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Efni: Minnisblað til efnahags- og skattanefndar vegna frumvarps til breytinga á 
gjaldeyrislögum og tollalögum.

Á Alþíngi er nó til umræðu frumvarp til breytinga á gjaldeyrislögum og tollalögum, þskj. 1398, 788. 
iftáí, þar sem lagt er til að reglur Seðlabanka íslands um gjaldeyrismál verði færðar inn í lögin og að 
gildistííui þessara nýju ákvæða verði til 31, desember 2015* Frumvarpið er nú rætt við 2. umræðu.

Efnahags- og viðskiptaráðuneytinu hefur borist erindi frá Seðlabanka íslands þar sem þess er óskað 
að ráðuneytið beiti sér fyrir því að gerðar verði breytingar á umi'æddu frumvarpi sem og að nýju 
bráðabirgðaákvæði verði bætt við lög nr. 36/2001 um Seðlabanka íslands.

í erindi Seðlabanka íslands keinur fram að undanfarið hafi verið unnið að framkvæmd næstu ski'efa 
áætlunar tim losun gjaldeyrishafta og að í tengslum við þá vinnti hafí farið fram yfírgripsmikil 
umræða uiii mögulegar leiðir við framkvæmd áætlunarinnar og lögfræðileg álitaefni sem snerta 
einstaka liði hennar. Niðurstaða þeirrar vinnu sé að æskilegt sé að geranokkrar breytingar á lögum og 
iagafrumvörpum sem m.a. snerta umrætt lagafrumvarp um breytingu á gjaldeyrislögum og 
tollalögum.

/. Fnmmirp til breytinga á gjahleyrislögttm og toiíalögunu
Hvað frunivarp til breytinga á gjatdeyrislögum og tollalögum varðar óskar Seðlabankinn eftir því að 
gerðar verði breytingar á o-íið 3. gr. (13. gr. o) frumvarpsins, með eftirfarandi rökum:

"Seðlabanki telands leggur einnig áhershi á að heimihiír bankans til þess aö veita ahnennar, 
sMyrtar og óskilyrtar, undanþágurfrá lögunum, án umlangetiginnar mnsóknar, verði styrktar 
Heimild Seðlabankans til þess að veita undanþágur frá reglum um gjaldeyrismál byggist á 
heimild í 3. mgr. bráðabirgðaákvæðis I, sbr. 7. gr. laga tim gjaldeyrismál, þar sem fram kemur að 
Seðlabankanum sé heimilt að veiia undanþáguj* frá reglum sem giída um takmarkanir á 
Qármagnshreyfingum skv. umsökn þar að U'itandi. Ákvæði 2. mgr. 7. gr. kveður á um að við mat á 
beiðni um undanþágu skuli Seðlabankinn horfa til þess hvaða afleiðingar takmarkanir á 
Qármagnshreyfíngum hafa lyrir umsækjanda, hvaða markmið eru að baki takmörkunum og hvaða 
áhrif undanþága hefur á stöðugleika í gengis- og peningamálum. Aðrar takmarkanir en koma fram 
1 2. mgr. 7. gr. og að undanþága skuli veitt á grundvelli umsóknar sbr. I. mgr. sömu greinar erii 
ekki á fyrrgreindri heimild Seðlabankans. Er þessi heimild áréttuð í 15. gr. regina nr. 370/2010, 
þar sem jafnframt kemur fram að Seðlabankinn óski eftir því að umsóknir berist bankanum 
bréflega. Seðlabankinn heftir talið sér heimilt að veita almennar undanþágur á grundvelli 
stjórnvaldsfyrírmæla sem beínast að óákveðnum fjöfda manna og/eða ótilteknum hópi, að því 
gefnu að umsókn berist þar að líitandi. Dæmi um slíka framkvæmd var tilkynning Seðlabanka 
íslands frá 6. maí 2009 um erlendar lántökur innlendra aðila, þar sem óskað var eftir því að 
lögaðilar sem hefðu áhuga á að taka erlend lán, sem tekin yrðu í krónuin en endurgreidd í 
erlendum gjaldeyrí, sendu urn það bréf til bankans. í samræmi við stjórnsýslufrámkvæmd, 
dómaframkvæmd og álit umboðsmanns Alþingis, hefur Seðlabankinn þá jafnframt talið sér



heimilt að skilyiða slíkar undanþágtir, sbr. fyrrgreinda framkvæmd þar sem gert var að sktíyrðí 
fyrir slíkum iántökum að um væri að ræða ný gjaldeyrisskapandi Qárfesti ngárverkefni, lánstími 
væri minnst 7 ár og að umsækjandi liefði fyrirsjáanlegar tekjur í erlendum gjaldmiðli sem nægi tii 
að standa sktl á greiðslum vegna lánsins.

Að framansögðu viitu verður ekki annað séð en að í óbreyttu lagaumhverft geti Seðiabankinn 
framkvæmt útboðin með útgáfu almennra stjórnvaldsfyrirmæla og afgreiðslu á undanþágum sem 
berast á grundvellí þeirra. Þegar fyrirhuguð lagasetning á reglum um gjaideyrismál hefur tékið 
gildi mun Seðlabankann hins vegar skoita skýrar hetmildir miðað við núverandi frumvarp. í 
núverandi frumvarpi er gert er ráð fyrir að eftiríarandi grein, sbr. o. Jið 3, gr. frumvarpsins, verði 
lögfest:

„Ákvæði 7. gr. laga nr. 87/1992 giída um heimildir Seðlabanka íslands til að veita 
undanþágur frá ákvæðum 13. gr. b - 13. gr. n. Þ6 skal ekki innheimt leyfísgjald þégar 
undanþágur ertt veittar. Seðlabankiun getur sett skilyrði fyrir undanþágu. Umsókitir um 
undanjþágur skulu berast Seðlabankanum bréflega ásamt gögnum er málíð varða.

Seðlabankinn getur selt nánari reglur uni framkvæmd ákvæða 13. gr. b til 13. gr. ti,“

Er það mat Seðlabankans að veiting almennrar undatiþágu frá iögum, skilyrtum og óskilyttuin, 
hvort sem er á grundvelli umsókna eða ekki, snerti mörk löggjafarvaldsins og skýra lagaheiinild 
þúrfí til slíks. Hér verður jafnframt að benda á það álitaefni hvört þetta feli f sér of víðtækt 
framsal löggjafarvalds, þrátt íyrir að um ívilnandi ákvarðanir sé að ræða. Að þessu sögðu og í 
Ijósi þess timaskorts setn er á málinu eru þó lagðartil eftirfarandi breytingar á ofangreindri grein:

„Ákvæði 7. gr. laganna gilda um heimildir Seðlabanka íslands tíl að veita undanþágur frá 
ákvæðum 13. gr. b til 13. gr. n. Þó skal ekki innheimt leyfisgjald þegar undanþágur eru 
veittar. Þ rátt fyrir orðalag 7. gi*. getur Seðlabatikinn veitt almennar undanþágur án 
undangenginnar umsóknar þar að Itttandi. [leturbr. höf.] Þá getur Seðlabankinn sett 
skilyrði fyrir undanþágu. Umsóknir um undanþágur skulu berast Seðlabankaniun bréflega 
ásamt gögnum er málið varða.

Seðlabankinn getur sett nánari reglur um framkvæmd ákvæða 13. gr. btil 13. gr. n.“

Nýtt ákvæði gerir ráð fyrir að tilvísun í laganúmer 87/1992 sé tekin út, en gera má ráð fyrir að urn 
sé að ræða leifar frá sambærilegu orðalagi 15. gr. reglna um gjaldeyrísmál nr. 370/2010 "

Ráðuneytið tekur úitdir með Seðiabankanum að æskilegt sé að breyta ákvæðinu á þann veg sent 
tiitekið er í erindi Seðlabankans.

2. Lög um Seðíahanka islands.
I erindi sínti óskar Seðlabankinn eittntg eftir þvi að sett verði nýtt bráðabirgðaákvæði við lög nr. 
36/2001 um Seðlabanka íslands, með eftirfarandi rökum:

"77/þess að itrasta öiyggis sé gœtt, er lagt til að efitahagS' og viðskiptaráðuneytið beiti sérfyrir 
því að íögfest verði bráðabirgða-ákvœði vió lög m\ 36/2001 um Seðlabanka íslands.
Um væri að ræða tímabundið ákvæði sém rýmkaði heímildir Seðlabankans til þess að eiga 
gjaldeyrisviðskipti beint við einstaklinga og fyrirtæki. Ástæða þessarar tillögu er að orðalag 17. 
gr. laga nr. 36/2001 má túlka sem svo að það feli í sér takmarkanir er hindri að Seðlabankinn geti 
hrint í frantkvæmd svonefndri „50/50 leið“ með nægjanlega skilvirkum hætti. Er það viegna 
orðalags greinarinnar, þar sem segir:



„Seðlabankanum er óheimílt að annast viðskipti við einstaklinga og fyrirtæki sem samkvæmt 
lögum, venju eða eðli máls teljast verkefni annarra. Honum er þó heimilt að annast frumsölu 
og innlausn verðbréfa sem ríkissjóður hefur gefið íit.“

Það sjónarmið hefur reyndar einnig komið fram að umrætt ákvæði girði ekki fyrir 
gjaldeyrisviðskipti Seðlabankans við einstaklinga og fyrirtæki, þar eð slík viðskipti séu vegna 
gjaldeyrishafta Seðlabankans almennt óheimil eins og sakir standa, og geti því ekki talist verkefm 
annarra. Þrátt fynr það telja lögfræðingar bankans að ekkí vei'ði fram hjá því iitið að almennt er 
viðurkennt að skýra beri undantekningar frá meginreglum þröngt. Gjaldeyrisviðskipti við 
einstaklinga og fyriitæki eru viðskipti sem almennt eru falin öðrum en Seðlabankanum, og raunar 
er það svo að ýmsar tegundir gjaldeyrisviðskipta eru leyfílegar með undanþágum frá 
gjaldeyrishöftum. Því er það ekki tæk skýring að mati lögfræðínga, að telja gjaldeyrisviðskipti 
Seðlabankans við einstaklinga og fyrirtæki leyfileg, ineð vísan til þess að þau eigí sér stað í því 
skyni að losa um gjaldeyrishöft Seðlabankans, enda breytir það eitt ekki eðli slíkra viðskipta.

í því satnbandi er rétt að taka fram, að niðurstaða lögfræðinga bankans er byggð á því að 
fyrirhuguð franikvæntd áðurnefndrar „50/50 leiðar“ sé með þeim hætti, að fyrír því megi færa 
sterk rök um að viðskipti Seðlabankans séu í raim við einstaklinga og fyrirtæki, en ekki 
viðskiptabanka, eins og vant er, Hvort svo sé er vitanlega háð máti hverju sínni, en mat 
lögfræðinga bankans byggist á því, að ákvörðun Séðlabankans um hveijir geti orðið mótaðiiar 
viðskiptavaka á milíibankamarkaði með gjaldeyri, og þar með endanlegir Qárfestar, feli í sér mun 
ríkari afskipti én í viðskiptum sem hafa farið fram hingað til. Því sé hæpið að líta svo á, að 
viðskiptasambandið sé einimgis milli Seðlabankans og viðskiptavakans, heldur megi halda því 
fram að viðskiptasamband hefði stofnast milli Seðlabankans og Qárfestisins.

Ákvæðið sem um ræðir gæti verið bráðabirgðaákvæði, svohljóðandi:
„Þrátt fyrir það sem segir í 2. mgr. 17. gr. skal Seðlabankanum vera heimilt, fram til 31. 
desember 2015, að annast viðskipti við einstaklinga og fyrirtæki, enda sé uin að ræða 
viðskipti sem Seðlabankinn metur nauðsynleg til þess að hægt sé að losa um höft sem sett 
hafa verið á fjármagnshreýfíngar og gjaldeyrisviðskipti/'

Yrði þetta ákvæði lögfest væri komin tímabundin heimild, sem gerði Seðlabankanum kleift að 
eiga almennt séð bein viðskipti við einstaklinga og fyrirtæki. Með því væru öll tvímæli af tekin, 
og öllum vafa um það eytt, að Seðlabankanum séu viðskiptin fullkomléga heimil."

Ráðuneytið tekur tindir með Seðlabanka íslands að tii þess að allrar vaniðar sé gætt sé æsldlegt 
að bæta uinræddu ákvæði við lög um Seðlabanka tslands með sniávægilegum orðabreytingum 
þ.e* að nota orðið MtákinarkanirM ístað orðsins ”höftM.

Breytingar sem lagðar e m i i t i  mhmiblaöi þessu:

1. EfHrfarandi breytingar verða á o-lið3. gr. frumvarpsins (13. gr. o):
a. í stað orðánna ‘‘laga iir. 87/1992” í 1. mgr. kemur: laganna
b. Við 1. mgr. bætist nýr málsliður sem verður 3. málsíiður, svohljóðandi: Þrátt fyrir orðalag 7. gr. 
getur Seðlabankinn veitt almennar undanþágur án undangenginnar umsóknar þar að lútandi.
c. í stað 3. málslíðar 1. mgr. kemur: Þá getur Seðlabankinn sett skilyrði fyrir undanþágu.

2. Við frumvarpið bætist nýr kafli, sem verður III. kafli, svohljóðandi:

m . Kafli
Breyting á lögum um Seðlabanka íslands nr. 36/2001, liiéð síðarí breytingum.

9. gr.



Við lögin bætist nýtt ákvæði til bráðabirgða sem orðast svo:
Þrátt íyrir þáð sem segir í 2. nígr, 17, gr. skai Seðíabankanum vera heimilt, fram tii 31. desember 
2015, að annast viðskipti við einstaklinga og fyrirtæki, enda sé urn að ræða viðskipti sem 
Seðlabankinn metur nauðsynJeg tií þess að hægt sé að losa um takmarkanir sem settar hafa verið á 
Qármagnshreyfi ngar og gja Jdeyrisviðskipti.


