Fjármálaeftirlitið

Desember 2018

Yfirlit yfir gögn sem vörsluaðilum séreignarsparnaðari ber
að skila reglulega til Fjármálaeftirlitsins (FME) árið 2019
Heimasíða FME: www.fme.is

Reglubundnar skýrslur til FME
Rafræn skil á veffangið
reportdelivery.fme.is

Skýrsluform:

Tilvísun í lög / reglur:

(FME skýrsluformi.
Annars PDF form)ii

Uppgjörsdagur

Skilaeindagariii

Sbr. 39. gr. b. laga nr. 129/1997 og
almenn ákvæði um skyldur og
heimildir FME í lögum nr. 87/1998

31. des
31. mars
30. júní
30. sept

15. febrúar
30. apríl
20. ágúst
31. október

31. des

30. apríl

Á PDF formi

Sbr. 1. mgr. 44. gr. laga nr.
129/1997 og almenn ákvæði um
skyldur og heimildir FME í lögum nr.
87/1998
Sbr. 39. gr. b. laga nr. 129/1997 og
reglugerð nr. 916/2009

Fylgiskjal með fjárfestingarstefnu

Skýrsluform FME

Sbr. 39. gr. b.. laga nr. 129/1997 og
reglugerð nr. 916/2009

Úttekt á ávöxtun einstakra eignasafna

Skýrsluform FME

Sbr. 11. gr. reglugerðar nr.
916/2009

Skýrsla um sundurliðun fjárfestinga
vörsluaðila séreignarsparnaðar

Skýrsluform FME

Kennitölur og lykiltölur úr rekstri
séreignarsparnaðar

Skýrsluform FME

Fjárfestingarstefna ásamt fylgiskjali

i

1. des

1. des

31. des

30. apríl

Samkvæmt lögum nr. 129/1997, um skyldutryggingu lífeyrisréttinda og starfsemi lífeyrissjóða
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
ii

Nánar um skilatíðni og
skiladaga:
Þriðja hvern mánuð og eigi síðar en 30
dögum frá lokum tímabilsins.
Undantekning er gerð á fyrstu skýrslu
ársins en þá er eindagi 15. febrúar og á
þriðju skýrslu ársins en þá er eindagi 20.
ágúst.
Skýrslunni skal skilað til FME einu sinni á
ári, eigi síðar en 30. apríl

Fjárfestingarstefnu fyrir komandi ár skal
skilað eigi síðar en 1. desember ár hvert
til FME
Fjárfestingarstefnu fyrir komandi ár skal
skilað eigi síðar en 1. desember ár hvert
til FME
Skýrslunni skal skilað eigi síðar en
30.apríl ár hvert.

