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Efni: Minnisbl. til efnahags- og skattanefndar

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

gjaldeyrislögum og tollalögum

- Viðbrögð við umsögn Lúðvíks Júlíussonar -

í efnahags- og skattanefnd er nú til meðferðar fhimvarp 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 hefur komið er frumvarpið samið í samvinnu efnahags- og viðskiptaráðuneytisins og Seðlabanka 

Islands enda hefur Seðlabankinn hingað til mótað reglumar og gefíð þær út með samþykki efnahags- 

og viðskiptaráðherra. Þetta minnisblað er því einnig sameiginlegt minnisblað ráðuneytisins og 

Seðlabankans. Aður hafa ráðuneytið og Seðlabankinn sent minnisblöð til nefhdarinnar vegna málsins. 

A fundi nefndarinnar var óskað eftir ítarlegri svörum vegna umsagnar Lúðvíks Júlíussonar og er í 

þessu minniblaði brugðist við athugasemdum Lúðvíks. Ráðuneytið og Seðlabankinn biðjast afsökunar 

á því að ekki hafa náðst að skila viðbrögðum við umsögninni fyrr til nefndarinnar.

I umsögn Lúðvíks Júlíussonar eru gerðar nokkrar tillögur til breytinga á reglunum sem verður nú 

farið yflr.

Akvæði 13. gr. c - erlendir rikisborgarar með islenskt lögheimili

í umsögn Lúðvíks er lagt til að firamfærsluheimild 13.gr. c nái jafnt til innlendra og erlendra aðila. 

Akvæðið eins og það er í frumvarpinu er óbreytt frá núgildandi reglum. Meiri hagsmunir eru í húfí 

fyrir erlenda aðila hvað þetta varðar. Breyting í þá átt að veita innlendum aðilum þessa heimild myndi 

hafa í för með sér töluvert gjaldeyrisútflæði. Ráðuneytið og Seðlabankinn mæla því ekki með slíkri 

breytingu en benda á að hægt er að sækja um undanþágu frá þessu ákvæði til Seðlabankans.

Akvæði 13. gr. e - Fjárfestingar erlendis og erlendar jjármagnstekjur

Á sama hátt er ákvæði 13. gr. e óbreytt frá núgildandi reglum og ekki liggur fyrir mat á áhrifum þess



að fara þá leið sem lög er til í umsögn Lúðvíks. Hætt er við að framkvæmd og eftirlit hvað þetta 

varðar geti orðið erfítt. Ekki er því að svo stöddu mælt með breytingu að þessu leyti.

Akvœði 13. gr. I -  Skilaskyldan

Skilaskylda erlends gjaldeyris er homsteinn þeirra gjaldeyrisreglna sem í gildi hafa verið og er afar 

mikilvæg þegar litið er til þess markmiðs sem upphaflega var stefnt að, þ.e. að tryggja stöðugleika 

gengis íslensku krónunnar og byggja upp gjaldeyrisforða. í samræmi við það er í frumvarpinu lagt til 

að innlendum aðilum verði áfram skylt að skila öllum erlendum gjaldeyri sem þeir eignast til 

fjármálafyrirtækis hér á landi. Breytingar á skilaskyldu geta haft ófyrirséðar afleiðingar. I ljósi 

mikilvægis hennar fyrir reglumar í heild leggjast ráðuneytið og Seðlabankinn alfarið gegn því að 

gerðar verði breytingar á skilaskyldunni.

Akvœði 13. gr. o - Undanþágur

Hvað varðar ábendingu í umsögn Lúðvíks um að það skorti á leiðbeiningar varðandi beiðnir um 

undanþágur telja ráðuneytið og Seðlabankinn að rétt sé að taka til skoðunar verklag varðandi þetta 

s.s. með leiðbeiningum og/eða eyðublöðum enda eru það hagsmunir allra aðilar að það ferli geti 

gengið sem best fyrir sig.

Eftirfarandi liðir í umsðgn U  varða ekki beinlínis umrætt frumvarp heldur fremur áætlun um 

losun gjaldeyrishafta.

Utboðsmarkaður

Útboðsleiðin ætti eftir því sem frekast er imnt að tryggja jafiit aðgengi aðila sem eru í sambærilegri 

stöðu. Það er þó ekki fyllilega á valdi þess sem útboðið framkvæmir. Þannig gætu erlendir bankar 

sem eiga viðskipti í útboðunum fyrir hönd viðskiptavina sinna meðhöndlað sína viðskiptavini á ólíkan 

hátt. Seðlabankinn hefur hins vegar ekki um það að segja. Markmiðið er að allir aðilar sem uppfylla 

sömu skilyrði geti tekið þátt í útboðsmörkuðunum og keypt krónur í gegnum útboðsferli Seðlabanka 

íslands en fyrstu skrefín í útboðsferlinu eru sniðin að fjárfestingarþörf innlendra lífeyrissjóða. 

Skilyrðin sem sett eru fyrir þátttöku miða að því að raska ekki þeim stöðugleika sem náðst hefur með 

fjármagnshöftunum á meðan dregið verður úr þörfínni á höfitum. Þau skilyrði sem sett hafa verið 

vegna kaupa á krónum muni ekki gera greinarmun á innlendum og erlendum aðilum.

Sparnaður í erlendri mynt

Þessi hugmynd umsagnaraðilans er ekki í samræmi við þá áætlun sem kynnt hefur verið um losun 

gjaldeyrishafa og ekki hefur verið lagt mat á þær af hálfu Seðlabankans.


