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Efni: Umsögn um frumvarp til laga um skráningu raunverulegra eigenda, 794. mál.

SFF eru eindregið fylgjandi lögfestingu frumvarpsins en með því er lagt til að innleidd verði í lög ákvæði 
30. og 31. gr. tilskipunar Evrópuþingsins og ráðsins (ESB) 2015/849 um ráðstafanir gegn því að 
fjármálakerfið sé notað til peningaþvættis eða til fjármögnunar hryðjuverkastarfsemi.

Með frumvarpinu er einnig brugðist við athugasemdum alþjóðlegs vinnuhóps um aðgerðir gegn 
peningaþvætti og fjármögnun hryðjuverka, (e. Financial Action Task Force, FATF), en í úttekt 
vinnuhópsins á árinu 2017 á stöðu mála á Íslandi komu fram athugasemdir varðandi aðgang 
tilkynningarskyldra aðila að upplýsingum um raunverulega eigendur samkvæmt tilmælum FATF nr. 24 
og 25.

Fjármálakerfið á Íslandi og þar með efnahagslífið í heild sinni á mikið undir því að traust ríki á 
fjármálakerfinu. Því þurfa bæði fjármálafyrirtæki og hið opinbera að gera allt sem í þeirra valdi stendur 
til þess að draga úr líkum á því að fjármálakerfið verði notað til peningaþvættis eða fjármögnunar 
hryðjuverka.

SFF gera eftirfarandi athugasemdir við frumvarpið:

4. gr. upplýsingar um raunverulega eigendur
Til þess að koma í veg fyrir að rangar og/eða villandi upplýsingar liggi fyrir í miðlægri skrá um 
raunverulegt eignarhald, samkvæmt frumvarpinu, leggja SFF ríka áherslu á að mælt verði fyrir um í 4. 
gr. að raunverulegir eigendur skuli leggja fram afrit a f gildum skilríkjum sínum við staðfestingu á 
eignarhaldi.

Í áhættumati ríkislögreglustjóra 2019 er nokkrum sinnum vikið að því að veikleikar séu fyrir hendi hér 
á landi varðandi gagnsæi á raunverulegu eignarhaldi. Þar er bent á að dæmi séu um að aðilar reyni að 
dylja eignarhald sitt. Skýr og afdráttarlaus krafa um framlögð gögn eins og afrit a f gildum skilríkjum 
hlýtur því að vera einn af þeim stóru þáttum sem vinna gegn þeim veikleikum sem snúa að gagnsæi 
raunverulegra eigenda.

Þá verður að telja skynsamlegt að sömu skyldur séu lagðar á hina miðlægðu skrá, þegar sannreyna þarf 
gögn um raunverulegt eignarhald, og lagðar eru á tilkynningarskylda aðila þegar viðskiptavinum þeirra 
er gert að sanna á sér deili, samkvæmt lögum um aðgerðir gegn peningaþvætti og fjármögnun 
hryðjuverka. Í báðum tilvikum er lykilatriði að réttar upplýsingar séu til staðar. Hin miðlæga skrá er afar 
veigamikill þáttur í baráttunni gegn duldu eignarhaldi og verður ekki séð að utanumhaldi skilríkja 
raunverulegra eigenda sé betur fyrir komið í höndum tilkynningarskyldra aðila í stað hinnar miðlægu
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skrár hjá Ríkisskattstjóra. Fullt tilefni er til að vanda sérstaklega til verka í málaflokknum um aðgerðir 
gegn peningaþvætti og fjármögnun hryðjuverka.

7. gr. aðgangur að upplýsingum um raunverulega eigendur
Í 3. mgr. leggja SFF að bætt verði aftan við setninguna: til stuðnings við framkvœmd
áreiðanleikakönnunar á grundvelli laga um aðgerðir gegn peningaþvætti og fjármögnun hryðjuverka.

8. gr. aðgangur að upplýsingum um fjárvörslusjóði og sambærilega aðila
Í 3. mgr. leggja SFF að bætt verði aftan við setninguna: til stuðnings við framkvæmd
áreiðanleikakönnunar á grundvelli laga um aðgerðir gegn peningaþvætti og fjármögnun hryðjuverka.

Með vinsemd og virðingu,

ni fh

Jóna Björk Guðnadóttir, yfirlögfræðingur
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