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Verðskrá 
Gildir frá 1. mars 2022. 

 

Árgjöld  

Aðildargjald reikningsstofnana, tenging og þrjú notendaleyfi 1.000.000 kr. 

Viðbótar notendaleyfi 50.000 kr. 

Skoðunaraðgangur fjárfesta 400.000 kr. 

 

Varðveisluþóknun á ársgrundvelli 
Verðflokkur 0-50 ma. kr. 1,00 bp 

Verðflokkur 50-100 ma. kr. 0,95 bp 

Verðflokkur > 100 ma. kr. 0,85 bp 

Íbúðabréf útgefin erlendis, óháð fjárhæð 1,50 bp 

 
Varðveisluþóknun er innheimt mánaðarlega og reiknast af markaðsvirði þeirra 

fjármálagerninga sem skráðir eru í kauphöll. Af fjármálagerningum sem ekki eru 

skráðir í kauphöll reiknast varðveisluþóknun af nafnverði 

Fjárhæð varðveislu í hverjum verðflokki reiknast á allt safnið 

bP = 0,01% 

Færslugjöld 
Færslugjald almennt, hvor leggur (FoP) 150 kr. 

Færslugjald vegna uppgjörs í Seðlabanka Íslands 350 kr. 

Færslugjald vegna veðsetningar/veðlausnar 250 kr. 

Færslugjald hlutdeildarskírteina, verðmæti > 500 þúsund kr. 110 kr. 

Færslugjald vegna flutnings til/frá innlendrar verðbréfamiðstöðvar 200 kr. 

Færslugjald vegna flutnings bréfa, gefin út og skráð erlendis 2.000 kr. 

 

Févíti reikningsstofnana vegna brota á uppgjörsreglum 
Févíti vegna uppgjörsbresta og vanefnda eru reiknuð samkvæmt tilmælum  

(ESB) 1909/2014. Forsendur útreiknings eru birtar í viðauka við gjaldskrá þessa 

  

VBM leggur gjald á stöðustofnanda hvers uppgjörsbrests vegna úrvinnslu sekta                 25.000 kr.   

 

Árgjöld útgefenda 
Hlutabréf, skráð í kauphöll óháð fjölda hluthafa og markaðsvirði 150.000 kr. 

Hlutabréf, óskráð 50.000 kr. 

Hlutdeildarskírteini, óháð stærð flokks 150.000 kr. 

 

Þjónustugjöld 
Aðgerðir, s.s. opnun dánarbús og yfirlit um eignastöður, hver aðili 1.500 kr. 

Tímagjald, breytingar á útgáfu og önnur þjónusta 20.000 kr. 

Afstemmingarskrá send að beiðni hlutafélags 4.000 kr. 

Hreyfingaskrá hlutafélags, hver skrá 800 kr. 

Stöðuskrá hlutafélags 500 kr. 

Beinn aðgangur hlutafélaga vegna hluthafaupplýsinga, mánaðargjald 5.000 kr. 

http://www.vbm.is/
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Viðauki um forsendur við útreikning uppgjörsbrests/vanefnda 

 
SEKTARHLUTFÖLL SEM GILDA UM UPPGJÖRSBREST/UPPGJÖRSVANEFNDIR 

1 grunnpunktur = 0,01% 

Tegund brests Hlutfall 

1. Uppgjörsbrestur vegna skorts á hlutabréfum sem hafa virkan 

markað í skilningi b-liðar 17. liðar 1. mgr. 2. gr. reglugerðar (ESB) 

nr. 600/2014, að undanskildum hlutabréfum sem um getur í 3. lið 

1,0 grunnpunktur 

2. Uppgjörsbrestur vegna skorts á hlutabréfum sem hafa ekki virkan 

markað í  skilningi b-liðar 17. liðar 1. mgr. 2. gr. reglugerðar (ESB) 

nr. 600/2014, að undanskildum hlutabréfum sem um getur í 3. lið 

0,5 grunnpunktar 

3. Uppgjörsbrestur vegna skorts á fjármálagerningum sem viðskipti 

eru með á vaxtarmörkuðum lítilla og meðalstórra fyrirtækja, að 

undanskildum skuldagerningum sem um getur í 6. lið 

0,25 grunnpunktar 

4. Uppgjörsbrestur vegna skorts á skuldagerningum sem eru gefnir 

út af eða með ábyrgð: 

a) ríkisútgefanda, eins og hann er skilgreindur í 60. lið 1. mgr. 4. 

gr. tilskipunar 2014/65/EB, 

b) ríkisútgefanda þriðja lands, 

c) opinbers staðaryfirvalds, 

d) seðlabanka, 

e) fjölþjóðlegs þróunarbanka sem um getur í annarri undirgrein 1. 

mgr. 117. gr. og  í  2.  mgr.  117.   gr.   reglugerðar   

Evrópuþingsins   og   ráðsins   (ESB) nr. 575/2013(1), 

f) Evrópska fjármálastöðugleikasjóðsins eða Evrópska 

stöðugleikakerfisins. 

0,10 grunnpunktar 

5. Uppgjörsbrestur vegna skorts á skuldagerningum öðrum en þeim 

sem um getur í 4. og 6. lið 

0,20 grunnpunktar 

6. Uppgjörsbrestur vegna skorts á skuldagerningum sem viðskipti 

eru með á vaxtarmörkuðum lítilla og meðalstórra fyrirtækja 

0,15 grunnpunktar 

7. Uppgjörsbrestur vegna skorts á hvers kyns öðrum 

fjármálagerningum sem ekki  falla undir 1.–6. lið 

0,5 grunnpunktar 

8. Uppgjörsbrestur vegna skorts á reiðufé Opinberir daglánavextir þess 

seðlabanka sem gefur út 

uppgjörsgjaldmiðilinn, 

að lágmarki 0 

100 grunnpunktar = 1%   
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