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Beiöni um breytingu á frumvarpi til laga um breytingu á gjaldeyrislögum og tollalögum

í efnahags- og skattanefnd er nú tll meöferðar frumvarp til breytinga á gjaideyrislögum og tollalögum 
þskj. 1398. 788. mðl. þar sem verið er að leggja tií að reglur Seðiabanka ísiands um gjaldeyrismál 
verði færðar mn í lögin og að gildistími þessara nýju ákvæða verði til 31, desember 2015.

Eins og segir í almennum athugasemdum með frumvarpinu er það lagt fram samhliða því að ný 
áætiun um afnám gjaldeyrishafta er lögð fram. Samkvæmt áætlun Seðiabanka ísiands um afnám 
gjaldeyrishafta mun bankinn miðla "aflandskrónum" til fjárfesta með gjaldeyrisútboði í gegnum 
sérstaka fagfjárfestasjöði. Jafnframt er gert ráð fyrir að sett verði þau skiiyrði fyrir þátttöku, er lúti að 
tilteknum fjárfestingum, að fjárfestingin sé bundin ti! að lágmarki fimm ára og að saia á hlutum í 
sjóðnum verði sömuleiðis óheimil í fimm ár.

í Ijósi þess var það tekið til sérstakrar skoðunar hvort að heimílt væri að setja slík skilyrði í samning á 
milli Seðlabankans og gagnaðila hans eða hvort að slík skilyrði yrðu að koma fram í reglum 
Seðlabankans um gjaldeyrismál eða í frumvarpinu þar sem nú er verið að leggja tii lögfestingu á 
reglunum. Niðurstaða Seðlabankans og efnahags- og viðskiptaráðuneytisins er sú að heppilegra sé 
að skilyrði til þátttöku fjárfesta f gjaldeyrisútboðum Seðlabankans séu skýrt afmörkuð í 
reglunum/frumvarpinu. Lykiiatriði við slíka reglusetningu er að ákvæðin séu aimenn, skýr, gegnsæ og 
fyrirsjáanleg.

Ekki náðist að klára þá nauðsynlegu rannsóknarvinnu sem að baki liggur áður en frumvarpið var lagt 
fram á Alþingi og er beðist veivirðingar á því. Seðiabankinn og ráðuneytið meta það hins vegar svo að 
mikilvægt sé að tryggja Seðlabankanum nauðsynlegar hesmildir I lögunum til þess að ekki verði tafir á 
afléttingu gjaldeyrishafta. Af þeim sökum óskar efnahags- og viðskiptaráðuneytið þess að efnahags- 
og skattanefnd geri breytingar á 6. gr. frumvarpsins þannig að hún hljóðí svo:

Ákvæði tii bráðabirgða i f  iögunum orðast svo: Fram tii 31. desember 2015 getur Seðiabankinn 
bundið gjaideyrisviöskipti sin skiiyrðum hvað varöar innra skipuiag og fjárfestingarstefnu 
viðsk/ptamanna, eignarhaid og fjármögnun þeirra, iágmarkstfma á eignarhaidi hiuta eða hiutabréfa 
útgefnum af viðskiptamönnum, ráðstöfun þeirra á gjaideyri tii nánar tiigreindra fjárfestinga og 
iágmarkstfma á bindingu fjárfestinga þeirra.

Seðiabankinn hefur samkvæmt 8. gr. laga nr. 87/1992 um gjaldeyrismál heimild til að hafa milíigöngu 
um gjaldeyrisviðskipti og versla með erlendan gjaideyri. Með ákvæði þessu er Seðlabankanum hins 
vegar gert kleift, að gera ýmsar ráðstafanir í samningum við aðiia, sem miða bæði að því að skilyrða 
þátttöku við tiltekna aðila umfram aðra, og einnig að því að kvaðabinda gjaldeyrisviðskiptin eftir því 
sem þörf þykir, en öil slík skilyrði og kvaðir verða einungis sett til samræmis við áætlun Seðlabankans 
um losun gjaldeyrishafta. Til samræmis við það er gert ráð fyrir að heimildin gildi til ársloka árið 2015. 
Grundvallaratriðið verður, að gjaldeyrisviðskiptin leiði ekki til alvarlegs og verulegs óstöðugieika í 
gengis- og peningamálum. Ákvæðið er ekki efnislega bundið við ákveðinn lið í áætiun um losun hafta 
heldur getur það rennt stoðum undir þau viðskipti sem áætluninni tengjast.


