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Minnisblað til efnahags- og skattanefndar vegna frumvarps til laga um breytingu á
gjaldeyrislögum og tollalögum

í efnahags- og skattanefnd er nú til meðferðar frumvarp til breytinga á gjaldeyrislögum og tollalögum 

þskj. 1398, 788. mál, þar sem verið er að leggja til að reglur Seðlabanka íslands um gjaldeyrismái 

verði færðar inn í lögin og að giídistími þessara nýju ákvæða verði tii 31. desember 2015. Fuiltrúar 

efnahags- og viðskiptaráðuneytisins og Seðiabanka íslands kynntu frumvarpið fyrir nefndinni þann 

17. maí sl. Minnisblað þetta er samið í samvinnu efnahags- og viðskiptaráðuneytisins og 

Seðlabankans og í því er svarað þeim spumingum nefndarmanna sem út af stóðu eftir fundinn. 

Ráðuneytið sem og Seðlabankinn eru að sjáifsögðu reiðubúin að svara frekari spumingum sé þess 

óskað.

Veldur lögfesting reglnanna ósveigjanleika viö afléttingu haftanna?

Þann 28. nóvember 2008 vorn lög nr. 134/2008, um breytingu á lögum nr. 87/1992, um gjaldeyrismál, 

með síðari breytingum, samþykkt og var í þeim m.a. kveðið á um heimild Seðlabanka Islands, að 

fengnu samþykki efnahags- og viðskiptaráðherra, tii að setja reglur sem takmarka tiltekna flokka 

fjármagnshreyfmga og gjaldeyrisviðskipti sem þeim tengjast ef slíkar hreyfíngar fjármagns til og frá 

landinu valda að mati Seðlabankans alvarlegum og verulegum óstöðugleika i gengis- og 

peningamálum, sbr. bráðabirgðaákvæði I.

í athugasemdum við firumvarp til framangreindra laga kom m.a. fram að eitt brýnasta verkefni 

Seðlabankans væri að tryggja stöðugleika íslensku krónunnar, búa í haginn fyrir styrkingu gengisins 

og því væri óhjákvæmilegt að beita tímabundnum takmörkunum á gjaídeyrisviðskipti vegna 

fjármagnsviðskipta. Heimildin var tímabundin og miðaðist við upprunalega áætlun um samstarf við 

alþjóða gjaldeyrissjóðinn, þ.e. til 30. nóvember 2010. Þá kom fram í lögunum að reglumar skyldu 

koma til endurskoðunar á sex mánaða fresti frá útgáfu þeirra. Með lögum nr. 78/2010, um breytingu á
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lögum um gjaldeyrismál og tollalögum, með síðari breytingum, var þessi tímabundna heimild 

framlengd til 31. ágúst 2011, í samræmi við ákvörðun stjórnvalda að framlengja samstarfið við 

Alþjóðagjaldeyrissjóðinn.

Frá upphafí hefur því verið gert ráð fyrir því að reglumar væru einungis tímabundin ráðstöfun. Vegna 

mikillar óvissu um hvort gjaldeyrisreglumar væru nægilega þéttar til þess að ná markmiðum sínum 

var mikilvægt að Seðlabankinn hefði sveigjanleika til bregðast við óvæntum aðstæðum án þess að 

leggja þyrfti slíka breytingu fyrir Alþingi. Nú er komin nokkur reynsla á reglumar og slík óvissa ekki 

til staðar nú í jafnríku mæli. Tekur Seðlabankinn undir það með efnahags- og viðskiptaráðuneytinu að 

eðlilegt sé að reglumar verði lögfestar nú þegar fyrirsjáanlegt er að gjaldeyrishöffcin verði til staðar 

nokkuð lengur en áætlað var í upphafi og reynsla er komin á framkvæmd reglnanna. Með tillögu 

efnahags- og viðskiptaráðuneytisins til efnahags- og skattanefndar um breytingu á 6. gr. frumvarpsins 

er lagt til að búið verði svo um hnútana að lögfestingin valdi ekki skorti á sveigjanleika við losun 

hafta í samræmi við áætlun Seðlabanka íslands um losun gjaldeyrishafta, sem birt var 25. mars sl. og 

yfiriýsingu efnahags- og viðskiptaráðherra þann sama dag. Áfram er gert ráð fyrir að Seðlabankinn 

geti veitt undanþágur.

A f hverju er ekki frekar lagóur skattur á jjármagn og leitað samninga við eigendur aflandskróna 

og/eða krafna, td , með þvi að bjóða þeim að kaupa evruskuldabréf, útgefið a f ríkissjóði, til 20 

ára?

Þann 25. mars sl. samþykkti ríkisstjóm áætlun um afnám gjaldeyrishafta í áföngum, í samræmi við 

tillögu Seðlabanka íslands sem unnin var í samráði við efnahags- og viðskiptaráðuneytið, 

fjánnálaráðuneytið og Fjármálaeftirlitið. Var það m.a. niðurstaðan af þeirri vinnu að útboðsleiðin 

gæfi færi á að stýra betur losun gjaldeyrishafta með tilliti til álags á lausafjárstöðu bankanna, 

skammtímaQ ánnögnun ríkissjóðs og gjaldeyrisforða. Þannig hefur Seðlabankinn vald á því hve mikið 

af aflandskrónum er skipt fyrir gjaldeyri hverju sinni, þannig að bankakerfið verði ekki uppiskroppa 

með laust fé, fyrstu útboðunum er beint í fjárfestingu í löngum ríkisskuldabréfum til þess að tryggja 

fjármögnun ríkissjóðs og álagi á gjaldeyrisforðann er einnig stýrt með stærð útboðanna. Ekki er hægt 

að sjá fyrir afieiðingar fjármagnstekjuskatts með sama hætti, þar sem ákvörðun um hve mikið verður 

skipt og hvenær yrði ekki tekin af Seðlabankanum. Það gæti leitt til óstöðugleika í bankakerfmu eða á 

mörkuðum. Á síðari stigum verður aflandskrónueigendum sem eiga skammtímakröfur á ríkissjóð 

boðið að skipta á þeim og skuldabréfum í erlendum gjaldmiðli, en forsenda slíkra skipta er að 

ríkissjóður geti endurQármagnað slíkar skuldir á erlendum markaði. Mikilvægt er að 

endurfjármögnun ríkissjóðs á erlendum mörkuðum verði ekki torvelduð með því að afhenda 

aðþrengdum krónueigendum skuldabréf í erlendum gjaldeyri sem hægt er að selja á eftirmarkaði.



Slíkt gæti spilit fyrir fyrirhugaðri skuldabréfaútgáfu.

Nú liggur fyrir að þrýstingur á krónuna hefur minnkað og áœtlun unt afnám hafta hefur verið 

lögð fram. Á  sama tima kemur þetta frumvarp fram sem herðir höftin. Eru fréttir frá  

Seðlabankanum um að þrýstingur sé léttari þá ekki réttar og er rétt að herða gjaldeyrishöft á sama 

tíma og byrjað er að afiétta þeinu

Þó réttur til að breyta reglum sé færður frá Seðlabankanum í hendur Alþingis er ekki litið svo á að 

verið sé að herða höftin, enda eru efnisákvæði nugildandi reglna um gjaldeyrismál að mestu óbreytt í 

frumvarpinu. Ljóst er að þurfi að gera breytingar á reglunum, til þess að bregðast við hugsanlegri 

sniðgöngu, verðu það ekki gert nema með atbeina þingsins. Töluverð reynsla er hins vegar nú komin 

á framkvæmd gjaldeyrishafta og því minni líkur en áður á því að grípa þurfí til sérstakra aðgerða til 

þess að þétta höftin. Mikilvægt er að framfylgja höftunum af krafti um leið og losað er um þau vegna 

þess að nýjar leiðir til sniðgöngu gætu opnast í ferlinu. Svo hefur verið búið um hnútana að áætlunin 

um losun gjaldeyrishafta á ekki að teíjast vegna lögfestingu reglnanna,

íljósiþess að vaft hefur leikið á því hvað felst í  orðin »aflandskrónur% hefðiþá ekki verið rétt að 

lögfesta í  leiðinni skilgreiningu á „ aftandskrónum “?

Notkun hugtaksins er skýrð í áætlun um losun gjaldeyrishafta frá 25. mars 2011 og er sú skýring 

bundin við þá áætlun. Ekki er talin þörf á að lögfesta skilgreiningu á hugtakinu.

Hversu langt ganga heimildir Seðlabankans til aðgangs að upplýsingum um kreditkortanotkun 

einstaklinga erlendis? Hvað er gengið langt varðandi eftirlit með kaupum einstaklinga á vörum 

og þjónustu í  útlöndum? Hvað með eftirlit á landamærumt leit á fólki við brottför og komu og 

svo framvegis?

Vinnsla Seðlabankans á persónuupplýsingum í þágu gjaldeyriseftirlits styðst við fullnægjandi 

lagaheimildir, sbr. úrskurð Persónuvemdar frá 3. mars 2011. Daglegt eftirlit felst í því að yfirfara 

símgreiðslur hvort sem greiðslur berast til eða frá landinu. Þá berast gjaldeyriseftirliti vikulega 

rafrænar skýrslur vegna kortanotkunar erlendis. Skýrslur þessar hafa fyrirfram ákveðin leítarskilyrði 

sem hjálpa til þess að leita uppi óeðlilega notkun korta og þá mögulega brota á gjaldeyrisreglum.

Varðandi eftirlit á landamærum er það í höndum tollgæslunnar skv. lögboðna hlutverki hennar. Meint 

brot sem kunna að koma í ljós við almennt eftirlit eru sett í þann farveg sem við á, eftir atvikum með 

því að vísa slíku máli til Seðlabankans til rannsóknar og ákvörðunar.

Hefur verið leitað eftir samningum við eigendur }Jöklabréfa“?

Aflandskrónuvandinn snýst ekki um eigendur svokallaðra „jöklabréfa“> sem em skuldabréf í krónum



gefín út af erlendum aðilum, heldur um krónueignir sem liggja í erlendum bönkum eða hjá öðrum 

vörsluaðilum og eiga e.t.v. uppruna sinn í fyrrnefndum viðskiptum. Stór hluti hinna endanlegu 

eigenda aflandskróna er óþekktur. Því er vandséð að samið verði við þá. Að auki er erfítt að semja við 

slíka aðila án þess að aðilum verði mismunað. Því er heppilegast að eigendum aflandskróna verði 

gefíð færi á að losa um stöður sína í opnu útboðsferli, eins og gert er ráð fyrir í áætlun Seðlabankans.

Hvenœr heimilaðiAGSþað tvöfalda gengi krónunnar sem fyrirhugað átboð Seðlabankans hefur í  

for með sér? AGS hefur áður hafnað öllum hugmyndum um tvöfaltgengl 

Rætt hefur verið ítarlega við AGS um eðli og framkvæmd utboða Seðlabankans vegna afnáms hafta, 

m.a. um hvort þau gangi gegn stefhu sjóðsins um bann við fjölgengiskerfi (t.d. varðandi óeðlilegt 

tvöfalt gengi gjaldmiðils). Það útboðsfyrirkomulag sem kynnt hefur verið varðandi kaupa 

Seðlabankans á krónum fyrir gjaldeyri telst ekki fjölgengiskerfi samkvæmt skilgreiningu 

Alþjóðagjaldeyrissjóðsins. Útboð er vel samþykkt markaðslausn, en það er sú meginaðferð sem beitt 

verður í því skyni að losa um höftin.

Varðandi lögmœti kaupa á aflandskrönum t.d, i  Þýskalandl Er átlendingi það refsilaust með 

tilheyrandi hagnaðarvon meðan íslendingi er það vœntanlega refsivert?

Samkvæmt reglum nr. 370/2010, um gjaldeyrismál, eru gjaldeyrisviðskipti milli innlends og erlends 

aðila þar sem innlendur gjaldeyrir er hluti af viðskiptinum óheimil, sbr. 1. mgr. 3. gr. reglnanna. 

Þannig er innlendum aðila óheimilt að selja erlendan gjaldeyri fyrir innlendan hjá erlendu 

fjármálafyrirtæki. Reglur um gjaldeyrismál takmarka hins vegar ekki viðskipti tveggja erlendra aðila 

með innlendan gjaldeyri erlendis. Samkvæmt núgildandi reglum eru 1]ármagnshreyfmgar milli landa í 

innlendum gjaldeyri óheimilar.

Var galli í  birtingu reglna um g/aldeyrismál? Hefur Seðlabankinn áhyggjur a f því að sá 

lagagrundvöllur, sem reglur um gjaldeyrismál byggja ná ái, sé ekki nægilega traustur og er það 

ástæða þessa frumvarps?

Reglur um gjaldeyrismál voru birtar í B-deiId Stjómartíðinda í samræmi við lög.

Reglur um gjaldeyrismál byggja á skýrri heimild Seðlabanka íslands til að gefa út reglur með 

samþykki efnahags- og viðskiptaráðherra sem takmarka eða stöðva tímabundið tiltekna flokka 

fjármagnshreyfinga og gjaldeyrisviðskipti sem þeim tengjast ef slíkar hreyfíngar Qármagns til og frá 

landinu valda að mati Seðlabankans alvarlegum og verulegum óstöðugleika í gengis- og 

peningamálum, samkvæmt 1. mgr. bráðabirgðaákvæðis I í lögum nr. 87/1992 um gjaldeyrismál.

Hver er staða þeirra mála sem varða meinta sniðgöngu á gjaldeyrishöftunum og möguleg viðurlög



við henni?

í samræmi við lög um gjaldeyrismál eru mál er varða meint brot á gjaldeyrisreglum eru rannsökuð hjá 

Seðlabankanum og kærð til lögreglu ef talið er að um meiri háttar brot sé að ræða en minni háttar mál 

tekin til meðferðar á stjómsýslustigi innan bankans. Af hálfu Seðlabankans hafa u.þ.b. 40 mál verið 

tilkynnt til Fjármálaeftirlits (FME fór með rannsókn mála fyrir lög nr. 78/2010 en rannsókn er nú í 

höndum Seðlabankans) og eftiahagsbrotadeildar Ríkislögreglustjóra eftir að gjaldeyrisreglumar vom 

settar. Ekki hefur enn komið til þess að Seðlabankinn hafi beitt sektum vegna brota á lögum og 

reglum um gjaldeyrismál en nokkur slik mál eru til meðferðar hjá bankanum.


