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Efni: Frumvarp til laga um breyting á lögum um aðgerðir gegn peningaþvætti og 
fjármögnun hryðjuverka, nr. 64/2006, með síðari breytingum, 278. mál.

Samtök atvinnulífsins hafa fengið til umsagnar ofangreint frumvarp þar sem lagðar 
eru til breytingar á lögum nr. 64/2006 til að bregðast við athugasemdum FATF. 
Mikilvægt er að íslensk löggjöf um aðgerðir gegn peningaþvætti og fjármögnun 
hryðjuverka samræmist löggjöf annarra ríkja og telja samtökin því almennt jákvætt að 
frumvarpið verði að lögum.

Samtök atvinnulífsins telja hins vegar að orðalag 7. gr. frumvarpsins þarfnist nánari 
skoðunar við. Í greininni er lögð til breyting á 1. mgr. 27. gr. laganna varðandi 
viðurlög á þá lund að ekki einungis verði mögulegt að beita viðurlögum gegn 
lögaðilanum sjálfum heldur einnig framkvæmdastjórum eða öðrum háttsettum aðilum 
innan stjórnunarteymis þeirra lögaðila sem falla undir lögin.

Verði breytingin lögfest mun ákvæðið hljóða svo:

Vanræki tilkynningarskyldur aðili, framkvæmdastíóri eða annar 
einstaklingur sem stjórnar daglegum rekstri tilkynningarskylds aðila 
a f ásetningi eða stórkostlegu hirðuleysi að kanna áreiðanleika 
upplýsinga um viðskiptamenn sína skv. II. og III. kafla, 
tilkynningarskyldu eða aðrar skyldur skv. V. kafla eða vanræki hann 
að veita upplýsingar eða láta í té aðstoð, skýrslur eða gögn svo sem 
kveðið er á um í lögum þessum eða reglum settum samkvæmt þeim 
skal hann sæta sektum.

Telja verður líklegt að a.m.k. sumar af þeim skyldum sem nefndar eru í greininni séu 
ekki á verksviði framkvæmdastjóra eða þeir sem stjórna daglegum rekstri 
tilkynningarskylds aðila, heldur frekar annarra starfsmanna. Á það t.d. við um könnun 
á áreiðanleika upplýsinga um viðskiptamenn. Breytt orðalag greinarinnar má skilja 
svo að framkvæmdastjórum og öðrum stjórnendum beri að gegna þessum skyldum og 
sinni þeir þeim ekki beri að sekta þá. Þá vaknar spurning um hvort skilja beri ákvæðið 
svo að sekta beri framkvæmdastjóra eða stjórnanda fyrir vanrækslu undirmanns sem í 
raun framkvæmir umrætt verk.

Samtök atvinnulífsins telja að lagfæra þurfi orðalag ákvæðisins, sé ætlunin á annað 
borð að láta starfsmenn tilkynningarskyldra aðila sæta viðurlögum. Í því sambandi
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SAM TÖK ATVIN NU LÍFSIN S
megi megi horfa til viðurlagaákvæða danskra laga um aðgerðir gegn peningaþvætti, 
nr. 442/2007, eða norskra laga, nr. 11/2009. Þannig gæti ákvæðið t.d. hljóða svo:

Tilkynningarskyldur aðili eða sá sem a f ásetning eða stórkostlegu 
hirðuleysi vanrækir eða á þátt í að vanrækja skyldur skv. II., III. og V. 
kafla eða neitar að veita upplýsingar eða láta í té aðstoð, skýrslur eða 
gögn svo sem kveðið er á um í lögum þessum eða reglum settum 
samkvæmt þeim skal sæta sektum.

Að öðru leyti gera samtökin ekki athugasemdir við frumvarpið.

Virðingarfyllst,

Guðjón Axel Guðjónsson
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