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Efhi: Umsögn Persónuvemdar um firumvatp til laga um breytingu á lögum um aðgerðir 
gegn peningaþvætti og fjármögnun hryðjuverka

Persónuvemd vísar til tölvubréfs viðskiptanefadar Alþingis frá 23. október 2009 þar sem óskað 
er umsagnar stofnunarinnar um frumvarp til laga um breytingar á lögum nr. 64/2006 um 
aðgerðir gegn peningaþvætti og fjármögnun hryðjuverka (þskj. 56, 56. mál á 138. löggjafarþingi). 
Tillögum frumvarpsins er ætlað að koma til móts við athugasemdir frá Efdrhtsstofnun EFTA 
sem taldi þörf breytinga til að lögin samrýmdust betur tilskipun 2005/60/EB.

A meðal þeirra breytinga, sem lagðar eru til í frumvarpinu, er að tilkynningarskyldum aðilum 
verði gert skylt að gera auknar kröfur til könnunar áreiðanleika upplýsinga um viðskiptamenn í 
fleiri tilvikum en verið hefur, sbr. 3. gr. þar sem lagt er til að ný málsgrein bætist við 7. gr. laga nr. 
64/2006. Með tilkynningarskyldum aðilum er átt við aðila sem falla undir þau lög, sbr. 5. tölul. 3. 
gr. laganna, sbr. 1. mgr. 2. gr., s.s. fjármálafyrirtæki, líftryggingafélög og endurskoðendur. I 
tilkynningarskyldunni felst að slíkir aðilar eiga að tilkynna lögreglu um viðskipti sem grunur leikur 
á um að rekja megi til peningaþvættis eða fjármögnunar hryðjuverka, sbr. 17. gr.

Könnun á áreiðanleika er lýst í 5. gr. laganna. Hún felur m.a. í sér að biðja á viðskiptamann um 
að sanna á sér deili, en það felur í sér að einstaklingar eiga að framvísa persónuskilríkjum. Þá 
felur hún í sér að kanna á hver raunverulega standi að baki viðskiptum, sbr. 2. mgr. 5. gr., og afla 
upplýsinga um tilgang fyrirhugaðra viðskipta, sbr. 3. mgr. sömu greinar. Areiðanleikakönnun á að 
fara fram við upphaf viðvarandi samningssambands, vegna viðskipta sem eru yfir tiltekinni 
fjárhæð (1.000 evrur ef um ræðir gjaldeyrisviðskipti en að öðrum kosti 15.000 evrur), þegar
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grunur er uppi um peningaþvætti eða fjármögnun hryðjuverka og þegar vafi leikur á því að 
fyrirliggjandi upplýsingar um viðskiptamann séu réttar eða nægilega áreiðanlegar, sbr. 4. gr. 
laganna.

I sumum tilvikum á að gera auknar kröfur til áreiðanleikakönnunar, sbr. ákvæði III. kafla laga nr. 
64/2006. A það við þegar viðskiptamaður er ekki á staðnum til að sanna á sér deili, en þá skal 
afla um hann viðbótargagna og krefjast þess að fyrsta greiðsla sé gerð í nafini hans og af reikningi 
sem hann hefur stofhað í starfandi fjármálafyrirtæki, sbr. 10. gr. Þá skal kanna nánar tiltekin atriði 
þegar um ræðir mililbankaviðskipti yfir landamæri við aðila frá löndum utan EES, sbr. 11. gr., 
sem og þegar um ræðir einstaklinga sem teljast vera í áhættuhópi vegna stjómmálalegra tengsla 
sinna og eru búsettir í öðru landi, sbr. 12. gr., þegar ætla má að um ræði millibankaviðskipti við 
lánastofnun án raunverulegrar starfsemi, sbr. 13. gr., og þegar um ræðir tækni, vöru eða viðskipti 
sem hvetur til nafhleyndar í viðskiptum, sbr. 14. gr.

Sú nýja málsgrein, sem í 3. gr. frumvarpsins er lagt til að bætt verði við 7. gr. laga nr. 54/2006, 
hljóðar svo:

„Auk þeirra tilvika sem nefnd eru í III. kafla, um auknar kröfor til könnunar á áreiðanleika upplýsinga 
um viðskiptamann, er tilkynningarskyldum aðila ávallt skylt að gera auknar kröfur til könnunar á 
áreiðanleika upplýsinga um viðskiptamann þegar aðstæður eru í eðli sínu þannig að aukin hætta er, 
samkvæmt áhættumati, á peningaþvætti eða fjármögnun hryðjuverka. Skal þá, við stofnun 
samningssambands eða áður en milMfærsla er framkvæmd, aflað viðbótargagna um viðskiptamann og 
þess krafist að fyrsta færsla verði framkvæmd í nafni viðkomandi viðskiptamanns og af reikningi er 
hann hefiir sjálfur stofnað til í starfandi fjármálafyrirtæki.“

I athugasemdum við þetta ákvæði í greinargerð með frumvarpinu segir að EftirUtsstofnun EFTA 
hafi bent á að samkvæmt 1. mgr. 13. gr. tilskipunar 64/2006 skuli gera auknar kröfur til 
áreiðanleikakönnunar þegar aðstæður eru í eðli sínu slíkar að aukin hætta sé á peningaþvætti eða 
fjármögnun hryðjuverka. Almennt ákvæði um slíkt skorti í íslensk lög.

Með vísan til þess að ætla má að slík viðbótarkönnun, sem hér um ræðir, geti haft í för með sér 
söfnun á ýmsum upplýsingum um viðskiptamenn, sem telja má viðkvæms eðlis, leggur 
Persónuvemd tál að leitast verði við að skýra frekar til hvers konar aðstæðna ákvæðið taki, en 
þannig má girða fyrir að í framkvæmd verði ákvæðinu beitt í fleiri tilvikum en nauðsynlegt og 
eðlilegt er. Slíkt má gera með því að tiltaka dæmi um hvaða aðstæður séu slíkar í eðli sínu að leitt 
geti af sér aukna hættu á peningaþvætti eða fjármögnun hryðjuverka. Með hliðsjón af 1. mgr. 6. 
gr. dönsku laganna um aðgerðir gegn peningaþvætti og fjármögnun hryðjuverka (lov nr. 
806/2009 om forebyggende foranstaltninger mod hvidvask af udbytte og finansiering af 
terrorisme) leggur Persónuvemd til að á eftir 1. málsl. tillögu 3. gr. frumvarpsins að nýrri 
málsgrein í 7. gr. laga nr. 64/2006 verði aukið nýjum málslið, svohljóðandi:

„Þetta á einkum við sérlega flókin eða óvenjulega mikil viðskipti og öll viðskiptamynstur sem eru 
óvenjuleg fyrir viðkomandi viðskiptamann, sem og viðskipti sem tengjast löndum eða svæðum þar 
sem ætla má að sérstök hætta sé á peningaþvætti og fjármögnun hryðjuverka samkvæmt því sem fram 
kemur í tilmælum alþjóðlegs vinnuhóps (FATF) sem vinnur að aðgerðum gegn slíku.“

Einnig telur Persónuvemd æskilegt að leitast verði við, s.s. með dæmum í frumarpsákvæðinu, að 
skilgreina nánar hvað átt sé við með „viðbótargögnum“ í umræddu ákvæði frumvarpsins, en með 
því mætti girða fytir að í framkvæmd yrði aflað upplýsinga, eftir atvikum um einkamálefni 
einstaklinga sem telja má viðkvæms eðlis, sem ekki eru nauðsynlegar vegna 
áreiðanleikakönnunar. Sama athugasemd á raunar einnig við um 10. gr. laga nr. 64/2006.
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Að öðru leyti en að framan greinir gerir Persónuvemd ekki athugasemdir við frumvarpið. Beðist 
er velvirðingar á þeirri töf sem orðið hefur á að veita umsögnina, en hún stafar af önnum 
stofnunarinnar.

Virðingarfyllst

Þórður Sveinsson
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