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Efni: Ahrif a f ákvöróun FATF um aó setja Island á gráan lista

Seðlabanki íslands vísar til erindis frá stjórnskipunar- og eftirlitsnefnd 
Alþingis dags. 1. desember sl. þar sem óskað var eftir upplýsingum frá 
bankanum á grundvelli 1. mgr. 51. gr. laga um þingsköp Alþingis. Nánar 
tiltekið var óskað eftir upplýsingum um efnahagsleg áhrif þess að Islandi var 
beint í eftirfylgni hjá ICRG (e. International Co-operation Review Group) og 
landið sett á gráan lista FATF.

Neðangreindra upplýsinga aflaði Seðlabankinn í aðdraganda og í kjölfar þess 
að ísland var sett á lista FATF yfir ríki sem eru samvinnufús en með aðgerðar- 
áætlun um endurbætur í farvegi.

Greining á mögulegum áhrifum á fjármálastöðugleika

í aðdraganda þess að ísland var sett á lista FATF tóku bæði Seðlabankinn og 
Fjármálaeftirlitið (fyrir sameiningu þessara stofnana) þátt í vinnu vinnuhóps 
fjármála- og efnahagsráðuneytisins sem hafði það hlutverk að leggja mat á 
möguleg áhrif þess á fjármálastöðugleika hér á landi. Yar það niðurstaða 
hópsins að það myndi ekki ógna fjármálastöðugleika ef Island yrði sett á 
framangreindan lista FATF enda myndu stjómvöld og aðrir kappkosta að 
setja upp skýra áætlun um aðgerðir til þess að laga það sem fundið var að og 
að miðla upplýsingum um þær. Þetta gekk efitir og vera íslands á listanum 
hafði ekki merkjanleg áhrif á fj ármálastöðugleika.

Greining á áhrifum á eftirlitsskylda aðila

Þegar ísland hafði verið sett á lista FATF var ákveðið að fylgjast með áhrifum 
þess á aðila er lúta eftirliti Fjármálaeftirlits Seðlabankans. Var það gert með 
þeim hætti að valdir voru 16 eftirlitsskyldir aðilar, þ.á m. þeir sem voru í 
starfsemi sem talin var líkleg til að verða fyrir áhrifum af ákvörðun FATF, og 
óskað upplýsinga frá þeim með reglubundnum hætti. Umræddir eftir- 
litsskyldir aðilar eru fjórir viðskiptabankar, þrír greiðsluþjónustuveitendur, 
fjögur vátryggingafélög, þrír lífeyrissjóðir, Kauphöll Islands og Nasdaq 
verðbréfamiðstöð (nú útibú Nasdaq CSD SE).



S E Ð L A B A N K I  Í S L A N D S

í desember 2019 og júlí 2020 var sent bréf til þessara aðila þar sem óskað var 
upplýsinga um áhrif ákvörðunar FATF á starfsemi þeirra. Meðal annars var 
óskað eflir upplýsingum um hvort viðskiptum við aðilann eða viðskiptavini 
hans hafi verið sagt upp, hvort óskað hafi verið eftir frekari gögnum frá 
aðilanum í tengslum við aukna áreiðanleikakönnun og hvort ákvörðunin hafi 
haft áhrif á erlenda starfsemi hans.

Af svörum má ráða að ákvörðun FATF hafi almennt haft mjög takmörkuð 
áhrif á eftirlitsskylda aðila og í raun ekki haft nein áhrif á starfsemi vátrygg- 
ingafélaga, Kauphallarinnar og Nasdaq verðbréfamiðstöðvar. Þá virðast 
áhrifin ekki hafa aukist frá því að fyrri upplýsingabeiðnin var send í desember 
2019 og þar til seinni upplýsingabeiðnin var send í júlí 2020.

Helstu áhrifin kunna að hafa verið þau að aðilar hafa þurfit að skila meiri 
gögnum og/eða upplýsingum en áður í áreiðanleikakönnunum, bæði þegar 
um hefur verið að ræða ný viðskiptasambönd og vegna eldri viðskiptasam- 
banda. Ástæða þessa liggur þó í fæstum tilvikum fýrir en í svörum nokkurra 
aðila kom fram að þeir teldu að hana frekar mega rekja til aukinna krafna í 
regluverki sem og meiri árvekni almennt gagnvart peningaþvætti en beint til 
ákvörðunar FATF.

I nokkrum tilvikum var óvirkum viðskiptasamböndum efitirlitsskyldra aðila 
sagt upp. Greiðslum var í einhverjum tilvikum hafnað en þó í mjög litlum 
mæli. Einnig eru dæmi um að móttöku eða sendingu á símgreiðslum hafi 
seinkað og/eða að ferlið hafi í einhverjum tilvikum tekið lengri tíma en vana- 
lega.

Mat á öörum áhrifum

Vaxtaálag á erlendum skuldabréfum íslensku bankanna virðist ekki hafa 
breyst, hvorki í aðdraganda ákvörðunar FATF né efitir að hún var tekin.

Niðurlag

Framangreindar upplýsingar sýna að áhrifin af ákvörðun FATF virðast hafa 
verið takmörkuð. Þau hefðu mögulega orðið meiri ef stjómvöld hefðu ekki 
brugðist eins hratt og vel við og þau gerðu og ísland ílengst á umræddum 
lista.
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