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Efni: Frumvarp til iaga um breytingu á Iögum um aðgerðir gegn peningaþvætti og fjármögnun 
hryðjuverka

Ráðuneytinu hafa borist umsagnir og athugasemdir nefndarinnar við frumvarp til laga um aðgerðir 
gegn peningaþvætti og fjármögnun hryðjuverka sem nú liggur fyrir Alþingi.

Um 2. gr. laga nr. 64/2006 
Athugasemdir frá  Fjármálaeftirlitinu
Fjármálaeftirlitið vekur athygli á lögum nr. 120/2011 um greiðsluþjónustu þar sem eftirlitinu er 
falið tiltekið eftirlit með umboðsaðilum og útibúum greiðslustofhana skv. 23. gr. laganna. Meðal 
þess sem Fjármálaeftirlitinu er falið að hafa eftiríit með er hvort nefhdir aðilar uppfylli kröfur laga 
um aðgerðir gegn peningaþvætti og fjármögnun hryðjuverka.

Með hliðsjón af framangreindu leggur Fjármálaeftirlitið til að ákvæði d-liðar 1. mgr. 2. gr. laganna 
verði svohljöðandi: Útibú erlendraJyrirtœJga sem staðsett eru á Islandi ogfalla undir a-c~lið og m- 
lið,

í>á leggur Fjármálaeftirlitið til að ákvæði m-liðar 1. mgr. 2, gr. laganna verði svohljóðandi: 
Greiðslustofnanir og umhoðsaðilar þeirra samkvœmt lögum um greiðsluþjönustu.

Rétt er að vekja athygli á því að Fjármálaeftirlitið iítur svo á að umboðsaðilar í skilningi 
ofangreinds eigi bæði við um umboðsaðila innlendra og erlendra greiðslustofnana.

Ráðuneytið telur athugasemdir FME göðar og styður breytingartillögur eftirlitsins.

Um 27.gr. laganr. 64/2006
Megintilgangurinn með ákvæðinu er, eins og fram kemur í frumvarpinu, að uppfylla kröfur 
samkvæmt tilmælum FATF, en að þeirra mati vantar í íslensk lög ákvæði sem kveður á um 
refsiábyrgð aðila sem stjörna daglegum rekstri tilkynningarskyldra aðila, t.d. fjármálafyrirtækja skv. 
a-lið 1. mgr. 2. gr. Ákvæði 7. gr. frumvarpsins er því ætlað að kveða á um refsiábyrgð (í formi 
stjórnvaldssekta a f hálfu FME) einstaklinga sem eru í forsvari lögaðila sem teíjast til 
tilkynningarskyldra aðila skv. 2. gr. laganna. Ráðuneytið telur núgildandi 27. gr. laganna vera 
fullnægjandi refsigrundvöll og ef FATF hefði ekki sett fram gagnrýni á refsiákvæði laganna hefði 
slík breyting væntanlega ekki verið lögð til. Eftir nánari skoðun og í ljósi þess að í frumvarpinu eru
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önnur ákvæði sem mikilvægt er að verði samþykkt getur ráðuneytið tekið undir þá gagnrýni 
varðandi 7. gr. frumvarpsins að það standist tæplega kröfur um skýrleika refsiheimilda eins og það 
er sett fram. í ljósi þess að þau tilmæli sem ákvæðinu er ætíað að uppfylla teljast ekki til 
mikilvægustu tiimæla FATF (e. Key/Core recommendations) telur ráðuneytið að það ætti ekki að 
koma að sök þó ákveðið yrði að fella ákvæðið ú t
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