
Lög
um breytingar á lagaákvæðum um viðurlög

við brotum á fjármálamarkaði o.fl.

________

I. KAFLI
Breyting á lögum nr. 87/1992, um gjaldeyrismál, með síðari breytingum.

1. gr.
1. málsl. 4. mgr. 16. gr. a laganna orðast svo: Gera má lögaðila sekt fyrir brot á lögum

þessum og reglum settum á grundvelli þeirra óháð því hvort sök er sönnuð á tiltekinn fyrir-
svarsmann eða starfsmann lögaðilans eða annan aðila sem starfar á hans vegum.

II. KAFLI
Breyting á lögum nr. 131/1997, um rafræna eignarskráningu verðbréfa, 

með síðari breytingum.
2. gr.

Í stað 2. og 3. mgr. 34. gr. laganna koma þrjár nýjar málsgreinar sem orðast svo:
Sektir sem lagðar eru á einstaklinga geta numið frá 100 þús. kr. til 65 millj. kr. Sektir sem

lagðar eru á lögaðila geta numið frá 500 þús. kr. til 800 millj. kr. en geta þó verið hærri eða
allt að 10% af heildarveltu samkvæmt síðasta samþykkta ársreikningi lögaðilans eða 10% af
síðasta samþykkta samstæðureikningi ef lögaðili er hluti af samstæðu og brot er framið til
hagsbóta fyrir annan lögaðila í samstæðunni eða annar lögaðili í samstæðunni hefur notið
hagnaðar af brotinu. Við ákvörðun sekta samkvæmt ákvæði þessu skal m.a. tekið tillit til allra
atvika sem máli skipta, þ.m.t. eftirfarandi:
a. alvarleika brots,
b. hvað brotið hefur staðið lengi,
c. ábyrgðar hins brotlega hjá lögaðilanum,
d. fjárhagsstöðu hins brotlega,
e. ávinnings af broti eða taps sem forðað er með broti,
f. hvort brot hafi leitt til taps þriðja aðila,
g. hvers konar mögulegra kerfislegra áhrifa brotsins,
h. samstarfsvilja hins brotlega,
i. fyrri brota og hvort um ítrekað brot er að ræða.

Ákvarðanir um stjórnvaldssektir skulu teknar af stjórn Fjármálaeftirlitsins og eru þær að-
fararhæfar. Sektir renna í ríkissjóð að frádregnum kostnaði við innheimtuna. Séu stjórnvalds-
sektir ekki greiddar innan mánaðar frá ákvörðun Fjármálaeftirlitsins skal greiða dráttarvexti
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af fjárhæð sektarinnar. Um ákvörðun og útreikning dráttarvaxta fer eftir lögum um vexti og
verðtryggingu.

Stjórnvaldssektum verður beitt óháð því hvort lögbrot eru framin af ásetningi eða gáleysi.

3. gr.
Við 34. gr. e laganna bætist ný málsgrein, svohljóðandi:
Gera má lögaðila sekt fyrir brot á lögum þessum og reglum settum á grundvelli þeirra

óháð því hvort sök verði sönnuð á tiltekinn fyrirsvarsmann lögaðilans, starfsmann hans eða
annan aðila sem starfar á hans vegum. Hafi fyrirsvarsmaður lögaðilans, starfsmaður hans eða
annar á hans vegum með saknæmum hætti brotið gegn lögum þessum eða reglum settum á
grundvelli þeirra í starfsemi lögaðilans má gera honum refsingu, auk þess að gera lögaðil-
anum sekt.

III. KAFLI
Breyting á lögum nr. 38/2001, um vexti og verðtryggingu.

4. gr.
17. gr. laganna fellur brott.

5. gr.
Á eftir 18. gr. laganna koma tvær nýjar greinar, 19. og 20. gr., svohljóðandi:

a. (19. gr.)
Fjármálaeftirlitið hefur eftirlit með því að eftirlitsskyldir aðilar skv. 1. mgr. 2. gr. laga um

opinbert eftirlit með fjármálastarfsemi fari að ákvæðum laga þessara og reglugerða og reglna
settra samkvæmt þeim. Um eftirlitið fer samkvæmt ákvæðum laga um opinbert eftirlit með
fjármálastarfsemi.

b. (20. gr.)
Það varðar sektum, nema þyngri refsing liggi við broti samkvæmt öðrum lögum, að brjóta

gegn 14. gr. um heimild til að verðtryggja sparifé og lánsfé og reglum settum á grundvelli
15. gr.

Brot gegn lögum þessum og reglum settum á grundvelli þeirra varða sektum hvort sem þau
eru framin af ásetningi eða gáleysi.

Gera má lögaðila sekt fyrir brot á lögum þessum og reglum settum á grundvelli þeirra
óháð því hvort sök verði sönnuð á tiltekinn fyrirsvarsmann lögaðilans, starfsmann hans eða
annan aðila sem starfar á hans vegum. Hafi fyrirsvarsmaður lögaðilans, starfsmaður hans eða
annar á hans vegum með saknæmum hætti brotið gegn lögum þessum eða reglum settum á
grundvelli þeirra í starfsemi lögaðilans má gera honum refsingu, auk þess að gera lögaðil-
anum sekt.

6. gr.
Fyrirsögn VII. kafla laganna verður: Eftirlit, viðurlög og málsmeðferð.

IV. KAFLI
Breyting á lögum nr. 161/2002, um fjármálafyrirtæki, með síðari breytingum.

7. gr.
Í stað 2. og 3. mgr. 110. gr. laganna koma fimm nýjar málsgreinar sem orðast svo:
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Sektir sem lagðar eru á einstaklinga geta numið frá 100 þús. kr. til 65 millj. kr. Sektir sem
lagðar eru á lögaðila geta numið frá 500 þús. kr. til 800 millj. kr. en geta þó verið hærri eða
allt að 10% af heildarveltu samkvæmt síðasta samþykkta ársreikningi lögaðilans eða 10% af
síðasta samþykkta samstæðureikningi ef lögaðili er hluti af samstæðu og brot er framið til
hagsbóta fyrir annan lögaðila í samstæðunni eða annar lögaðili í samstæðunni hefur notið
hagnaðar af brotinu.

Við ákvörðun sekta samkvæmt ákvæði þessu skal m.a. tekið tillit til allra atvika sem máli
skipta, þ.m.t. eftirfarandi:
a. alvarleika brots,
b. hvað brotið hefur staðið lengi,
c. ábyrgðar hins brotlega hjá lögaðilanum,
d. fjárhagsstöðu hins brotlega,
e. ávinnings af broti eða taps sem forðað er með broti,
f. hvort brot hafi leitt til taps þriðja aðila,
g. hvers konar mögulegra kerfislegra áhrifa brotsins,
h. samstarfsvilja hins brotlega,
i. fyrri brota og hvort um ítrekað brot er að ræða.

Ákvarðanir um stjórnvaldssektir skulu teknar af stjórn Fjármálaeftirlitsins og eru þær að-
fararhæfar. Sektir renna í ríkissjóð að frádregnum kostnaði við innheimtuna. Séu stjórnvalds-
sektir ekki greiddar innan mánaðar frá ákvörðun Fjármálaeftirlitsins skal greiða dráttarvexti
af fjárhæð sektarinnar. Um ákvörðun og útreikning dráttarvaxta fer eftir lögum um vexti og
verðtryggingu.

Stjórnvaldssektum verður beitt óháð því hvort lögbrot eru framin af ásetningi eða gáleysi.
Ef einstaklingur eða lögaðili brýtur gegn lögum þessum eða reglum settum á grundvelli

þeirra, og fyrir liggur að hann hafi hlotið fjárhagslegan ávinning af broti, er heimilt að
ákvarða hinum brotlega sektarfjárhæð sem getur, þrátt fyrir 1. og 2. málsl. 2. mgr., orðið allt
að tvöfaldri þeirri fjárhæð sem fjárhagslegur ávinningur hins brotlega nemur.

8. gr.
Eftirfarandi breytingar verða á 112. gr. b laganna:

a. 11. tölul. 1. mgr. fellur brott.
b. Fyrirsögn greinarinnar orðast svo: Sektir og fangelsi allt að tveimur árum.

9. gr.
Við 112. gr. c laganna bætist ný málsgrein, svohljóðandi:
Gera má lögaðila sekt fyrir brot á lögum þessum og reglum settum á grundvelli þeirra

óháð því hvort sök verði sönnuð á tiltekinn fyrirsvarsmann lögaðilans, starfsmann hans eða
annan aðila sem starfar á hans vegum. Hafi fyrirsvarsmaður lögaðilans, starfsmaður hans eða
annar á hans vegum með saknæmum hætti brotið gegn lögum þessum eða reglum settum á
grundvelli þeirra í starfsemi lögaðilans má gera honum refsingu, auk þess að gera lögaðil-
anum sekt.

10. gr.
Á eftir 112. gr. d laganna kemur ný grein, 112. gr. e, ásamt fyrirsögn, svohljóðandi:

Sektir og fangelsi allt að sex árum.
Það varðar sektum eða fangelsi allt að sex árum, liggi þyngri refsing ekki við broti sam-

kvæmt öðrum lögum, að brjóta gegn 30. gr. um takmarkanir á stórum áhættuskuldbindingum
og reglum settum á grundvelli ákvæðisins.
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V. KAFLI
Breyting á lögum nr. 32/2005, um miðlun vátrygginga, með síðari breytingum.

11. gr.
Við 62. gr. d laganna bætist ný málsgrein, svohljóðandi:
Gera má lögaðila sekt fyrir brot á lögum þessum og reglum settum á grundvelli þeirra

óháð því hvort sök verði sönnuð á tiltekinn fyrirsvarsmann lögaðilans, starfsmann hans eða
annan aðila sem starfar á hans vegum. Hafi fyrirsvarsmaður lögaðilans, starfsmaður hans eða
annar á hans vegum með saknæmum hætti brotið gegn lögum þessum eða reglum settum á
grundvelli þeirra í starfsemi lögaðilans má gera honum refsingu, auk þess að gera lögaðil-
anum sekt.

VI. KAFLI
Breyting á lögum nr. 33/2005, um fjarsölu á fjármálaþjónustu.

12. gr.
Við 21. gr. laganna bætist ný málsgrein, svohljóðandi:
Gera má lögaðila sekt fyrir brot á lögum þessum og reglum settum á grundvelli þeirra

óháð því hvort sök verði sönnuð á tiltekinn fyrirsvarsmann lögaðilans, starfsmann hans eða
annan aðila sem starfar á hans vegum. Hafi fyrirsvarsmaður lögaðilans, starfsmaður hans eða
annar á hans vegum með saknæmum hætti brotið gegn lögum þessum eða reglum settum á
grundvelli þeirra í starfsemi lögaðilans má gera honum refsingu, auk þess að gera lögaðil-
anum sekt.

VII. KAFLI
Breyting á lögum nr. 108/2007, um verðbréfaviðskipti, með síðari breytingum.

13. gr.
Í stað 3. og 4. mgr. 141. gr. laganna koma fimm nýjar málsgreinar sem orðast svo:
Sektir sem lagðar eru á einstaklinga geta numið frá 100 þús. kr. til 65 millj. kr. Sektir sem

lagðar eru á lögaðila geta numið frá 500 þús. kr. til 800 millj. kr. en geta þó verið hærri eða
allt að 10% af heildarveltu samkvæmt síðasta samþykkta ársreikningi lögaðilans eða 10% af
síðasta samþykkta samstæðureikningi ef lögaðili er hluti af samstæðu og brot er framið til
hagsbóta fyrir annan lögaðila í samstæðunni eða annar lögaðili í samstæðunni hefur notið
hagnaðar af brotinu.

Við ákvörðun sekta samkvæmt ákvæði þessu skal m.a. tekið tillit til allra atvika sem máli
skipta, þ.m.t. eftirfarandi:
a. alvarleika brots,
b. hvað brotið hefur staðið lengi,
c. ábyrgðar hins brotlega hjá lögaðilanum,
d. fjárhagsstöðu hins brotlega,
e. ávinnings af broti eða taps sem forðað er með broti,
f. hvort brot hafi leitt til taps þriðja aðila,
g. hvers konar mögulegra kerfislegra áhrifa brotsins,
h. samstarfsvilja hins brotlega,
i. fyrri brota og hvort um ítrekað brot er að ræða.

Ákvarðanir um stjórnvaldssektir skulu teknar af stjórn Fjármálaeftirlitsins og eru þær að-
fararhæfar. Sektir renna í ríkissjóð að frádregnum kostnaði við innheimtuna. Séu stjórnvalds-
sektir ekki greiddar innan mánaðar frá ákvörðun Fjármálaeftirlitsins skal greiða dráttarvexti
af fjárhæð sektarinnar. Um ákvörðun og útreikning dráttarvaxta fer eftir lögum um vexti og
verðtryggingu.
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Stjórnvaldssektum verður beitt óháð því hvort lögbrot eru framin af ásetningi eða gáleysi.
Ef einstaklingur eða lögaðili brýtur gegn lögum þessum eða reglum settum á grundvelli

þeirra, og fyrir liggur að hann hafi hlotið fjárhagslegan ávinning af broti, er heimilt að
ákvarða hinum brotlega sektarfjárhæð sem getur, þrátt fyrir 1. og 2. málsl. 3. mgr., orðið allt
að tvöfaldri þeirri fjárhæð sem fjárhagslegur ávinningur hins brotlega nemur.

14. gr.
Við 147. gr. laganna bætist ný málsgrein, svohljóðandi:
Gera má lögaðila sekt fyrir brot á lögum þessum og reglum settum á grundvelli þeirra

óháð því hvort sök verði sönnuð á tiltekinn fyrirsvarsmann lögaðilans, starfsmann hans eða
annan aðila sem starfar á hans vegum. Hafi fyrirsvarsmaður lögaðilans, starfsmaður hans eða
annar á hans vegum með saknæmum hætti brotið gegn lögum þessum eða reglum settum á
grundvelli þeirra í starfsemi lögaðilans má gera honum refsingu, auk þess að gera lögaðil-
anum sekt.

VIII. KAFLI
Breyting á lögum nr. 110/2007, um kauphallir, með síðari breytingum.

15. gr.
Í stað 2. og 3. mgr. 33. gr. laganna koma fjórar nýjar málsgreinar sem orðast svo:
Sektir sem lagðar eru á einstaklinga geta numið frá 100 þús. kr. til 65 millj. kr. Sektir sem

lagðar eru á lögaðila geta numið frá 500 þús. kr. til 800 millj. kr. en geta þó verið hærri eða
allt að 10% af heildarveltu samkvæmt síðasta samþykkta ársreikningi lögaðilans eða 10% af
síðasta samþykkta samstæðureikningi ef lögaðili er hluti af samstæðu og brot er framið til
hagsbóta fyrir annan lögaðila í samstæðunni eða annar lögaðili í samstæðunni hefur notið
hagnaðar af brotinu.

Við ákvörðun sekta samkvæmt ákvæði þessu skal m.a. tekið tillit til allra atvika sem máli
skipta, þ.m.t. eftirfarandi:
a. alvarleika brots,
b. hvað brotið hefur staðið lengi,
c. ábyrgðar hins brotlega hjá lögaðilanum,
d. fjárhagsstöðu hins brotlega,
e. ávinnings af broti eða taps sem forðað er með broti,
f. hvort brot hafi leitt til taps þriðja aðila,
g. hvers konar mögulegra kerfislegra áhrifa brotsins,
h. samstarfsvilja hins brotlega,
i. fyrri brota og hvort um ítrekað brot er að ræða.

Ákvarðanir um stjórnvaldssektir skulu teknar af stjórn Fjármálaeftirlitsins og eru þær að-
fararhæfar. Sektir renna í ríkissjóð að frádregnum kostnaði við innheimtuna. Séu stjórnvalds-
sektir ekki greiddar innan mánaðar frá ákvörðun Fjármálaeftirlitsins skal greiða dráttarvexti
af fjárhæð sektarinnar. Um ákvörðun og útreikning dráttarvaxta fer eftir lögum um vexti og
verðtryggingu.

Stjórnvaldssektum verður beitt óháð því hvort lögbrot eru framin af ásetningi eða gáleysi.

16. gr.
Við 37. gr. laganna bætist ný málsgrein, svohljóðandi:
Gera má lögaðila sekt fyrir brot á lögum þessum og reglum settum á grundvelli þeirra

óháð því hvort sök verði sönnuð á tiltekinn fyrirsvarsmann lögaðilans, starfsmann hans eða
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annan aðila sem starfar á hans vegum. Hafi fyrirsvarsmaður lögaðilans, starfsmaður hans eða
annar á hans vegum með saknæmum hætti brotið gegn lögum þessum eða reglum settum á
grundvelli þeirra í starfsemi lögaðilans má gera honum refsingu, auk þess að gera
lögaðilanum sekt.

IX. KAFLI
Breyting á lögum nr. 56/2010, um vátryggingastarfsemi.

17. gr.
Við 101. gr. laganna bætist ný málsgrein, svohljóðandi:
Gera má lögaðila sekt fyrir brot á lögum þessum og reglum settum á grundvelli þeirra

óháð því hvort sök verði sönnuð á tiltekinn fyrirsvarsmann lögaðilans, starfsmann hans eða
annan aðila sem starfar á hans vegum. Hafi fyrirsvarsmaður lögaðilans, starfsmaður hans eða
annar á hans vegum með saknæmum hætti brotið gegn lögum þessum eða reglum settum á
grundvelli þeirra í starfsemi lögaðilans má gera honum refsingu, auk þess að gera
lögaðilanum sekt.

X. KAFLI
Breyting á lögum nr. 120/2011, um greiðsluþjónustu.

18. gr.
Við 78. gr. laganna bætist ný málsgrein, svohljóðandi:
Gera má lögaðila sekt fyrir brot á lögum þessum og reglum settum á grundvelli þeirra

óháð því hvort sök verði sönnuð á tiltekinn fyrirsvarsmann lögaðilans, starfsmann hans eða
annan aðila sem starfar á hans vegum. Hafi fyrirsvarsmaður lögaðilans, starfsmaður hans eða
annar á hans vegum með saknæmum hætti brotið gegn lögum þessum eða reglum settum á
grundvelli þeirra í starfsemi lögaðilans má gera honum refsingu, auk þess að gera lögaðil-
anum sekt.

XI. KAFLI
Breyting á lögum nr. 128/2011, um verðbréfasjóði, fjárfestingarsjóði og

fagfjárfestasjóði, með síðari breytingum.
19. gr.

Í stað 4. og 5. mgr. 65. gr. laganna koma fjórar nýjar málsgreinar sem orðast svo:
Sektir sem lagðar eru á einstaklinga geta numið frá 100 þús. kr. til 65 millj. kr. Sektir sem

lagðar eru á lögaðila geta numið frá 500 þús. kr. til 800 millj. kr. en geta þó verið hærri eða
allt að 10% af heildarveltu samkvæmt síðasta samþykkta ársreikningi lögaðilans eða 10% af
síðasta samþykkta samstæðureikningi ef lögaðili er hluti af samstæðu og brot er framið til
hagsbóta fyrir annan lögaðila í samstæðunni eða annar lögaðili í samstæðunni hefur notið
hagnaðar af brotinu.

Við ákvörðun sekta samkvæmt ákvæði þessu skal m.a. tekið tillit til allra atvika sem máli
skipta, þ.m.t. eftirfarandi:
a. alvarleika brots,
b. hvað brotið hefur staðið lengi,
c. ábyrgðar hins brotlega hjá lögaðilanum,
d. fjárhagsstöðu hins brotlega,
e. ávinnings af broti eða taps sem forðað er með broti,
f. hvort brot hafi leitt til taps þriðja aðila,
g. hvers konar mögulegra kerfislegra áhrifa brotsins,
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h. samstarfsvilja hins brotlega,
i. fyrri brota og hvort um ítrekað brot er að ræða.

Ákvarðanir um stjórnvaldssektir skulu teknar af stjórn Fjármálaeftirlitsins og eru þær að-
fararhæfar. Sektir renna í ríkissjóð að frádregnum kostnaði við innheimtuna. Séu stjórnvalds-
sektir ekki greiddar innan mánaðar frá ákvörðun Fjármálaeftirlitsins skal greiða dráttarvexti
af fjárhæð sektarinnar. Um ákvörðun og útreikning dráttarvaxta fer eftir lögum um vexti og
verðtryggingu.

Stjórnvaldssektum verður beitt óháð því hvort lögbrot eru framin af ásetningi eða gáleysi.

20. gr.
Við 69. gr. laganna bætist ný málsgrein, svohljóðandi:
Gera má lögaðila sekt fyrir brot á lögum þessum og reglum settum á grundvelli þeirra

óháð því hvort sök verði sönnuð á tiltekinn fyrirsvarsmann lögaðilans, starfsmann hans eða
annan aðila sem starfar á hans vegum. Hafi fyrirsvarsmaður lögaðilans, starfsmaður hans eða
annar á hans vegum með saknæmum hætti brotið gegn lögum þessum eða reglum settum á
grundvelli þeirra í starfsemi lögaðilans má gera honum refsingu, auk þess að gera lögaðil-
anum sekt.

XII. KAFLI
Breyting á lögum nr. 17/2013, um útgáfu og meðferð rafeyris.

21. gr.
Við 44. gr. laganna bætist ný málsgrein, svohljóðandi:
Gera má lögaðila sekt fyrir brot á lögum þessum og reglum settum á grundvelli þeirra

óháð því hvort sök verði sönnuð á tiltekinn fyrirsvarsmann lögaðilans, starfsmann hans eða
annan aðila sem starfar á hans vegum. Hafi fyrirsvarsmaður lögaðilans, starfsmaður hans eða
annar á hans vegum með saknæmum hætti brotið gegn lögum þessum eða reglum settum á
grundvelli þeirra í starfsemi lögaðilans má gera honum refsingu, auk þess að gera lögaðil-
anum sekt.

XIII. KAFLI
Gildistaka.

22. gr.
Lög þessi öðlast þegar gildi.

_____________

Samþykkt á Alþingi 1. júlí 2015.
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