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Efni: Umsagnir um frumvarp til laga um skráningu raunverulegra eigenda - 794. mál á 149.
löggjafarþingi 2018-2019.

Minnisblað þetta er unnið vegna innsendra umsagna við frumvarp til laga um skráningu raunverulegra 
eigenda, þingskjal 1255, 794. mál, en með frumvarpinu er lagt til að 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.

Alls hafa borist fimm erindi og umsagnir við frumvarpið til efnahags- og viðskiptnefndar varðandi 

frumvarpið. Umsagnaraðilar eru: Alþýðusamband Íslands, ríkisskattstjóri, Samtök fjárm álafyrirtækja, 
Seðlabanki Íslands og Persónuvernd.

Í minnisblaði þessu verður farið yfir helstu athugasemdir við frumvarpið og viðbrögð ráðuneytisins við 
umsögnum.

Umsögn Alþýðusambands Íslands (ASÍ)
Í umsögn ASÍ eru gerðar athugasemdir við 14. tölul. 1. mgr. 2. gr. frumvarpsins, en í 2. gr. frumvarpsins 
eru taldir upp í 21. tölulið þeir aðilar sem falla undir gildissvið laganna. Athugasemdir ASÍ eru tvíþættar. 

Annars vegnar gera samtökin athugasemd við að stéttarfélög séu sérstaklega talin upp í 14. tölul. 2. 
gr. með vísan til þess að slíka kröfu sé hvorki að finna í lögum um fyrirtækjaskrá né tilskipunum (ESB) 
2015/849 og 2018/843. Einnig er í umsögninni vísað til þess að greiðandi félagsmenn á hverjum tíma 
séu raunverulegir eigendur stéttarfélaga og að óheimilt sé að nota félagaskrár eða upplýsa um 
stéttarfélagsaðila manna nema í ákveðnum tilgangi. Fram kemur í umsögninni að það sé álit ASÍ að 

frumvarpið geti vegið að grundvallarréttindum frjálsra stéttarfélaga og sé í beinni andstöðu við þau 
ákvæði stjórnarskrár, íslenskra laga og alþjóðlegra sáttmála sem Íslandi á aðild að og sem vernda 
stéttarfélög launafólks sérstaklega.

Viðbrögð ANR:
Hvað varðar fyrri athugasemd samtakanna er rétt að taka fram að í 2. mgr. 1. gr. laga um fyrirtækjaskrá, 
nr. 17/2003, segir að ríkisskattstjóri starfræki fyrirtækjaskrá og annist útgáfu á kennitölum til annarra 
en einstaklinga. Þannig eru þeir aðilar, aðrir en einstaklingar, sem fengið hafa útgefna kennitölu skráðir 

í fyrirtækjaskrá, þ.á m. stéttarfélög. Gildissvið frumvarpsins byggir á 1. mgr. 30. gr. tilskipunar (ESB) 
2015/849, sbr. 15. lið a 1. gr. tilskipunar (ESB) 2018/843, þar sem fram kemur að ákvæðið taki til 
viðskiptafyrirtækja og annarra lögaðila (e. corporate and other legal entities) sem eru stofnaðir á 
yfirráðasvæði aðildarríkjanna. Þannig er með tilskipun (ESB) 2015/849 gert ráð fyrir að lögaðilar sem 
stofnaðir eru á yfirráðasvæði aðildarríkjanna falli undir gildissvið hennar. Til að auka á skýrleika 

gildissviðsins var, í stað þess að kveða á um það að frumvarpið taki til lögaðila sem stofnaðir eru hér á 
landi, farin sú leið að telja upp helstu aðila sem falla undir gildissvið þess í töluliðum 1-20. Aðrir 
lögaðilar, sem fengið hafa útgefna kennitölu skv. lögum um fyrirtækjaskrá, en þar eru taldir upp falla



undir 21. tölul. frumvarpsins. Með þessari framsetningu er tryggt að allir lögaðilar sem fengið hafa 
útgefna kennitölu falla undir gildissvið frumvarpsins.

Hvað varðar síðari athugasemd samtakanna er rétt að taka fram að raunverulegur eigandi telst í tilviki 
lögaðila annars vegar vera sá einstaklingur eða einstaklingar sem í raun eiga eða stjórna lögaðila í 
gegnum beina eða óbeina eignaraðild að meira en 25% hlut í lögaðilanum, ráða yfir meira en 25% 
atkvæðisréttar eða teljast á annan hátt hafa yfirráð yfir lögaðila. Ákvæðið á þó ekki við um lögaðila sem 

skráðir eru á skipulegum markaði samkvæmt skilgreiningu laga um kauphallir. Hins vegar ef ekki er 
mögulegt að finna raunverulegan eiganda, eins og í tilviki félagasamtaka líkt og stéttarfélaga, skal sá 
einstaklingur, einn eða fleiri, sem stjórnar starfsemi lögaðilans teljast raunverulegur eigandi. Í slíkum 
tilvikum yrði stjórn viðkomandi lögaðila skráð. Það myndir því aldrei koma til þess að einstakir 
félagsmenn yrðu skráðir sem raunverulegir eigendur.

Hvað varðar ákvæði 17. gr. frumvarpsins um afskráningar og slita skráningarskylds aðila þá er hér um 
að ræða heimildarákvæði sem ekki kemur til álita að beita nema skráningarskyldur aðili sinni ekki 

skyldu sinni til skráningar og verði ekki við kröfu um úrbætur.

Umsögn ríkisskattstjóra (RSK)
Í umsögn sinni leggur RSK til að við 17. tölul. 2. gr. frumvarpsins þar sem vísað er til veiðifélaga verði 

bætt við tilvísun til laga nr. 61/2006 um lax- og silungsveiði.

Viðbrögð ANR:
Eins og fram hefur komið er í stað þess að kveða á um það að frumvarpið taki til lögaðila sem stofnaðir 
eru hér á landi þá er í frumvarpinu farin sú leið að telja upp helstu aðila sem falla undir gildissvið þess 
í töluliðum 1.-20. Í 21. tölul. 2. gr. er svo að finna ákvæði sem tekur til annarra aðila sem fengið hafa 
útgefna kennitölu skv. lögum um fyrirtækjaskrá en þeirra sem taldir eru upp í öðrum töluliðum 2. gr. Í 
2. mgr. 2. gr. segir að ríkisskattstjóri skeri úr um það hvort aðili eða flokkur aðila heyri undir lögin. 

Ráðuneytið lítur svo á að með 2. mgr. 2. gr. frumvarpsins sé RSK veitt heimild til að ákveða hvort 
einstakir aðilar eða flokkur aðila falli undir lögin og telur því ekki ástæðu til að gera breytingu á 
ákvæðinu.

Umsögn Samtaka fjármálafyrirtækja (SFF)
Í umsögn SFF er lagt til að kveðið verði á um það í 4. gr. að raunverulegir eigendur skuli leggja fram afrit 
af gildum skilríkjum við staðfestingu á eignarhaldi. Einnig leggur SFF til að kveðið verði á um það 
tilkynningaskyldir aðilar skuli hafa aðgang að nauðsynlegum upplýsingum og gögnum til stuðnings við 
framkvæmd áreiðanleikakönnunar á grundvelli laga um aðgerðir gegn peningaþvætti og fjármögnun 
hryðjuverka.

Viðbrögð ANR:
Skv. 7. mgr. 4. gr. frumvarpsins er einstaklingum og lögaðilum skylt að láta ríkisskattstjóra í té allar 

upplýsingar og gögn sem nauðsynleg eru til að tryggja rétta skráningu. Ráðuneytið lítur svo á að með 
ákvæðinu sé RSK veitt heimild til að krefjast afrits af gildum skilríkjum telji stofnun þörf á að afla þeirra 
gagna. Ráðuneytið telur því ekki ástæðu til að gera breytingu á ákvæðinu.

Aðrar breytingar



Ráðneytið leggur til að kveðið verði á um lengri frest aðila sem þegar eru skráðir í fyrirtækjaskrá til að 
skrá raunverulega eigendur heldur en lagt er til í frumvarpinu. Leggur ráðuneytið til að fresturinn verði 

til 1. júní 2020.


