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Yfirlit yfir skýrslur og gögn sem aðilum með innheimtuleyfi og opinberum aðilum sem stunda aðra innheimtu 
 en innheimtu skatta og gjalda1 ber að skila reglulega til Fjármálaeftirlits Seðlabanka Íslands (Fjármálaeftirlitsins) árið 2021 

Heimasíða Fjármálaeftirlitsins: www.fme.is 
 
 

Reglubundnar skýrslur Skýrsluform2 Tilvísun í  lög / reglur Uppgjörs- 
dags. 

Skila- 
eindagi3 

Nánar um skilatíðni 
og skiladaga 

Ársreikningur (ársreikningur og skýrsla 
stjórnar) 

PDF form 1. mgr. 16. gr. laga nr. 95/2008 og 11. 
gr. reglna nr. 981/2016 um fram-
kvæmd eftirlits með innheimtu-
starfsemi skv. innheimtulögum.  

  31. des.  31. mars Ársskýrslu skal senda Fjármálaeftirlitinu í síðasta 
lagi þremur mánuðum eftir lok reikningsárs.   

Staðfesting á endurnýjun starfs-
ábyrgðartryggingar 

Skýrslufom 
FME 

14.gr. laga nr. 95/2008 og 9.gr. rgl. 
1210/2008 

  31. des.  31. mars Skilist samhliða ársreikningi. 

Yfirlýsing um vörslufjárreikning4 PDF form 2. mgr. 10. gr. laga nr. 95/2008.   31. des. 31. mars Upplýsingum skal skilað til Fjármálaeftirlitsins 
einu sinni á ári. 

Úttekt óháðs aðila/innri endurskoðanda 
á upplýsingakerfum 

PDF form Leiðb. tilm. nr. 1/2019 og almenn 
ákvæði um skyldur og heimildir 
Fjármálaeftirlitsins í lögum nr. 
87/1998. 

  31. des. 30. apríl Aðilar sem taldir eru upp í 52.lið LT 1/2019 skili 
úttektinni árlega, aðrir að lágmarki á þriggja ára 
fresti sbr. 53.lið sömu tilmæla. 

 
 

                                                           
1  Samkvæmt innheimtulögum nr. 95/2008. 
2  Skýrsluform  Fjármálaeftirlitsins eru á veffanginu reportdelivery.fme.is. 
3  Skilaeindagi miðast við síðasta dag mánaðar nema annað sé tekið fram.  Beri skilaeindaga upp á helgidag fellur hann á næsta virkan dag 
4  Undanþegnir skilum á yfirlýsingu um vörslufjárreikning eru opinberir aðilar, viðskiptabankar og sparisjóðir, aðrar lánastofnanir og verðbréfafyrirtæki, sem mega stunda innheimtu án innheimtuleyfis skv. 2. mgr. 3. gr. 

innheimtulaga nr. 95/2008, sbr. 2. mgr. 10. gr. sömu laga. 
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