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Í samræmi við 1. mgr. 2. gr. laga nr. 99/1999, um greiðslu kostnaðar við opinbert eftirlit með 
fjármálastarfsemi, með áorðnum breytingum, er fjármála- og efnahagsráðherra hér með send 
rekstraráætlun fyrir Fjármálaeftirlitið vegna ársins 2016. Samkvæmt lagaákvæðinu skal 
Fjármálaeftirlitið eigi síðar en 1. júlí ár hvert gefa ráðherra skýrslu um áætlaðan 
rekstrarkostnað næsta árs. Í skýrslunni skal jafnframt lagt mat á þróun starfseminnar 
undangengin þrjú ár með tilliti til þess tíma sem ætla má að farið hafi í eftirlit með hverjum 
flokki eftirlitsskyldra aðila. 

Við gerð rekstraráætlunarinnar var meðal annars horft til áætlaðrar mannaflaþarfar  
stofnunarinnar. Fjöldi stöðugilda hjá Fjármálaeftirlitinu hefur verið svipaður síðustu árin. Frá 
2012 hefur fjöldi stöðugilda verið milli 117 til 119. Fjöldi stöðugilda var 117,5 á árinu 2014 en 
að baki stöðugildum lágu ráðningarsamningar við um 125 starfmenn. Gert er ráð fyrir í 
áætlunum að fjöldi stöðugilda verði óbreyttur á árinu 2015, eða tæp 118 en fjölgi um eitt á 
árinu 2016 og stöðugildi verði þá nærri 119.  

Fjármálaeftirlitið hefur, í samræmi við 2. mgr. 2. gr. laga nr. 99/1999, leitað álits 
samráðsnefndar eftirlitsskyldra aðila á áætluðu rekstrarumfangi stofnunarinnar á árinu 2016. 
Samráðsnefndin skilaði áliti sínu með bréfi dagsettu 2. júní 2015 og er það hjálagt. 
Fjármálaeftirlitið hefur lagt mat á álitið og telur það ekki gefa tilefni til breytinga á 
rekstraráætlun fyrir árið 2016 og framtíðarsýn. Í áliti samráðsnefndar er lagt til að nýju að 
hafin verði vinna við að skilgreina hvað geti talist eðlileg stærð fjármálaeftirlits með tilliti til 
stærðar markaðarins og þeirra verkefna sem eftirlitinu er ætlað að sinna.  

Í skýrslu þessari er að finna rekstraráætlun ársins 2016 og tillaga um álagningu eftirlitsgjalds  
fyrir árið 2016, í samræmi við lög nr. 99/1999. Þá er gerð grein fyrir rekstrarafkomu 
undangenginna þriggja ára lögum samkvæmt. Að endingu er lagt mat á umfang 
stofnunarinnar til ársins 2019.  

Rekstur Fjármálaeftirlitsins á árinu 2014  

Skipting eftirlitsgjalds fyrir árið 2014 var staðfest á Alþingi í desember 2013 með breytingum á 
lögum nr. 99/1999, samkvæmt ákvæðum 12. gr. laga nr. 140/2013 um ýmsar forsendur 
frumvarps til fjárlaga fyrir árið 2014 (verðlagsbreytingar o.fl.). Á sama tíma samþykkti Alþingi 
fjárlög fyrir árið 2014 þar sem fjárheimild stofnunarinnar var staðfest.  

Ársreikningur Fjármálaeftirlitsins fyrir árið 2014 sýnir að tekjur af eftirlitsgjaldi á árinu 2014 
námu 1.589,9 m.kr. sem er 9,2% lækkun frá fyrra ári. Aðrar tekjur námu 70,3 m.kr. og 
vaxtatekjur að frádregnum vaxtagjöldum og fjármagnstekjuskatti námu 33,1 m.kr. 
Rekstrargjöld að meðtalinni 135,2 m.kr. bakfærslu varúðar frá árinu 2013, vegna krafna frá 
fyrri árum á fallin fjármálafyrirtæki, námu 1.677,6 m.kr. Rekstrarhagnaður samkvæmt 
rekstrarreikningi nam því 15,8 m.kr. Útgjöld vegna tveggja úrskurðarnefnda sem vistaðar eru 
hjá stofnuninni eru meðtalin í rekstrargjöldum, en launakostnaður nefndanna nam 20,1 m.kr. 
Á sama tíma voru tekjur þeirra 14,3 m.kr. og eru þær taldar upp með öðrum tekjum. 
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Tafla 1. Rekstur Fjármálaeftirlitsins árin 2012 - 2014 

 

Sem fyrr segir námu tekjur á  árinu 2014 samtals 1.660,2 m.kr. Þær skiptast í eftirlitsgjald 
1.589,9 m.kr. sem innheimt er af eftirlitsskyldum aðilum í samræmi við lög og hins vegar 
aðrar tekjur sem námu 70,3 m.kr. Aðrar tekjur samanstanda af endurkröfðum kostnaði skv. 
gjaldskrá Fjármálaeftirlitsins vegna veittrar þjónustu að fjárhæð 48,5 m.kr., innheimtu 
fæðispeninga 7,4 m.kr. vegna reksturs mötuneytis og vegna úrskurðarnefnda 14,3 m.kr. Vert 
er að hafa í huga að aðrar tekjur voru nokkuð lægri árið 2013 vegna 50,6 m.kr. endurgreiðslu 
áður innheimtra tekna áranna 2010 og 2011. 

Eftirlitsgjaldið lækkar um 9,2% milli áranna 2013 og 2014. Þetta er annað árið í röð sem það 
lækkar að tillögu Fjármálaeftirlitsins, en gjaldið lækkaði um 6,8% milli áranna 2012 og 2013. 
Markmiðið hefur verið að lækka eigið fé Fjármálaeftirlitsins niður í lögbundið hámark. Eigið fé 
í árslok 2014 nam 575,2 m.kr. en mátti á þeim tímapunkti að hámarki nema 5% af 
eftirlitsgjaldi næsta árs eða sem næst 81,8 m.kr.  

Heildargjöld á árinu 2014 námu 1.677,6 m.kr. sem er nokkuð lægri fjárhæð en 
rekstrarkostnaður fyrra árs. Það skýrist fyrst og fremst af bakfærslu afskrifta. Sem fyrr segir 
var á árinu 2013 gjaldfærð sérstök 151,9 m.kr. varúðarfærsla vegna hættu á töpuðum 
eftirlitsgjöldum fyrri ára á fallin fjármálafyrirtæki. Hins vegar náðust um mitt ár 2014, í kjölfar 
dóma samningar um greiðslu meginþorra þessara krafna. Því er í reikningi ársins 2014 færð  

REKSTRARREIKNINGUR 2014 2013 2012

Tekjur

Eftirlitsgjald 1.589.938 1.751.593 1.879.792

Aðrar tekjur 70.338 29.298 48.167

Heildartekjur 1.660.276 1.780.891 1.927.959

Gjöld

Launakostnaður 1.414.027 1.341.535 1.278.355

Félagsgjöld, ferðir og fundir 93.845 88.326 75.707

Rekstrarvörur 25.016 32.127 24.199

Aðkeypt þjónusta 162.430 172.490 229.415

Húsnæðiskostnaður 91.421 90.324 104.758

Rekstrarkostnaður 26.105 11.400 33.047

Rekstrargjöld samtals án afskrifta 1.812.843 1.736.202 1.745.481

Afskr. tap. skammtímakr. (fallin fjármálaft.) -135.249 151.912 0

Rekstrargjöld samtals a.t.t.t. afskrifta 1.677.594 1.888.114 1.745.481

Fjármunatekjur og -gjöld 33.112 43.797 38.202

Ríkisframlag 0 0 68.000

Tekjur (gjöld) 15.795 -63.426 288.681

Eigið fé 31. desember 575.277 559.482 622.908
      þar af varasjóður, að hámarki 5% af e.gj. næsta árs 81.848 79.497 87.580

Allar fjárhæðir í þús.kr.
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135,2 m.kr. bakfærsla vegna framangreindrar varúðarfærslu sem hefur áhrif til lækkunar 
heildargjalda á árinu. 

Á árinu 2014 námu heildargjöld Fjármálaeftirlitsins þannig, án tillits til bakfærslu afskrifta, 
samtals 1.812,8 m.kr. samanborið við 1,736,2 m.kr. heildargjöld án varúðarfærslu á árinu 
2013. Hækkun milli ára er 4,4%. Sambærileg heildargjöld árið 2012 námu 1.745,5 m.kr.  

Launakostnaður er stærsti einstaki kostnaðarliður í rekstri Fjármálaeftirlitsins og nam hann 
1.414 m.kr. á árinu 2014 samanborið við 1.341,5 m.kr. árið á undan og hækkaði því um 5,4% 
milli ára. Aðhald var í starfsmannahaldi og var fjöldi reiknaðra stöðugilda alls 117,5 
samanborið við 118 árið 2013 og 119 árið 2012. 

Annar stór kostnaðarliður er aðkeypt þjónusta. Innan þess þáttar eru leyfisgjöld hugbúnaðar 
stærsti einstaki liðurinn og jókst hann milli ára við kaup á hugbúnaði vegna XBRL staðals sem 
kostaði um 51,3 m.kr. Þá nam aðkeypt þjónusta vegna hugbúnaðargerðar um 32,6 m.kr. sem 
er nokkru lægri fjárhæð en gert var ráð fyrir. Í því sambandi þarf að horfa til þess að vinna við 
þróun og hönnun að „áhættumiðuðu eftirliti“, sbr. fyrri kynningar, lauk ekki fyrr en í lok ársins 
2014 með útboði sem unnið var í samvinnu við Ríkiskaup. Það hefur í för með sér að þessi 
kostnaðarliður er mun lægri en áætlanir gerðu ráð fyrir á árinu 2014. Sú vinna sem gert var 
ráð fyrir að tæki allt að tveim árum og færi að mestu fram árin 2014 og 2015 færist því að 
mestu eða öllu leyti yfir á árin 2015 og 2016.  

Fjármagnstekjur á árinu 2014 eru 10,6 m.kr. lægri en árið á undan og skýrist það af 
niðurfærslu vaxtatekna vegna endurútreikninga í tengslum við lokauppgjör fallinna 
fjármálafyrirtækja sbr. framanritað. 

Afkoman á árinu 2014 er því samkvæmt framangreindu jákvæð um 15,8 m.kr. Afkoman er 
töluvert betri en gert var ráð fyrir í skýrslu til fjármála- og efnahagsráðherra sem gerði ráð fyrir 
um 200,2 m.kr. rekstartapi. Vega þar þyngst annars vegar tekjufærsla vegna bakfærðrar 
varúðar á fallnar fjármálastofnanir og hins vegar frestun kostnaðar vegna útseldrar vinnu við 
hugbúnaðargerð í tengslum við verkefnið „Áhættumiðað eftirlit“, sbr. framanritað. 

Eins og sjá má í hjálögðum ársreikningi Fjármálaeftirlitsins fyrir árið 2014 námu heildareignir 
628,6 m.kr. í árslok, en þar af er handbært fé 544 m.kr. Eigið fé Fjármálaeftirlitsins í árslok 
2014 nam samtals 575,3 m.kr. og hækkaði milli ára um sem nam rekstrarhagnaði eða um 
15,7 m.kr. Samkvæmt lögum nr. 99/1999 er Fjármálaeftirlitinu heimilað að mynda varasjóð, 
samsvarandi rekstrarafgangi umfram áætlun, sem skerðist ekki þótt síðar verði rekstrartap af 
starfseminni. Hámark slíks varasjóðs er 5% af áætluðu eftirlitsgjaldi næsta árs og er heimilt 
að nýta viðkomandi sjóð til að fjármagna útgjöld umfram áætlanir vegna ófyrirséðra atvika. 
Varasjóður samkvæmt framangreindu var 81,8 m.kr. í árslok 2014.  

Þróun rekstrarkostnaðar undangenginna þriggja ára hefur verið með þeim hætti að 
rekstrargjöld án tillits til afskrifta vegna eftirlitsgjalda á fallin fjármálafyrirtæki, hafa vaxið frá 
því að nema 1.745,5 m.kr. árið 2012 í 1.812,8 m.kr. á árinu 2014. Rekstrarkostnaður hækkaði 
um 8,5% milli áranna 2011 og 2012 en lækkaði milli áranna 2013 og 2012, mest vegna 
lækkunar í aðkeyptri þjónustu. Rekstrarkostnaður hækkaði um sem nam 4,4% milli 2013 og 
2014 sbr. útlistun hér að framan. 
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Meginþættir í starfsemi Fjármálaeftirlitsins og áherslur nýliðinna ára  

Á yfirstandandi starfsári er áfram lögð áhersla á uppbyggingu á innri starfsemi 
Fjármálaeftirlitsins, með sérstakri áherslu á innleiðingu áhættumiðaðs eftirlits.  Frá árinu 2012  
hefur verið unnið markvisst að umbótaverkefnum er lúta að styrkingu innviða stofnunarinnar. 
Markmiðið er að styðja sem best við kjarnastarfsemina  og tryggja viðeigandi gæði hennar í 
heild. Umbótaverkefnin eiga rætur að rekja til úttekta erlendra aðila á starfseminni og hefur 
verið gerð ýtarleg grein fyrir þeim og aðdraganda þeirra í skýrslum með rekstraráætlunum 
stofnunarinnar undanfarin ár. 

Á árinu 2014 vann Fjármálaeftirlitið í samvinnu við Alþjóðagjaldeyrissjóðinn sjálfsmat á 
grundvelli endurskoðaðra kjarnaviðmiða um árangursríkt bankaeftirlit. Undirbúningur þeirrar 
úttektar hófst strax á árinu 2013. Niðurstöður matsins styðja enn frekar vinnu við mótun og 
innleiðingu áhættumiðaðs eftirlits og samræmingu verklags innan stofnunarinnar. Stofnunin 
undirgekkst áþekkt mat á árinu 2011, þó ekki eins ýtarlegt, en niðurstöður þess voru ein af 
ástæðum þess að hafist var handa við framangreinda umbótavinnu.  

Þá hefur Fjármálaeftirlitið tekið þátt í  vinnu við gerð lagafrumvarpa og  reglugerða í samstarfi 
við fjármála- og efnahagsráðuneyti og unnið markvisst að því að setja reglur og leiðbeinandi 
tilmæli í samræmi við hlutverk sitt. Um er að ræða tugi reglna og leiðbeinandi tilmæla en 
flestar þeirra eru tilkomnar vegna nýrra laga. Ennfremur hefur verið unnið að innleiðingu á 
Solvency II tilskipun Evrópusambandsins, sem breytir starfsumhverfi vátryggingafélaga 
töluvert. Auk þess er unnið að innleiðingu á CRD IV tilskipuninni og CRR reglugerð og 
tæknistöðlum sem þeim fylgja, en CRD IV löggjöfin í heild sinni hefur umfangsmiklar 
breytingar í för með sér á starfsemi fjármálafyrirtækja og þar með eftirlitsverkefnum. 
Innleiðing reglugerðar um skortsölu, reglugerðar sem felur í sér breytingar á grunnumgjörð á 
verðbréfamarkaði vegna afleiðuviðskipta (EMIR) og tilskipunar um fagfjárfestasjóði (AIFMD) 
mun einnig fela í sér fjölda verkefna og auknar skyldur fyrir Fjármálaeftirlitið.   

Fjármálaeftirlitið sinnir eftirliti með viðskiptaháttum í samræmi við lög. Tveir starfsmenn sinna 
nú þessu eftirliti sem einkum felst í svörun fyrirspurna frá neytendum og greiningu ábendinga 
um viðskiptahætti ásamt því að bregðast við mögulegum brotum gegn lagaákvæðum um 
eðlilega og heilbrigða viðskiptahætti. 

Meðal annarra áherslna má nefna að Fjármálaeftirlitið vinnur í nánu samstarfi við Seðlabanka 
Íslands að mati á áhættum og stöðu fjármálakerfisins í heild, með tilliti til fjármálastöðugleika.  

Þá hefur skráðum félögum á verðbréfamarkaði fjölgað á síðustu misserum og velta viðskipta 
aukist. Verðbréfamarkaðurinn er því  vaxandi og þörf á eftirliti hefur aukist á ný, auk þess sem 
Fjármálaeftirlitið yfirfer og staðfestir útboðslýsingar skuldabréfa og hlutabréfa (lýsingar). Að 
öðru leyti skipuleggur eftirlitið störf sín í samræmi við eftirlitsstefnu sína um áhættumiðað 
eftirlit.  

Íslenskt fjármálakerfi er þátttakandi í innri markaði Evrópu á sviði fjármálaþjónustu. Á 
grundvelli þátttöku í evrópska efnahagsvæðinu á Fjármálaeftirlitið hlutdeild í starfi evrópskra 
eftirlitsstofnana, enda stafa flest nýmæli í regluumhverfi fjármálamarkaðarins frá þeim. 
Fjármálaeftirlitið er þannig áheyrnaraðili á fundum eftirlitsstofnana Evrópusambandsins er 
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fjalla um verðbréfamarkað (ESMA – European Securities and Markets Authority), lánamarkað 
(EBA – European Banking Authority) og vátrygginga- og lífeyrissjóðamarkað (EIOPA – 
European Insurance and Occupational Pensions Authority). Þá tekur Fjármálaeftirlitið þátt í 
vinnuhópi vegna innleiðingar gerða á sviði fjármálaþjónustu á vegum EFTA/EES.  

Fjármálaeftirlitið hefur einnig reglubundin samskipti við eftirlitsstofnanir á Norðurlöndum um 
ýmis málefni er varða þróun í fjármálastarfsemi og samþættingu eftirlits. Í kjölfar erfiðleika á 
fjármálamörkuðum hefur jafnframt verið stofnað til aukins samstarfs fjármálaeftirlita og 
seðlabanka innan Evrópu og meðal Norðurlanda og baltnesku landanna sérstaklega til að 
stuðla að fjármálastöðugleika.  

Á næstu misserum mun Fjármálaeftirlitið leggja megináherslu á að ljúka innri uppbyggingu 
stofnunarinnar með innleiðingu áhættumiðaðs eftirlits, sem nefnt hefur verið hér að framan. 
Tilgangur verkefnisins er að móta, innleiða og festa í sessi áhættumiðað eftirlit með 
eftirlitsskyldum aðilum ásamt reglubundnu áhættumati á íslensku fjármálakerfi. Verkefninu er 
ætlað að stuðla að því að eftirliti verði forgangsraðað og það skipulagt í samræmi við metna 
áhættu og áhrifavægi eftirlitsskylds aðila í tengslum við fjármálalegan stöðuleika og 
neytendur. Enn fremur að eftirlitið fari fram með hámarksnýtingu mannafla og fjármagns sem 
er til ráðstöfunar hverju sinni. Verkefnið er tvíþætt, annars vegar mótun og þjálfun í 
aðferðafræði áhættumiðaðs eftirlits og hins vegar innleiðing tölvukerfis fyrir áhættumat.  

Rekstraráætlun fyrir árið 2016 

Rekstraráætlun Fjármálaeftirlitsins fyrir árið 2015 var send fjármála- og efnahagsráðherra 
þann 27. júní 2014. Í fjárlögum ársins 2015 sem Alþingi samþykkti í desember 2014 var   
1.637 m.kr. fjárheimild stofnunarinnar fyrir árið 2015 lögfest.  

Rekstraráætlun fyrir árið 2016 byggir að hluta á rauntölum úr rekstri liðinna ára sem og 
endurskoðaðri rekstraráætlun ársins 2015. Rekstraráætlunin tekur mið af megináherslum í 
stefnu stofnunarinnar sem gerð hefur verið grein fyrir hér að framan. Í töflu tvö er að finna 
rekstrar- og tekjuáætlun fyrir árið 2016, endurskoðaða rekstraráætlun fyrir árið 20151 og til 
samanburðar lykiltölur úr rekstri 2014. Í töflunni er að finna tillögu um áætlaða álagningu 
eftirlitsgjalds 2016. 

                                                

1 Í endurskoðaðri áætlun fyrir rekstrarkostnað ársins 2015 er byggt eins mikið á rauntölum og kostur er. 
Helsta breyting frá skýrslu til ráðherra í júní 2014 vegna rekstrarársins 2015 er að þá var gert var ráð 
fyrir að allt að 63 m.kr. yrðu bakfærðar vegna afskriftarfærslu á árinu 2013. Þær tekjur voru innheimtar 
nánast að fullu um mitt ár 2014 eins og kom fram hér að framan og varúðin þannig bakfærð á 
rekstrarárinu 2014 eða ári fyrr en gert var ráð fyrir. Þá ber áætluð raunafkoma ársins 2015 með sér að 
aðhalds hefur verið gætt í rekstri stofnunarinnar og raunkostnaður er nú áætlaður lægri en fyrri áætlanir 
gerðu ráð fyrir.  
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Tafla 2. Rekstraráætlun fyrir árið 2016, áætluð afkoma 2015 og rauntölur 2014. 

 

Eins og sjá má í framangreindri töflu er stærsti einstaki gjaldaliður stofnunarinnar 
launakostnaður en auk þess vega aðkeypt þjónusta, ferða- og fundakostnaður og 
húsnæðiskostnaður þungt í rekstri stofnunarinnar. Þá er gerð sérstaklega grein fyrir 
mögulegri viðbótar fjárþörf vegna nýrra verkefna á komandi misserum. Nánar er gerð grein 
fyrir helstu gjaldaliðum hér að neðan. 

Launakostnaður  

Mikilvægt er fyrir Fjármálaeftirlitið að hafa ávallt á að skipa öflugum, vel menntuðum og 
reyndum hópi þjálfaðra sérfræðinga. Starfsmannafjöldi ræður miklu um helstu rekstrarstærðir 
Fjármáleftirlitsins, þ.e. laun og launatengd gjöld, starfsmannakostnað, húsnæðisþörf og 
umfang tölvubúnaðar.   

Áætlunin gerir ráð fyrir að ráðningarsamningar 
verði við samtals 123 starfsmenn en stöðugildi 
verði í námunda við 118. Er þá miðað við að 
stofnuninni verði ekki falið aukið hlutverk eða ný 
verkefni. Þarna er um óbreyttan fjölda 
ráðningarsamninga að ræða milli áranna 2014 og 
2015 en stöðugildi námu 117,5 á árinu 2014 en að 
baki þeim um 125 ráðningarsamningar. Til viðbótar 
er áætlað að við bætist eitt stöðugildi vegna nýrra 
verkefna.  

Rauntölur Áætluð Áætlun  

2014 afkoma 2015 2016 br. (%)

Tekjur

Eftirlitsgjald 1.589.938 1.636.956 1.710.619 4,5%

Aðrar tekjur 70.338 71.750 73.544 2,5%

Heildartekjur samtals 1.660.276 1.708.706 1.784.163  

Rekstrargjöld

Launakostnaður 1.414.027 1.537.238 1.612.863 4,9%

Félagsgjöld, ferðir og fundir 93.845 102.223 104.779 2,5%

Rekstrarvörur 25.016 27.667 28.359 2,5%

Aðkeypt þjónusta, hugbún.gerð og leyfisgjöld 162.430 191.606 190.296 -0,7%

Húsnæðiskostnaður 91.421 100.529 103.042 2,5%

Rekstrarkostnaður 26.105 11.603 11.893 2,5%

 1.812.843 1.970.866 2.051.231 4,1%

Afskrift vegna fallinna fjármálastofnana -135.249 0 0

Rekstrargjöld samtals 1.677.594 1.970.866 2.051.231 4,1%

Fjármunatekjur og -gjöld 33.112 41.500 15.000  

Tekjur/gjöld 15.795 -220.660 -252.069  

Eigið fé og varasjóður:

Eigið fé í lok árs 575.277 354.617 102.549  

      þar af varasj., að hám. 5% af eftirlitsgj. næsta árs 81.848 85.531  

Skrifstofa forstjóra 6
Svið yfirlögfræðings 5
Kjarnasvið:
Vettvangs- og verðbréfaeftirlit 26
Eftirlit 43
Greiningar 19
Innviðir og rekstur:
Upplýsingatæknisvið 11
Mannauðssvið 2
Rekstrarsvið 13

125

Fj. ráðningarsamn. í áætlunum 2015
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Þar er um að ræða verkefni vegna eftirlits með viðskiptaháttum, m.a. vegna samskipta 
eftirlitsskyldra aðila við viðskiptamenn. Betur er gerð grein fyrir þessu nýja verkefni ásamt 
öðrum síðar í þessum kafla skýrslunnar. Þannig er samtals gert ráð fyrir tæpum 119 
stöðugildum í áætlun fyrir árið 2016. 

Áætlaður launakostnaður nemur 1.612,8 m.kr. Hækkunin byggir á áætlunum um 4,5% 
hækkun launa á árinu 2016 til viðbótar við þær hækkanir sem gert var ráð fyrir í fyrri 
áætlunum fyrir árið 2015. Þá er jafnframt gert ráð fyrir nýju stöðugildi sbr. framangreint. Þegar 
skýrslan er gerð eru samningar stéttafélaga lausir og óvissa ríkir um samningsbundnar 
launahækkanir. Að framansögðu er þannig gert ráð fyrir að launakostnaður aukist um 4,9% 
milli ára. 

Félagsgjöld, ferða- og fundakostnaður  

Gert er ráð fyrir að áætlaður kostnaður af félagsgjöldum og ferða- og fundakostnaði hækki um 
2.5% milli ára, eða sem nemur áætluðum verðhækkunum og nemi 104,8 m.kr. á árinu 2016. 
Stærsti einstaki kostnaðarliðurinn eru 39 m.kr. þátttökugjöld vegna alþjóðlegs samstarfs, m.a. 
IOPS, EBA, EIOPA, ESMA, IOSCO og IAIS. Ferða- og dvalakostnaður erlendis er áætlaður 
36,9 m.kr. 

Rekstrarvörur 

Áætlað er að kostnaður vegna rekstrarvara hækki um 2,5% milli ára og nemi 28,3 m.kr. á 
árinu 2015. Kostnaður vegna matar, drykkja og keyptra máltíða og veitinga (þ.m.t. 
mötuneytiskostnaður starfsmanna) er innifalinn í þessum lið og er áætlaður 17,6 m.kr. Á móti 
koma innheimtar tekjur starfsmanna vegna mötuneytis. Þeim innheimtum er hagað í 
samræmi við áætlaðan kostnað mötuneytis og verðlagsbreytingar með reglubundnum hætti. 

Aðkeypt þjónusta 

Áætlað er að kostnaður vegna aðkeyptrar þjónustu, annar en hugbúnaðargerðar sem lækkar 
milli ára, taki breytingum eins og aðrir kostnaðarliðir um 2,5% milli ára eða sem nemur 
áætluðum verðhækkunum. Þannig er gert ráð fyrir að heildarkostnaður nemi um 190,3 m.kr. 
sem jafngildir 0,7% lækkun milli ára. 

Stærsti einstaki kostnaðarliðurinn er vegna hugbúnaðargerðar eða 76,4 m.kr. sem sjá má 
hvernig skiptist í eftirfarandi töflu: 

Tafla 3. Þróun kostnaðar við hugbúnaðargerð: 

 

Þá vegur kostnaður vegna leyfisgjalda hugbúnaðar þungt. Hann er áætlaður 40,2 m.kr. Önnur 

Hugbúnaðargerð 2015 2016 2017 2018

Sérfræðingar 38,1 39,1 40,0 41,0

kerfisrekstur 6,4 6,6 6,7 6,9

Eftirlit/rannsóknir 1,8 1,8 1,9 1,9

Reglubundin starfsemi 46,3 47,5 48,6 49,9

Áhættumiðað eftirlit (1) 36,2 28,9 0,0 0,0

Hugbúnaðargerð samtals 82,5 76,4 48,6 49,9

(1) lokakafli í umbótaverkefnum, gagnaskil, áme, betra líf 
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sérfræðiþjónusta er áætlað að kosti  44,7 m.kr. en þar af er kostnaður vegna ráðgjafanefndar 
um hæfismöt um  9 m.kr., aðkeypt þjónusta endurskoðenda, viðskipta- og hagfræðinga og 
annarra rekstrarráðgjafa 8 m.kr., aðkeypt þjónusta lögfræðinga um 17 m.kr. og 
þýðingarkostnaður um 5 m.kr. Þá er áætlað að kostnaður vegna síma og afnotagjalda af 
skrám og öðru tengdu starfsemi eftirlitsins nemi um 15,4 m.kr.  Að endingu er undir liðnum 
prent- og auglýsingakostnaður sem áætlaður er nálægt 10 m.kr. 

Húsnæðiskostnaður 

Áætlað er að húsnæðiskostnaður hækki sem nemur áætluðum verðhækkunum, eða um 2,5% 
og nemi 103 m.kr.  

Rekstrarkostnaður 

Rekstrarkostnaður er áætlaður 11,8 m.kr. og er áætlað að kaup á tölvubúnaði sé þar 
langstærsti einstaki kostnaðarliðurinn eða um 8,4 m.kr. 

Viðbótar fjárþörf vegna nýrra verkefna 

Hlutverk Fjármálaeftirlitsins er síbreytilegt og stöðugt koma upp ný verkefni. Sem dæmi um 
slíkt má nefna tilskipun um viðbúnað og skil fjármálafyrirtækja sem brátt verður innleidd í 
íslensk lög (Skilavald). Þá er aukin þörf til eflingar eftirliti með viðskiptaháttum, m.a. vegna 
samskipta eftirlitsskyldra aðila við viðskiptamenn. Gert er ráð fyrir einu nýju stöðugildi  í 
áætlunum Fjármálaeftirlitsins fyrir árið 2016 til eflingar eftirlits með viðskiptaháttum. Þá má 
gera ráð fyrir að þörf á öðru stöðugildi vegna Skilavalds en ekki er gert ráð fyrir slíku í 
áætlunum. Komi til þess verður því mætt með tilflutningi starfa eða hagræðingu. 

Fjármálaeftirlitið telur að fenginni reynslu nauðsynlegt að efla eftirlit sitt með viðskiptaháttum, 
þar á meðal vegna samskipta eftirlitskyldra aðila við viðskiptamenn, en fjallað er um slíkt í 
flestum sérlögum á fjármálamarkaði sem og í lögum um opinbert eftirlit með 
fjármálastarfsemi. Sú afstaða er í samræmi við þá þróun sem verið hefur hjá systurstofnunum 
eftirlitsins erlendis t.d. á Norðurlöndum. Mjög brýnt er að geta athugað viðskiptahætti 
eftirlitsskyldra aðila og komið ábendingum og athugasemdum á framfæri þegar tilefni er. Tveir 
starfsmenn sinna nú þessu eftirliti sem einkum felst í svörun fyrirspurna frá neytendum og 
greiningu ábendinga um viðskiptahætti ásamt því að bregðast við mögulegum brotum gegn 
lagaákvæðum um eðlilega og heilbrigða viðskiptahætti. Í þessu sambandi tekur 
Fjármálaeftirlitið einnig þátt í starfi neytendaverndarnefnda evrópskra eftirlitsstofnanna (EBA, 
EIOPA og ESMA), bæði með þátttöku í athugunum og með innleiðingu efnisreglna sem frá 
þeim stafa í íslenskan rétt. Mikilvægt er að Fjármálaeftirlitið geti fylgt eftir ábendingum sem 
berast ásamt því að geta gert frumkvæðisathuganir varðandi viðskiptahætti á öllum 
mörkuðum, svo sem varðandi upplýsingagjöf til neytenda, misvísandi söluaðferðir, 
meðhöndlun kvartanna og önnur samskipti eftirlitsskyldra aðila við neytendur 
fjármálaþjónustu.  

Tilskipun 2014/59/EU um viðbúnað og skilameðferð fjármálafyrirtækja (e. Bank Recovery and 
Resolution Directive), BRRD, frá 15. maí 2014 kom til framkvæmda innan 
Evrópusambandsins þann 1. janúar síðastliðinn. Unnið er að innleiðingu hennar í samninginn 
um Evrópska efnahagssvæðið. Þá koma tveir starfsmenn Fjármálaeftirlitsins að vinnu við 
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gerð frumvarps er innleiðir framangreinda tilskipun.  

Ljóst er að töluverð vinna mun lenda á starfsmönnum Fjármálaeftirlitsins er frumvarpið verður 
að lögum. Hún mun felast í  framfylgni við lögin, vinnu við innleiðingu og framfylgni við 
tæknistaðla og tilmæli. Innleiðing og framfylgni mun að mestu leyti fara fram á greiningarsviði 
og innan fjárhagslegs eftirlits Fjármálaeftirlitsins með aðkomu lagalegs eftirlits. Í tilskipuninni 
eru 23 tæknistaðlar og 17 leiðbeinandi tilmæli, ásamt öðrum gerðum sem Fjármálaeftirliti og 
svonefndu Skilavaldi er ætlað að innleiða eða framfylgja. 

Skilavald verður sjálfstætt eftirlitsvald, mögulega vistað af Fjármálaeftirlitinu. Ekki hefur verið 
gerð greining á því hversu margir starfsmenn munu vinna innan Skilavaldsins né hvort eða 
hvernig starfsmenn Fjármálaeftirlitsins munu koma að vinnu er tengist Skilavaldinu.  

Gert er ráð fyrir að lágmarki einu stöðugildum hjá Fjármálaeftirlitinu og þremur stöðugildum 
hjá væntanlegu Skilavaldi til að sinna þeim verkefnum sem snúa að innleiðingu á BRRD hér á 
landi á árinu 2016. 

Að endingu þykir rétt að geta þess að gert er ráð fyrir að ný lög um fasteignaveðlán til 
neytenda taki gildi í mars árið 2016. Í drögum að frumvarpinu segir að aðrir veitendur 
fasteignaveðlána til neytenda en lánastofnanir, Íbúðalánasjóður og lífeyrissjóðir verði 
skráningarskyldir hjá Fjármálaeftirlitinu. Gert er ráð fyrir að eftirliti með væntanlegri löggjöf 
verið skipt á milli Neytendastofu annars vegar og Fjármálaeftirlitsins hins vegar.  

Eigið fé og flutningur 92 m.kr. af höfuðstól á annað eigið fé 

Eigið fé í árslok 2014 nam samtals 575.3 m.kr. og skiptist í annars vegar höfuðstól sem 
nemur 483,2 m.kr. og hins vegar annað eigið fé 92 m.kr. Þessar 92 m.kr. voru nýverið færðar 
að kröfu fjármála- og efnahagsráðuneytis af höfuðstól á annað eigið fé, sem bundið eigið fé.  

Samkvæmt upplýsingum fjármála- og efnahagsráðuneytis hefur frá árslokum 2011 verið 92 
m.kr. munur milli stöðu Fjármálaeftirlits gagnvart fjárheimildum í lokafjárlögum og höfuðstóls 
stofnunarinnar í Orra og í ritinu Ársreikningar ríkisaðila, en á árinu 2011 samþykkti Alþingi 
lækkun fjárheimildar FME um 92 m.kr. vegna hagræðingarkröfu í fjárlögum. Hins vegar, til að 
taka jafnframt tillit til kröfu Fjármálaeftirlitsins á markaðan tekjustofn eru framangreindir 
fjármunir færðir sem annað eigið fé. 

Í ríkisreikningi segir að þegar fjármunir eru færðir yfir á bundið eigið fé sé það gert til að fresta 
ráðstöfun fjárins til síðari tíma samkvæmt nánari ákvörðun Alþingis.  

Um þetta mál er ýtarlega fjallað í álitsgerð ríkislögmanns með bréfi dagsett 13. október 2011. 
Þar er það megin niðurstaða að óviðunandi sé sú tilhögun fjárlaga ársins 2011 að færa á 
viðskiptareikning hluta af þeim fjármunum sem innheimtir hafa verið til rekstur 
Fjármálaeftirlitsins af eftirlitsskyldum aðilum og ákvarðaðir með lögum 99/1999. Fjárlög megi 
ekki ganga gegn almennum lögum og öndvert. 

Á hinn bóginn er á það að líta nú að ráðuneytið færir umrædda fjármuni ekki á 
viðskiptareikning heldur millifærir þá sbr. framanritað af höfuðstól yfir á bundið eigið fé. Eignir 
samtals á efnahagsreikningi og handbært fé er óbreytt. 
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Í langtímaáætlunum Fjármálaeftirlitsins er gert ráð fyrir að annað eigið fé (bundið eigið fé) 
verði stofnuninni til ráðstöfunar til greiðslu rekstrarkostnaðar. 

 

Samtala gjaldaliða í rekstraráætlun Fjármálaeftirlitsins fyrir árið 2016 er samkvæmt 
framangreindu áætluð 2.051,2 m.kr. á árinu 2016 samanborið við 1.970,9 m.kr. áætlaðan 
kostnað ársins 2015 eftir endurskoðun. Hækkunin milli ára er 80,3 m.kr. eða 4,1%.  

 

Helstu tekjuliðir, ákvörðun eftirlitsgjalds, rekstrarniðurstaða og eigið fé 
Skilgreining á framlagi ríkissjóðs og færsluaðferðir leiða það af sér að höfuðstóll 
stofnunarinnar sýnir uppsafnaðan tekjuafgang fyrri ára gagnvart fjárlögum og fjárheimildum.  Í 
lok ársins 2014 var eigið fé stofnunarinnar jákvætt um 574,8 m.kr. Eigið fé í lok árs kemur til 
lækkunar á eftirlitsgjaldi samkvæmt ákvæði laga nr. 99/1999, um greiðslu kostnaðar við 
opinbert eftirlit með fjármálastarfsemi. Þá segir jafnframt í 3. gr. framangreindra laga að 
Fjármálaeftirlitinu sé heimilt að mynda varasjóð (eigið fé) sem nemi að hámarki 5% af 
áætluðu eftirlitsgjaldi næsta árs og sé heimilt að nýta hann til fjármögnunar á útgjöldum 
umfram áætlanir vegna ófyrirséðra atvika.  

Eftirlitsgjald ársins 2015 er 1.637 m.kr. skv. fjárlögum sem Alþingi samþykkti í desember 
2014. Eigið fé, eða varasjóður í árslok 2014, má því að hámarki nema 81.848 þús.kr.  

Eins og sjá má af framansögðu hefur í tvígang verið lögð til lækkun eftirlitsgjalds (markaðra 
tekna) milli ára, fyrst um 6,8% fyrir árið 2013 og aftur 9,7% fyrir árið 2014, þar sem markmiðið 
var að lækka eigið fé í lögbundið hámark þess skv. lögum. Þá var lagt til að eftirlitsgjaldið 
hækkaði einungis um 3% fyrir árið 2015 byggt á sömu forsendum. 

Samkvæmt rekstraráætlun fyrir árið 2016 er gert ráð fyrir að eftirlitsgjald hækki einungis um 
4,5% milli ára og nemi 1.710,6 m.kr., en heildartekjur Fjármálaeftirlitsins nemi þannig í árslok 
2016 um 1.799,1 m.kr. Heildartekjur skiptast í framangreint eftirlitsgjald en til viðbótar 
vaxtatekjur sem áætlaðar eru 15 m.kr. og 73,5 m.kr. aðrar tekjur. Aðrar tekjur eru meðal 
annars þjónusta sem stofnuninni er heimilt að endurkrefja samkvæmt gjaldskrá, útlagður 
kostnaður úrskurðarnefnda og endurkrafinn kostnaður, s.s. vegna mötuneytis.  

Að teknu tilliti til 1.799,1 m.kr. áætlaðra heildartekna árið 2016 og 2.051,2 m.kr. áætlaðs 
rekstrarkostnaðar, er gert ráð fyrir að rekstrarafkoma verði neikvæð sem nemi 252,1 m.kr. á 
árinu 2016. Eins og sýnt er í töflu 2 er þannig gert ráð fyrir að eigið fé lækki samsvarandi og 
verði 102,5 m.kr. í árslok 2016. 
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Áætlað eftirlitsgjald 2016  

Samkvæmt lögum nr. 99/1999, um greiðslu kostnaðar við opinbert eftirlit með 
fjármálastarfsemi, skulu eftirlitsskyldir aðilar og aðrir gjaldskyldir aðilar sem tilgreindir eru í  
lögunum standa straum af kostnaði við rekstur Fjármálaeftirlitsins með sérstöku eftirlitsgjaldi. Í 
áætluninni er gert ráð fyrir að álagt eftirlitsgjald nemi 1.710,6 m.kr. á árinu 2016 sem er 4,5% 
hækkun frá áætlun ársins 2015.  

Tekjur stofnunarinnar eru að langmestu leyti af framangreindu eftirlitsgjaldi. Lögin heimila 
stofnuninni þó einnig í ákveðnum tilvikum að taka gjald samkvæmt gjaldskrá til greiðslu 
kostnaðar fyrir ýmsar sértækar aðgerðir (t.d. lýsingar) og fyrir afgreiðslu umsókna um 
starfsleyfi.  

Í töflu 4: Tekjuáætlun 2016 – Áætluð álagning eftirlitsgjalds, sem er að finna á næstu síðu er 
sýnd tillaga Fjármálaeftirlitsins um skiptingu eftirlitsgjalds á árinu 2016 milli flokka 
eftirlitsskyldra aðila. Skiptingin byggi á mati þróun starfseminnar undangengin þrjú ár með 
tilliti til þess tíma sem farið hefur í eftirlit með hverjum flokki eftirlitsskyldra aðila eins og mælt 
er fyrir um í framangreindum lögum. Ennfremur eru  í töflunni sýndir álagningarstofnar 
gjaldsins og tillögur um breytingar á álagningarhlutföllum. Þá eru þar þau lágmarks- og 
fastagjöld sem lagt er til að verði breytt. Í töflunni er einnig sýnd sambærileg hlutfallsskipting 
álagðs eftirlitsgjalds á árinu 2015 ásamt gildandi álagningarhlutföllum og lágmarks- og 
fastagjöldum.  

Með hliðsjón af því sem að framan greinir er nú lagt til að álagningarhlutföll breytist mjög 
óverulega til hækkunar. Gert er ráð fyrir að hlutfall lífeyrissjóðanna lækki og rekstrarfélaga og 
fagfjárfestasjóða haldist óbreytt. Þá eru nú einnig lagðar til breytingar á lágmarksgjöldum 
fjármálafyrirtækja, greiðslustofnana, vátryggingafélaga, Íbúðalánasjóðs, verðbréfamiðstöðva 
og kauphallar með hliðsjón af almennum verðlagsbreytingum frá því að þessum gjöldum var 
síðast breytt, í upphafi árs 2011. 

Með hliðsjón af því sem að framan greinir eru nú lagðar til breytingar  á álagningarhlutföllum 
frá gildandi lögum sem skýrast af framangreindu mati á kostnaðarskiptingu við rekstur 
stofnunarinnar og þróun álagningarstofna eftirlitsskyldra aðila. Samkvæmt því er lagt til að  
álagningarhlutföll, viðskiptabanka, sparisjóða, lánafyrirtækja, rafeyrisfyrirtækja, greiðslu-
stofnana, vátryggingafélaga, vátryggingamiðlana, verðbréfafyrirtækja, verðbréfamiðlana, 
verðbréfamiðstöðva, kauphalla, lífeyrissjóða, Íbúðalánasjóðs og Lánasjóðs sveitarfélaga 
hækki en álagningarhlutfall lífeyrissjóðanna lækki. Þá er gert ráð fyrir að álagningarhlutfall 
rekstrarfélaga og fagfjárfestasjóða haldist óbreytt. Einnig eru nú lagðar til breytingar á 
lágmarksgjöldum allra þeirra aðila sem taldir eru upp hér að framan, að undanskildum 
vátryggingamiðlunum, með hliðsjón af almennum verðlagsbreytingum frá því að þessum 
gjöldum var síðast breytt, í upphafi árs 2011. Að endingu er nú lögð til hækkun á þrepaskiptu 
fastagjaldi á lífeyrissjóðina miðað við að þessi gjöld nemi um 60% af áætlaðri 
heildarálagningu á lífeyrissjóðina sem er sama viðmið og verið hefur undanfarin ár varðandi 
fjárhæðir þessa gjalds.  
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Tafla 4. Tekjuáætlun 2016  - Áætluð álagning eftirlitsgjalds: 
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Rekstrarsýn til lengri tíma: 2017–2019 
Við gerð rekstraráætlunar 2016 var jafnframt horft til þess hvernig langtímaáætlun gæti litið 
út. Leitast er við að draga upp mynd af því hvernig eftirlitsgjaldið muni þróast á komandi árum 
miðað við þá samfellu og jafnvægi sem Fjármálaeftirlitið telur að komin sé í starfsemina. Í 
töflu 5 hér að neðan má sjá þessa langtímasýn, þar sem horft er sérstaklega til áranna 2017-
2019. 

Tafla 5. Rekstraráætlun 2017-2019 

 

Gert er ráð fyrir um 2,5% almennum verðhækkunum milli ára með þeirri undantekningu að 
laun hækki um 4.5% á árinu 2017 í kjölfar kjarasamninga sem nú eru lausir. Þá lækki aðkeypt 
þjónusta um rúm 13% milli áranna 2016 og 2017, enda ljúki vinnu við áhættumiðað eftirlit 
(lokaáfangi umbótaverkefna) í árslok 2016 eða þar um bil.  

Annar rekstarkostnaður er áætlaður því sem næst óbreyttur milli ára. Áfram er gert ráð fyrir 
viðbótarkostnaði vegna nýrra verkefna samanber framanritað en þar er að mestu um að ræða 
launakostnað. Þannig er áætlað að heildarkostnaður nemi samtals um 2.105,1 m.kr. á árinu 
2017. Þá nemi aðrar tekjur 75,3 m.kr. og fjármagnsliðir um 6 m.kr. Til þess að ná jafnvægi í 
afkomu verður að gera ráð fyrir að eftirlitsgjaldið 2017 hækki um sem nemur 18,4% milli ára 
og verði sem næst 2.025,3 m.kr. og eigið fé (varasjóður) þannig um 104,1 m.kr. í árslok 2017 
eða sem næst 5% af áætluðu eftirlitsgjaldi ársins 2018. 

Á næstu mánuðum mun fara í gang innan stofunarinnar ýtarleg vinna við skilgreiningu á 
æskilegri stærð og umfangi Fjármálaeftirlitsins. Í því sambandi verði leitað leiða til að ná fram 
enn frekari hagræðingu í rekstri en orðin er. 

Á árunum 2018 og 2019 er síða í þessari sýn gert ráð fyrir samfellu í rekstri 
Fjármálaeftirlitsins. Tekjur og gjöld haldist í hendur og eftirlitsgjald hækki því sem næst í takt 

Áætlun Áætlun Áætlun

2017 br. (%) 2018 br. (%) 2019 br. (%)

Tekjur

Eftirlitsgjald 2.025.373 18,4% 2.076.007 2,5% 2.127.907 2,5%

Aðrar tekjur 75.382 2,5% 77.267 2,5% 79.199 2,5%

Heildartekjur samtals 2.100.755 2.153.274  2.207.106  

Rekstrargjöld

Launakostnaður 1.685.441 4,5% 1.727.577 2,5% 1.770.767 2,5%

Félagsgjöld, ferðir og fundir 107.398 2,5% 110.083 2,5% 112.835 2,5%

Rekstrarvörur 29.068 2,5% 29.794 2,5% 30.539 2,5%

Aðkeypt þjónusta, hugbún.gerð og leyfisgjöld 165.431 -13,1% 169.567 2,5% 173.806 2,5%

Húsnæðiskostnaður 105.619 2,5% 108.259 2,5% 110.965 2,5%

Rekstrarkostnaður 12.190 2,5% 12.495 2,5% 12.807 2,5%

Rekstrargjöld samtals 2.105.147 2,6% 2.157.776 2,5% 2.211.720 2,5%

Fjármunatekjur og -gjöld 6.000  4.000  4.000  

Tekjur/gjöld 1.608  -501 -614

Eigið fé og varasjóður:

Eigið fé í lok árs 104.157  103.655 103.041

      þar af varasj., að hám. 5% af eftirlitsgj. næsta árs 5,0% 4,9%  
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við áætlaðar hækkanir verðlags og launa milli ára, en miðað er við 2,5% verðlagsbreytingu og 
jafnvægi milli almennra verðhækkana og launa.  

Eins og greint er frá í kaflanum hér að framan um ákvörðun eftirlitsgjalds og þróun eigin fjár er 
ljóst að ástæða þeirrar skörpu hækkunar eftirlitsgjalds sem lögð er til árið 2017 byggir á því 
að eftirlitsgjaldið hefur verið lækkað til að mæta þeirri lagaskyldu að eigið fé sé að hámarki 
5% af eftirlitsgjaldi næsta árs (u.þ.b. 80-100 m.kr.). Í töflu 6 hefur verið tekið saman hvernig 
eftirlitsgjaldið hefur þróast á umliðnum árum. Þar er jafnframt að finna hvert eftirlitsgjaldið 
verður árið 2017 ef það hefði tekið breytingum samkvæmt vísitölu neysluverðs, annars vegar 
frá 2012 en einnig frá 2013. Sýnt er hvernig eftirlitsgjaldið hefði verið á bilinu 1.927,2 til 
2.161,8 m.kr. eftir því hvort árið er notað sem viðmiðunargrunnur. Með öðrum orðum, hefði 
álagt eftirlitsgjald áranna 2012 eða 2013 hækkað í takt við verðlagsbreytingar væri það mjög 
nálægt því eftirlitsgjaldi sem lagt er upp með í töflu 5 hér að ofan fyrir árið 2017, eða 2.025,3 
m.kr.  

Tafla 6, greining eftirlitsgjalds: 

 

 

 

 

 

Áætlun Áætlun Áætlun

Greining eftirlitsgjalds 2012 2013 2014 2015 2016 2017

Eftirlitsgjald, á verðlagi hvers árs 1.879.792 1.751.593 1.589.938 1.636.956 1.710.619 2.025.373

   breyting milli ára (%) 14,4% -6,8% -9,2% 3,0% 4,5% 18,4%

Hækkun vísitölu neysluverðs milli ára 5,2% 4,5% 3,7% 1,0% 2,5% 2,5%

Eftirlitsgjald, ef það hefði hækkað sem 

nemur br. n.vt. ár hvert frá 2012 1.879.792 1.964.837 2.036.686 2.057.703 2.109.145 2.161.874

Eftirlitsgjald, ef það hefði hækkað sem 

nemur br. n.vt. ár hvert frá 2013  1.751.593 1.815.644 1.834.380 1.880.239 1.927.245

Gert er ráð fyrir að verðlag hækku um 2,5% á tímabilinu frá janúar 2015 til janúar 2017


