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Vísað er til erindis efnahags- og skattanefndar, dags. 17. maí sl., þar sem óskað er umsagnar 

um frumvarp til laga um gjaldeyrismál og tollalög (reglur um gjaldeyrishöft), 788. mál.

Með frumvarpi þessu er lagt til að lögfestar verði reglur um gjaldeyrismál sem Seðlabanki 
íslands hefur sett á grundvelli ákvæðis til bráðabirgða I í lögum, nr. 87/1992 um 
gjaldeyrismál. Ríkisstjórn íslands hefur að tillögu Seðíabanka íslands samþykkt áætlun um 
afnám gjaldeyrishafta. í samræmi við áætlunina er lagt til í frumvarpinu að höftum verði 
viðhaldið til 31. desember 2015 en gert er ráð fyrir að öllum gjaldeyrishöftum hafi þá verið 
lyft. Þar sem fyrirsjáanlegt er að gjaldeyrishöftin muni verða til staðar í lengri tíma en ætiað 
var í upphafi þykir rétt að lögfesta reglur Seðiabanka ísiands um gjaldeyrismál. Að auki er lagt 
til að ákvæði til bráðabirgða IV í tolialögum, nr. 88/2005 um að skrá skuli viðskiptaverð vöru í 
erlendum gjaldmíðli á útflutningsskýrslu verði framlengt til 31. desember 2015,

Ríkisendurskoðun dregur ekki í efa þörfina fyrir umtalsverðar gjaldeyristakmarkanir eða 
gjaldeyrishöft. Hins vegar sýnist henni fulllangt gengið í þeim efnum þegar mælt er fyrir um 
skyldu innlendra ferðamanna til að skila því sem hann nýtti ekki í ferð áður en hálfur 
mánuður er liðinn frá heimkomu sbr. fyrirmæli þar um í d lið 3, gr. frumvarpsins. Verður ekki 
í fljótu bragði komið auga á hvernig koma megi við virku eftirliti með eyðsiu ferðamanna á 
ferðafé erlendis og skiium á eftirstöðvum enda enga forsögn um það að finna í greinargerð 
frumvarpsins. Að öðru leyti hefur Ríkisendurskoðun ekki athugasemdir fram að færa við 
frumvarpið.
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