eftirlit 2009 - 
Viðlagatrygging

Fært i 
skjalasafn

2009010224Viðlagatrygging íslands Málsaðili 2.1.2009

Eftirlit 2008 - 
Viðlagatrygging

Fært í 
skjalasafn

2008010296Viðlagatryaging íslands Málsaðili 22.1.2008

Eftirlit 2007 - 
Viðlagatrygging

Fært í 
skjalasafn

2007020030Viðlagatrygging Islands Málsaðili 8.2.2007

Eftirlit 2006 - 
Viðlagatrygging

Fært i 
skjalasaFr'

2006010279 Viðlagatrygging íslands Málsaðili 20.1.2006

Eftirlit 2005 - 
Viðlagatrygging

Fært í 
skjalasafn

2005030048Viðlagatrygging íslands Málsaðili 11.3.2005

Eftirlit 2003 - , Fært í
Viðlagatrygging íslands skjalasafn

2003050014Viðlagatrygging Islands Málsaðili 7.5.2003

Viðlagat. - tæknil. eftirlit Fært í 
2002 skjalasafn

2002030059 Viðlagatrygging íslands Málsaðili 21.3.2002

Viðlagat. - fjárhagsl. eftirlit Fært i 
2002 skjalasafn

2002030068Viðlagatrygging íslands Málsaðili 21.3.2002

Fjárhagslegt og tæknilegt Fært i 
eftirlit (Viðlagatrygging) skjalasafn

2000100020 Viðlagatrygging íslands Málsaðili 5.10.2000
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