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

gjaldeyrislögum og tollalögum

- Viðbrögð við umsögnum - framhald -

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 gjaldeyrismál verði færðar inn í lögin og að gildistími þessara nýju ákvæða verði til 31. 

desember 2015. Eins og fram hefor komið er frumvarpið samið í samvinnu efnahags- og 

viðskiptaráðuneytisins og Seðlabanka íslands enda hefor Seðlabankinn hingað til mótað 

reglumar og gefíð þær út með samþykki efnahags- og viðskiptaráðherra. Þetta mitmisblað er 

þvi einnig sameiginlegt minnisblað ráðuneytisins og Seðlabankans. Áður hafa ráðuneytið og 

Seðlabankinn sent minnisblöð til nefhdarinnar vegna málsins. í þessu minnisblaði eru 

viðbrögð ráðuneytisins og Seðlabankans við athugasemdum Persónuvemdar og slitastjómar 

Kaupþings.

í umsögn Persónuverndar er að finna tillögu um að nýrri grein verði bætt við frumvarpið þar 

sem Qallað yrði um eyðingu upplýsinga sem Seðlabankinn safhar um gjaldeyrisviðskipti. 

Ráðuneytið og Seðlabankinn eru sammála þessari tillögu Persónuvemdar og leggja til að bætt 

verði við frumvarpið nýrri grein, er verður 4. gr. írumvarpsins, svohljóðandi:

Á eftir 15. gr. h kemur nýgrein, 15. gr. i, svohljóðandi:

Þegar gjaldeyrishöft samkvœmt 13. gr. a~p í lögum þessum eru afiiumin, en þó eigi síðar en 

1. apríl 2016, skal Seðlabanki Islands eyða þeim upplýsingum sem aflað er á grundvelli 1. 

mgr. 15. gr., 2. og 4. mgr. 15. gr., 15. gr. f  og 1. og 2. mgr. 15. gr. g. Það á þó ekki við um



gögn er varða meint brot gegn lögum um gjaldeyrismál og upplýsingar sem liggja til 

grundvallar niðurstöðum rannsókna á meintum brotum “

Orðalagið er aðeins breytt frá tillögu Persónuvemdar en með þessu orðalagi er hægt að 

undanskilja gögn sem benda til brots sem framin hafa verið alveg fram til þess tíma sem 

höftum er aflétt þ.e. ekki er einungis verið að undanskilja gögn sem Hggja til grundvallar 

niðurstöðum rannsókna heldur einnig þau er varða vísbendingar um brot og telja ráðuneytið 

og Seðlabankinn mikilvægt að svo sé.

Ráðuneytið og Seðlabanki íslands leggjast hins vegar gegn því að tillögur skilanefndar 

Kaupþings nái fram að ganga. Ekki er ætlunin að koma í veg fyrir ráðstöfun eigna 

þrotabúanna. Útgreiðslur vegna uppgjörs bankanna geti numið háum fjárhæðum, ekki síst 

með tilliti til grunns gjaldeyrismarkaðar með íslensku krónuna um þessar mundir. Því telja 

ráðuneytið og Seðlabankinn mikilvægt að fylgst sé með framkvæmdinni þegar kemur að 

útgreiðslum til að tryggja að hún sé f samræmi við markmið um stöðugleika.

Að auki hafa ráðuneytinu og Seðlabankanum borist ábendingar um að gerðar séu óþarflega 

stífar kröfur í 2. mgr. 3. gr. b og 3. mgr, 3. gr. c í frumvarpinu þar sem námsmenn sem geta 

sýnt fram á að þeir séu í lánshæfu námi erlendis, samkvæmt reglum Lánasjóðs íslenskra 

námsmanna, teljist erlendir aðilar í skilningi ákvæðanna, Eru ráðuneytið og Seðlabankinn 

sammála þessu og leggja því til að nægilegt verði að námsmenn geti sýnt fram á að þeir séu í 

námi erlendis og að heimildin miðist því ekki eingöngu við námsmenn í lánshæfu námi skv. 

reglum LÍN.

Eru því lagðar til eftirfarandi breytingar á frumvarpinu:

a. 5. málsliður 2. mgr. 3. gr. b (13. gr, b) frumvarpsins orðast svo: Námsmenn sem sýnt geta 

fram á aðþeir séu í námi erlendis teljast erlendir aðilar í skilningiþessa ákvœðis.

b. 5. málsliður 3. mgr. 3. gr. c (13. gr. c) frumvarpsins orðast svo: Námsmenn sem sýnt geta 

fram á að þeir séu í námi erlendis teljast erlendir aðilar í skilningi þessa ákvœðis.

A fundi nefndarinnar var óskað eftir því að ráðuneytið og Seðlabankinn færu ítarlegar yfír 

umsögn Lúðvíks Júlíussonar og skiluðu til neíhdarinnar minniblaði um þá umsögn. Áður 

hefur að nokkru verið fjallað um umsögn Lúðvíks í fyrra minnisblaði til nefndarinnar dagsett



26. maí 2011. Aðrar athugasemdir í umsögn Lúðvíks lúta að áætlun um afnám hafta en ekki 

að reglunum sjálfum og tengjast því frumvarpinu ekki með beinum hætti. Er því ekki farið 

yfír þær athugasemdir í minnisblaði þessu en ráðuneytið og Seðlabankinn munu senda 

nefhdinni frekarí viðbrögð um það mál á næstu dögum líkt og óskað var eftir.


