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Minnisblað fjármála- og efnahagsráðuneytisins

Á fundi í efnahags- og viðskiptanefnd sem haldinn var mánudaginn 15. júní sl. lögðu fulltrúar 
Seðlabanka íslands til við nefndina að við frumvarpið yrði bætt ákvæði sem kvæði á um afnám á 
fjárhæðarþaki dagsekta skv. 3. tölu. 12. gr. frumvarpsins. Tillagan hafði áður borist ráðuneytinu við 
undirbúning lagabreytinga sem samþykktar voru 7. júní sl.

í meðfylgjandi minnisblaði Seðlabanka íslands sem aflað var að beiðni ráðuneytisins kemur fram að 
dagsektarákvæði 15. gr. h laga um gjaldeyrismál hafi fram til þessa verið beitt vegna vanrækslu aðila 
á afhendingu upplýsinga og þegar aðilar sem heimild hafa til gjaldeyrisviðskipta hafa ekki sinnt 
kröfum um úrbætur innan hæfilegs frests. Ákvæðið gerir ráð fyrir að dagsektir geti í þeim tilvikum 
numið frá 10.000 kr. til 1 millj. kr.

í 3. tölul. 12. gr. frumvarpsins er lagt til að Seðlabanka íslands verði heimilt að leggja dagsektir á þá 
aðila sem ekki sinna kröfum bankans um að láta af háttsemi sem að mati bankans samrýmist ekki 
lögum um gjaldeyrismál eða sinna ekki kröfum um að úr slíkri háttsemi verði bætt eða hún leiðrétt. 
Seðlabankinn leggur til að framangreint dagsektarhámark verði ekki látið eiga við í þeim tilvikum. 
Seðlabankinn telur með hliðsjón af fyrirmyndum á öðrum sviðum löggjafar og þeim hagsmunum sem 
fjármagnshöftunum er ætlað að vernda að æskilegra sé að afnema þakið í stað þess að hækka það. 
Verulegum vandkvæðum sé bundið að ákvarða þetta þak og að varhugavert sé að hafa slíkar 
fjárhæðir lægri en 50 til 100 millj. kr. á dag.

Fjármála- og efnahagsráðuneytið telur að hægt sé að fallast á að afnema fjárhæðarþak dagsekta í 
framangreindum tilvikum. í því sambandi hefur það sérstaka þýðingu að losunarferli fjármagnshafta 
leiði ekki til alvarlegs og verulegs óstöðugleika í gengis- og peningamálum. Seðlabankanum ber að 
gæta að meðalhófsreglu og myndi við ákvörðun um fjárhæð dagsekta taka tillit til eðlis brots og 
fjárhagslegs styrkleika viðkomandi aðila. Þá munu aðilar eiga þess kost að takmarka sektargreiðslur 
sínar með því að hlíta kröfum bankans og gætu borið lögmæti þeirra undir dómstóla.

Fjármála- og efnahagsráðuneytið er reiðubúið að veita nefndinni aðstoð við að útfæra 
breytingartillögu þegarafstaða hennar liggurfyrir.
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Minnisblað
Viðtakandi: Fjármála- og efnahagsráðuneytið 
Sendandi: Gjaldeyrisefitirlit Seðlabanka Islands

Efni: Tillögur að breytingum á heimild Seðlabanka Islands til að beita
dagsektum skv. lögum nr. 87/1992, um gjaldeyrismál.

Fjármála- og efnahagsráðuneytið hefur nýverið óskað eftir minnisblaði 
frá Seðlabankanum þar sem eftirfarandi spurningum er svarað:

Afhverju þ a r f að breyta dagsektarákvœðinu. A fhverju þakið þ a r f að 
hœkka og á hvaðaforsendum? Afþvígefhu að ráðherra sé ekki hlynntur 
því að afnema þak. Hvað telur Seðlabankinn að þakið þurfi að hækka 
mikið og hvaða forsendur liggja þar að baki?

Hinn 21. maí sl. sendi Seðlabankinn ráðuneytinu bréf um brýna 
nauðsyn til lagabreytinga á lögum um gjaldeyrismál ásamt tillögum að 
breytingum. Var þar meðal annars tillaga að breytingu á 
dagsektarákvæði laganna. Nánar vísast til þess bréfs hvað varðar þörf á 
breytingu og þeirra sjónarmiða sem liggja að baki.

í 12. gr. frumvarps til laga um stöðugleikaskatt er lagt til að Seðlabanka 
íslands verði fengin heimild, með nýju ákvæði sem yrði 15. gr. i laga 
nr. 87/1992, um gjaldeyrismál, til þess að krefjast þess að látið verði af 
háttsemi sem Seðlabankinn telur andstæða lögunum, tafarlaust. Einnig 
yrði Seðlabankanum heimilt að krefjast úrbóta eða leiðréttinga á þeim 
ráðstöfunum sem eru andstæðar lögunum. í ákvæðinu er gert ráð fyrir 
að Seðlabankanum sé heimilt að beita dagsektum skv. 15. gr. h laga um 
gjaldeyrismál, þar til farið hefur verið að kröfum bankans.

Samkvæmt framangreindu er því lögð til ákveðin eðlisbreyting á 
dagsektarákvæðinu og notkun þess. Hingað til hafa fjárhæðir dagsekta, 
samkvæmt núgildandi lögum um gjaldeyrismál, verið eðlilegar þegar



kemur að beitingu dagsekta í tilvikum þar sem aðilar hafa ekki afhent 
Seðlabankanum upplýsingar og gögn sem Seðlabankinn hefur óskað 
eftir eða eftir atvikum ef dagsektum er beint að aðilum sem hafa heimild 
til milligöngu um gjaldeyrisviðskipti, sbr. 8. gr. laganna. Með tilkomu 
hins nýja ákvæðis, sem heimilar Seðlabankanum að kreijast þess að 
háttsemi verði hætt eða krefjast úrbóta eða leiðréttinga á brotlegri 
háttsemi, að viðlögðum dagsektum, er ljóst að dagsektarákvæðið líkt og 
það horfir við í dag er ekki til þess fallið að þvinga fram úrbætur í 
samræmi við tillögu 12. gr. frumvarpsins. Því er nauðsynlegt að gera 
viðeigandi breytingar á dagsektarákvæði laganna, sem lúta að hækkun 
dagsekta í slíkum tilvikum.

Þær ráðstafanir, sem lagt er til að Seðlabankanum verði heimilt að 
bregðast við, kunna að nema verulegum ijárhæðum. Ennfremur er 
fjárhagslegur styrkleiki aðila mismunandi. Er því erfitt að marka 
dagsektum ákveðnar Qárhæðir. Þá er ómögulegt að sjá fyrir allar 
mögulegar sniðgöngur sem ákvæðinu er ætlað að stöðva og mögulegar 
Qárhæðir þeirra. Liggi slíkt ekki fyrir er vandkvæðum bundið að 
ákvarða þak dagsekta sem mun vera nægjanlegt til að ákvæðið skili 
tilætluðum árangri og aðili verði við kröfum Seðlabankans í stað þess 
að greiða dagsektir. Þarf því ákvæðið að vera til þess fallið að þvinga 
fram stöðvun/úrbætur. Lagði Seðlabankinn því til að hámark dagsekta, 
eins og það er markað í 6. tölul. 15. gr. h, ætti ekki við um dagsektir 
sem Seðlabankinn beitti vegna ákvarðana sem teknar yrðu á grundvelli 
hins nýja ákvæðis 15. gr. i laganna. Þannig yrði lagt í hendur 
Seðlabankans að meta fjárhæðir dagsekta í slíkum tilvikum, með 
hliðsjón af eðli brots og ljárhagslegum styrkleika viðkomandi aðila. Er 
það jafnframt í samræmi við dagsektarheimildir annarra stjórnvalda 
sem fara með eftirlitshlutverk og hafa slíkar valdheimildir. Leiða má að 
því líkur að ástæðan fyrir þeirri tilhögun í annarri löggjöf sé einmitt sú 
hversu erfitt er að ákvarða þak áður en eftirlitsaðili fær raunverulegt mál 
í hendur.

Mikilvægt verður að telja að aðilar máls meti hagsmunum sínum betur 
borgið með því að leiðrétta eða láta af viðkomandi háttsemi. Af 
samtölum við starfsmenn ráðuneytis verður ráðið að talið sé 
ákjósanlegra að hækka þak dagsektarákvæðisins í stað þess að hafa það 
ótakmarkað. Mat Seðlabankans er þó það að ákjósanlegra sé að fylgt sé 
fordæmum annarra laga sér í lagi þegar horft er til þeirra hagsmuna sem 
lögunum er ætlað að vernda og að fyrirhugaðri lagasetningu er ekki 
ætlað að vara til langs tima. Ef hins vegar ráðuneytið telur nauðsynlegt



að marka dagsektum í tilvikum sem hér um ræðir ákveðið hámark er að 
mati Seðlabankans varhugavert að hafa slíkar ijárhæðir lægri en 50-100 
milljónir svo ákvæðið nái tilætluðum árangri. Við mat á því var horft til 
nýlegra tilvika sem upp hafa komið í gjaldeyriseftirliti og lagt mat á 
hvaða fjárhæðir væru líklega til þess fallnar að fá aðila til að láta af eða 
leiðrétta tiltekna háttsemi með skjótum hætti. Seðlabankinn ítrekar að 
ómögulegt er að sjá fyrir allar mögulegar sniðgöngur og að við 
framangreint mat var tekið tillit til nýlegrar lagabreytingar á lögum um 
gjaldeyrismál og þeirra vankanta sem þar voru lagfærðir.

Virðingarfyllst, 

Gj aldeyriseftirlit




