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Efni:  Umsögn um frumvarp til laga um breytingu á lögum um gjaldeyrismál og tollalögum, 

með síðari breytingum.  Mál nr. 788, þingskjal 1398. 

Umsögnin snýst fyrst og fremst um hvernig reglur um gjaldeyrismál sem voru í gildi frá 15. 

desember 2008 til 28. apríl 2010 mismunuðu aðilum.  Tilgangur umsagnarinnar er draga 

starfshætti stjórnvalda og Seðlabankans fram í dagsljósið, koma í veg fyrir að eitthvað 

sambærilegt gerist aftur og að frumvarpinu verði breytt.  Áætlun um losun gjaldeyrishafta er, 

að óbreyttu, því miður afturhvarf til verri tíma þar sem mismunun virtist reglan frekar en 

undantekningin. 

Ástæða gjaldeyrishaftanna 

Eftir að þrír stærstu bankar Íslands, 85% bankakerfisins, féllu haustið 2008 þá hafa verið 

gjaldeyrishöft í einhverri mynd.1  Í fyrstu voru það leiðbeiningar frá Seðlabankanum um að 

takmarka sölu á erlendum gjaldeyri en síðan 28. nóvember 2008 hafa verið í gildi reglur um 

gjaldeyrishöft.2  Í tilkynningu til sameiginlegu EES nefndarinnar lýstu íslensk stjórnvöld því yfir 

að forgangsverkefni væri að koma á stöðuleika á gengi íslensku krónunnar og undirbúa 

hægfara styrkingu hennar.3  Til að ná þessu markmiði sóttu íslensk stjórnvöld um aðstoð AGS 

sem kom til aðstoðar þann 19. nóvember 2008.  Lán frá AGS munu verða notuð til að styðja 

við gjaldmiðilinn.  Áætlun AGS felur í sér aðhaldssama peningastefnu og takmarkanir á 

fjármagnsflutningum til skemmri tíma.  Þetta er talið nauðsynlegt til að koma í veg fyrir 

óstöðugleika gjaldmiðilsins.4     

Meðal þeirra ráðstafana sem gerðar voru var að veita Seðlabankanum heimild til að setja 

takmarkanir á frjálst flæði fjármangs á grundvelli alvarlegs og óvenjulegs óstöðugleika í 

gjaldeyris- og peningamálum.  Í tilkynningunni til sameiginlegu EES nefndarinnar stóð einnig 

að ráðstafanirnar myndu vera í samræmi við meðalhófsregluna og myndu þar af leiðandi ekki 

ganga lengra en ástandið krefði.5 

 

                                                           
1
 Notification of protective measures under Article 43 of the EEA Agreement, 3 

2
 Seðlabanki Íslands. Áætlun um losun gjaldeyrishafta (2011), 1 

3
 Notification of protective measures under Article 43 of the EEA Agreement, 3 

4
 Notifictaion of protective measures under Article 43 of the EEA Agreement, 3 

5
 Notification of protective measures under Article 43 of the EEA Agreement, 4 
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Um útfærslu og framkvæmd reglna um gjaldeyrishöft hingað til 

Skyldan til að skila erlendum fjármagnstekjum til landsins 

Samkvæmt 12. grein í reglum um gjaldeyrismál nr. 370/2010 skal “öllum erlendum gjaldeyri 

sem innlendir aðilar eignast, þ.m.t. fyrir seldar vörur og þjónustu,..  skilað til 

fjármálafyrirtækis hér á landi innan tveggja vikna frá því að gjaldeyririnn komst eða gat 

komist í umráð eigenda eða umboðsmanns hans”. 6 

Það eru nokkrar undantekningar frá skilaskyldunni en sú mikilvægasta er í 5. grein reglnanna.  

Í 5. grein er veitt undanþága frá skilaskyldunni.  “.. er aðilum sem fjárfest hafa í slíkum 

fjármálagerningum fyrir 28. nóvember 2008 heimilt að endurfjárfesta.  Nú eru fjármunir sem 

losna við sölu eða uppgreiðslu, eða falla til vegna arð- og vaxtagreiðslna, nýttir í heild eða að 

hluta til að fjárfesta aftur í hvers konar erlendri fjárfestingu innan tveggja vikna og telst það 

þá endurfjárfesting í skilningi 2. málsl.” 7  Skilaskyldan er því ekki án undantekninga. 

Það geta ekki allir aðilar komið sér hjá skilaskyldu með því að endurfjárfesta.  

Endurfjárfestingar eru kostnaðarsamar og verða hlutfallslega ódýrari eftir því sem tekjurnar 

hækka.  Þess vegna auðvelda reglur nr. 370/2010 aðilum með háar fjármagnstekjur að koma 

sér hjá skilaskyldu. 

Kostnaðurinn við skilaskylduna fer eftir kostnaðinum við að millifæra tekjurnar til Íslands og 

kostnaði vegna endurfjárfestingar.  Kostnaðurinn við millifærsluna getur numið allt að 2.500 

krónum, á meðan kostnaðurinn við endurfjárfestingu er yfirleitt aldrei lægri en 22,95 

USD(sem er algengt verð hjá netmiðlurum).   

Eini möguleikinn fyrir aðila með lágar fjármagnstekjur er því að skila fjármagnstekjum sínum 

til Íslands.  Möguleikinn til að endurfjárfesta er í raun aðeins fær aðilum með háar 

fjármagnstekjur. 

 

Þetta er andstætt markmiðum gjaldeyrishaftanna.  Seðlabankinn hefur hingað til ekki útskýrt 

hvers vegna innlendir aðilar með háar erlendar fjármagnstekjur sleppa svona auðveldlega frá 

skilaskyldunni.  Jafnvel þó að kostnaðurinn komi í veg fyrir að aðilar geti skilað 

                                                           
6
 Reglur um gjaldeyrismál nr. 370/2010, 4 

7
 Reglur um gjaldeyrismál nr. 370/2010, 2 

Innlendir aðilar sem eru skyldaðir með lögum að skila erlendum 

gjaldeyristekjum sínum á opinberu gengi Seðlabankans eru: Útflytjendur 

vöru og þjónustu og aðilar með lágar fjármagnstekjur. 

Innlendir aðilar sem eru ekki skyldaðir með lögum að skila erlendum 

fjármagnstekjum sínum á opinberu gengi Seðlabankans eru:  Aðilar með 

háar erlendar fjármagnstekjur. 
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gjaldeyristekjum sínum til landsins þá sleppa þeir ekki jafn auðveldlega frá skilaskyldunni og 

aðilar með háar erlendar fjármagnstekjur.  Þessir aðilar verða að sækja um undanþágu frá 

skilaskyldunnu jafnvel þó tekjurnar séu aðeins 1 evra.  Þetta er órökrétt enda er þetta langt 

ferli, kostnaðarsamt og dregur úr getu Seðlabankans til að sinna öðrum mikilvægari 

verkefnum á neyðartímum. 

Seðlabankinn fer heldur ekki fram að aðilar sem endurfjárfesta tilkynni það til bankans.  Þess 

vegna skortir Seðlabankann yfirsýn yfir í hvaða mæli er endurfjárfest og hve mikill gjaldeyrir 

er ekki að skila sér til landsins. 

 

Reglurnar mismuna aðilum eftir því hvenær og hvernig þeir fá erlendar fjármagnstekjur 

Samkvæmt reglum 370/2010 um gjaldeyrismál er einnig gerður greinarmunur á því hvernig 

og hvenær aðilar fá erlendar fjármagnstekjur.  Aðilar sem fá erlendar fjármagnstekjur en sem 

fá þær í einni greiðslu, þurfa, séu tekjurnar nægilega háar, ekki að sækja um undanþágu enda 

er hlutfallslegur kostnaður vegna skilaskyldu eða endurfjárfestingar miklu lægri fyrir þessa 

aðila.  Fáist tekjurnar hins vegar í mörgum smáum greiðslum þá breytast allar forsendur.  Þá 

geta tekjurnar í hvert skipti verið það lágar að hvorki er mögulegt að skila tekjunum til 

landsins né endurfjárfesta vegna kostnaðar. 

 

 

Seðlabankinn hefur aldrei útskýrt hvers vegna staða aðila sem fá jafn háar erlendar 

fjármagnstekjur sé ekki jöfn.  Hann segir aðilana hafa sama val en öllum er ljóst að svo er ekki 

og það þarf mikið ímyndunarafl til að halda öðru fram. 

Dæmi um ólíka stöðu aðila gagnvart reglum nr. 370/2010 

 Staða þess með dreifðar 
fjármagnstekjur 

Staða einstaklings sem fær 
500 USD í einni greiðslu 

Tekjur: 500 USD 500 USD 

Áhrif á hagkerfið: 500 USD eru 500 USD og hafa sömu áhrif á hagkerfið 

Fjöldi tilvika: 26 1 

Kostnaður 
endurfjárfestingar: 

596,70 USD (119,3%) 22,95 USD (4,6%) 

Kostnaður vegna 
skilaskyldu*: 

562,14 USD(112,4%) 21,62 USD(4,3%) 

Þarf að sækja um 
undanþágu: 

Já Nei 

Fjöldi undanþága sem 
sækja þarf um: 

26 0 

*Kostnaður vegna símgreiðslna er  u.þ.b. 2.500 krónur.  Gengi USD 12. maí 201 var 115,63 krónur. 
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Það er ljóst að reglur 880/2009, nú 370/2010, eru gallaðar að því leiti að ekki er tekið eins á 

jafnháum fjármagnstekjum.  Þrátt fyrir að tekjur beggja einstaklinga séu þær sömu þá þarf 

annar aðilinn, í dæminu hér að ofan, að senda inn 26 umsóknir um undanþágur en hinn 

aðilinn ekki neina!  Þetta er ekkert annað ívilnun sem Seðlabankinn veitir ákveðnum 

fjárfestum án nokkurs rökstuðnings eða ástæðu. 

Staða aðilans með dreifðar fjármagnstekjur breytist lítið ef skilaskyldan fer úr tveimur vikum 

í þrjár.  Kostnaður vegna endurfjárfesingar fer þó í 80% af tekjum. 

Það er ljóst að starfsfólk Seðlabankans hefur margt annað við tímann að gera enn að vinna 

við að afgreiða 26 undanþágur á ári, fyrir einn aðila.  Sérstaklega þar sem reglurnar heimila 

aðila með jafnháar fjármagnstekjur að sleppa undan eftirliti Seðlabankans. 

 

Aflandskrónur og breytingar á reglum um gjaldeyrismál 

Innlendir aðilar sem hafa getað notfært sér heimild Seðlabankans og endurfjárfest erlendar 

fjármagnstekjur sínar til að komast hjá skilaksyldu munu, ef frumvarpið verður að lögum, 

geta skilað bæði fjármangstekjum og erlendri gjaldeyriseign sinni til landsins á miklu 

hagstæðara gengi en aðrir innlendir aðilar, sem ekki hafa getað nýtt sér heimild 

Seðlabankans vegna smæðar. 

Sem stendur þarf að skila öllum erlendum gjaldeyristekjum til landsins en fjármagnstekjum 

er hægt að koma hjá skilaskyldu með því að endurfjárfesta.  Þessum fjármagnstekjum verður 

síðan hægt að skila til Íslands á hagstæðara gengi á útboðsmarkaði Seðlabankans.  

Samkvæmt þessari leið þá mun ekki aðeins tekjudreifing landsmanna breytast heldur mun 

auður einnig vera færður til, auðmönnum í vil. 

Aðilar sem stunda sambærilegan rekstur munu hafa ólíka getu til sambærilegra fjárfestinga 

ef annar þeirra á eða eignast gjaldeyriseignir erlendis. 

Það er heldur ekki útskýrt í frumvarpinu eða í áætlun Seðlabankans um losun 

gjaldeyrishaftanna hvort þeir aðilar sem hafa haft lágar erlendar fjármagnstekjur og sem 

hafa hvorki skilað þeim tekjum til landsins vegna kostnaðar né sótt um undanþágu megi taka 

þátt í útboðsmarkaðinum.  Þessir aðilar hafa brotið reglurnar og ættu því ekki að fá að taka 

með.  Hér mun geðþótti stjórnmála- og embættismanna enn og aftur hafa mikið að segja 

vegna þess að engar skýrar reglur munu taka á þessu.  Staða þessara aðila verður mjög óljós 

og afleiðingin getur verið fjöldi kæra og mikil vinna fyrir starfsfólk Seðlabankans, 

ráðuneytisins og annarra aðila innan stjórnsýslunnar. 
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Fyrri notkun aflandskróna 

Frá 15. desember 2008 til 28. apríl 2010 þá nutu samkeppnisaðilar(einstaklingar, fyrirtæki 

ásamt öðrum) ekki jafnra tækifæra þegar kom að fjárfestingum.  Innlendir aðilar sem notuðu 

eingöngu gjaldeyristekjur sínar þurftu fyrst að skipta þeim á opinberu gengi Seðlabankans 

áður en þeir gátu fjárfest á meðan erlendir og innlendir aðilar sem notuðu erlenda 

gjaldeyriseign eða fengu háar erlendar fjármagnstekjur gátu keypt krónur á aflandsmarkaði á 

miklu hagstæðara gengi.  Þetta skaðaði og raskaði samkeppni. 

Reglur um gjaldeyrismál nr. 1130/2008(gjaldeyrishöftin) voru settar þann 15. desember 

2008.  Þetta heimilaði öllum, jafnt innlendum sem erlendum aðilum, að kaupa krónur á 

aflandsmarkaði, kaupa fyrir þær gjaldeyri og nota gjaldeyrinn til að kaupa aftur krónur á 

aflandsmarkaði.  Þennan leik var hægt að endurtaka og hafa góðan hagnað af 

gengismuninum á krónunni á aflandsmarkaði og álandsmarkaði(opinbera gengi 

Seðlabankans).  Hver aðili gat millifært gjaldeyri úr landinu fyrir 10 milljónir króna á ári 

þannig að þetta var takmarkað. 8  Millifærsla á gjaldeyri úr landinu var takmörkuð en notkun 

á aflandskrónum var ekki takmörkuð með neinum hætti. 

 

Innlendir aðilar með háar erlendar fjármagnstekjur fengu einnig heimild í 1. grein reglna nr. 

1130/2008 til að komast hjá skilaskyldu með því að endurfjárfesta.9  Þessa fjárfestingu gátu 

þeir selt seinna og keypt krónur á aflandsmarkaði í staðinn.  Það er augljóst að aðilar með 

lágar erlendar fjármagnstekjur gátu ekki endurfjárfest og fengu því ekki að njóta ávinningsins 

af því að kaupa krónur á aflandsmarkaði.  Reglurnar veittu því hátekjuhópum ívilnun sem 

bauðst ekki öðrum aðilum. 

Það varð fljótlega ljóst að reglurnar takmörkuðu ekki nægilega notkun aflandskróna þannig 

að nýjar reglur voru settar þann 30. október 2009, reglur nr. 880/2009.  Þær voru framför 

                                                           
8
 Reglur um gjaldeyrismál nr. 1130/2008, 2 

9
 Reglur um gjaldeyrismál nr. 1130/2008, 1 

Þeir aðilar sem gátu notað aflandskrónur 

samkvæmt reglum um gjaldeyrismál nr. 1130/2008 

Gátu keypt og notað aflandskrónur: 

 Innlendir og erlendir aðilar sem áttu erlendan gjaldeyri í vörslu erlendra aðila.  

 Innlendir aðilar með háar fjármagnstekjur.  Þeir gátu endurfjárfest til að komast hjá 

skilaskyldu.  Þessa eign var síðan hægt að nota til að kaupa aflandskrónur. 

 Gátu ekki notað aflandskrónur: 

 Útflytjendur vöru og þjónustu. 

 Innlendir aðilar með lágar erlendar fjármagnstekjur. 
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miðað við fyrri reglur.  Nýju reglurnar lækkuðu upphæð þess gjaldeyris sem innlendir aðilar 

gátu millifært úr landinu úr 10 milljónum króna niður í 5 milljónir.10  Mikilvægasta breytingin 

var hins vegar sú að fjármagnshreyfingar á milli landa í innlendum gjaldeyri voru gerðar 

óheimilar.11  Því miður var hægt að veita undanþágur frá þessu banni.  Meðal þeirra sem 

fengu undanþágu voru aðilar með fjárfestingasamning við íslenska ríkið.12  Á þessum tíma var 

það í höndum Seðlabankans og/eða íslenskra stjórnvalda að ákveða hverjir gátu fengið 

undanþágu og hverjir ekki.  Um þetta giltu engar ákveðnar reglur eða leiðbeiningar heldur 

aðeins geðþótti. 

Það var ekki fyrr en 29. apríl 2010 þegar nýjar reglur voru settar að bæði innlendum og 

erlendum aðilum var alfarið bannað að kaupa og nota aflandskrónur og ekki var lengur hægt 

að veita undanþágur frá þessu banni.13   

Samkvæmt þeim reglum um gjaldeyrismál sem settar voru 15. desember 2008 þá þurftu 

útflytjendur vöru og þjónustu og aðilar sem fengu erlendar fjármagnstekjur að skila 

gjaldeyristekjum sínum til landsins og skipta á opinberu gengi Seðlabankans á meðan bæði 

innlendir og erlendir aðilar gátu skipt erlendri gjaldeyriseign sinni fyrir aflandskrónur á miklu 

hagstæðara gengi. 

Þess vegna höfðu innlendir fjárfestar ekki sama tækifæri til að gera hagstætt tilboð ef þeir 

notuðu útflutningstekjur, að fullu eða að hluta, til að gera tilboðið.  Fjárfestar sem notuðu 

útflutnings- og/eða fjármagnstekjur þurftu að skipta gjaldeyrinum á óhagstæðara gengi en 

þeir aðilar sem notuðu erlenda gjaldeyriseign.  Það sama gilti um allar aðrar fjárfestingar á 

þessum tíma. 

 
                                                           
10

 Reglur um gjaldeyrismál nr. 880/2009, 3 
11

 Reglur um gjaldeyrismál nr. 880/2009, 1 
12

 Reglur um gjaldeyrismál nr. 880/2009, 4 
13

 Reglur um gjaldeyrismál nr. 370/2010, 4 

Þeim sem var heimilt eða óheimilt að kaupa og nota aflandskrónur 

 

 Innlendir aðilar án 
undanþágu 

Innlendiri aðilar með 
undanþágu 

Reglur um gjaldeyrismál 
Nr. 1130/2008 
15 desember, 2008 

heimilt heimilt 

   
Reglur um gjaldeyrismál 
Nr. 880/2009 
30 október, 2009 

óheimilt heimilt 

   
Reglur um gjaldeyrismál 
Nr. 370/2010 
29 apríl, 2010 

óheimilt óheimilt 
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Það er stórfurðulegt að það skyldu hafa verið settar reglur sem veittu ákveðnum hópum 

fjárfesta ýmsar ívilnanir á meðan þær voru öðrum til tjóns.  Það er ekki með neinu móti hægt 

að réttlæta þær, sérstaklega ekki fyrir ríki innan EES. 

Það er einnig ráðgáta hvers vegna íslensk stjórnvöld veittu sjálfum sér þau völd að geta veitt 

ákveðun hópum samkeppnisforskot með því að úrskurða sjálf hverjir fengu eða fengu ekki að 

nota aflandskrónur í fjárfestingum sínum. 

Frumvarpið og „Áætlun um losun gjaldeyrishafta“ munu afhenda stjórnvöldum og 

Seðlabankanum þetta vald aftur án takmarkana. 

 

Ávinningurinn fyrir Magma Energy Corp. af notkun aflandskróna 

Magma Energy Corp. er besta dæmið um fyrirtæki sem hagnaðist af reglunum um 

gjaldeyrismál.  Í uppgjöri þess frá september 2009 stóð að kaupverðið fyrir 8,62% hlut í HS 

Orku væru 2,5 milljarðar, um það bil 20 milljón dollarar.14  Í desember sama ár þegar kaupin 

hafa gengið í gegn stendur að Magma Energy Corp hafi greitt 16,98 milljónir dollara fyrir 

hlutinn.15  Magma Energy Corp. fékk með notkun aflandskróna afslátt af kaupverðinu upp á 3 

milljónir dollara og fékk þar með greinilegt markaðsforskot gagnvart mögulegum 

keppinautum sínum í nútið og framtíð.  Þennan hagnað er hægt að nota til fjárfestinga í 

tengdum eða ótengdum rekstri í samkeppni við aðra aðila sem ekki hafa notið sambærilegs 

ávinnings.  Miðað við gengi Seðlabankans þann 19. apríl 2011 voru 2,5 milljarðar króna 22 

milljón dollara virði.16  Ávinningurinn fyrir Magma Energy Corp. af því að nota aflandskrónur 

var því 5 milljónir dollara, ávöxtun upp á 29,4%.17  Ef reglurnar hefðu ekki veitt Magma 

Energy Corp. óeðlilegt samkeppnisforskot þá hefði Magma Energy átt að greiða 20 milljónir 

dollara en ekki 17 milljónir dollara fyrir 8,62% hlutinn sem metinn var á 2,5 milljarða. 

Magma Energy Corp. er ekki eini aðilinn sem hefur hagnast á því að nota aflandskrónur.  Tvö 
önnur dæmi um ávinninginn af notkun aflandskróna hér á landi árið 2009 eru vel þekkt.  Eitt 
þeirra snérist um um hóp einstaklinga sem breytti um lögheimili til að hagnast á gengismun á 
krónunni á Íslandi(álandi) og erlendis(afland).  Annað málið sérist um Columbia Wanger 
Asset Management (CWAM) þegar það keypti 5,2% hlut í Marel hf, leiðandi framleiðslu- og 
söluaðila hátæknitækjabúnaðar fyrir matvælaiðnað.  CWAM hagnaðist um 200 milljónir 
króna með því að nota aflandskrónur.18   
 

 

                                                           
14

 Magma Energy Financial Statement September 2009, 14 
15

 Magma Energy Financial Statement December 2009, 3 
16

 www.sedlabanki.is   Gengið 19. april 2011.  1 USD = 113,77 ISK.  2,5 milljarðar króna jafngilda 21,97 
milljónum dollara. 
17

 21,97 milljónir dollara  – 16,98 milljónir dollara = 4,99 milljónir dollara 
18

 CWAM MAREL (netfrétt, visir.is) 

http://www.sedlabanki.is/


Umsögn um frumvarp til laga um breytingu á lögum um gjaldeyrismál, mál nr. 788  

 

 Blaðsíða 8 af 23  

 

Ofangreind dæmi sýna þann gríðarlega ávinning sem aðilar höfðu af því að geta keypt og 

notað krónur á aflandsmarkaði.  Dæmi Magma Energy Corp er efst og er merkt 1.  Aðrir 

fjárfestar á þessum tíma, sem gátu hvorki né fengu að nota aflandskrónur, eru merktir 2.  

Magma Energy Corp getur lýst því yfir að það hafi greitt 2,5 milljarða fyrir 8,62% hlutinn í HS 

Orku, eins og öðrum fjárfestum hafi boðist.  Það er hins vegar ekki hægt að neita því að 

Magma Energy Corp. greiddi 3 milljónum dollara lægri upphæð í dollurum. 

8,62% hluturinn sem Magma Energy Corp. keypti fyrir 17 milljónir dollara var þann 19. apríl 

2011 22 milljón dollara virði.  Krónan hefur styrkst gagnvart dollarnum frá kaupunum þannig 

að hagnaðurinn er ekki allur vegna aflandskróna. 

Þegar fjárfesting Magma Energy Corp. er borin saman við möguleika annarra fjárfesta á sama 

tíma þá sést hvílíkur hvalreki aflandskrónurnar voru fyrir Magma Energy Corp.  Hinn venjulegi 

fjárfestir er merktur nr. 4, neðst í kassanum, og hefur aðeins hagnast um 1,68 milljónir 

dollara vegna styrkingar krónunnar á meðan Magma Energy hefur hagnast um 5 milljónir 

dollara!  Munurinn er 3,32 milljónir USD! 

Ávinningurinn af því að nota aflandskrónur 

nokkur mismunandi dæmi 

Tveir fjárfestar sem fjárfesta fyrir 2,5 milljarða króna: 

1. Annar þeirra fær að kaupa og nota krónur á aflandsmarkaði fyrir 17 milljónir 

dollara.  Gengið í þessum viðskiptum er 147 ISK/USD.  Vegna þess að opinbera 

gengið er 125 ISK/USD hagnast fjárfestirinn samstundis um 3 milljónir dollara.  

Þann 19. apríl 2011 var gengið 113,77 ISK/USD og fjárfestingin orðin 22 milljón 

dollara virði.  Hagnaður fjárfestisins er 5 milljónir dollara(29,4% hækkun).     

2. Hinn fær ekki að kaupa og nota krónur á aflandsmarkaði.  Hann verður að 

kaupa krónur á opinbera gengi Seðlabankans og fjárfestir því fyrir 20 milljón 

dollara.  Þann 19. apríl 2011, eftir að krónan hefur styrkst, þá er fjárfestingin 22 

milljón dollara virði(10% hækkun). 

Tveir fjárfestar sem fjárfesta fyrir 17 milljónir dollara: 

3. Annar þeirra fær að kaupa og nota krónur á aflandsmarkaði.  Hann kaupir 2,5 

milljarða króna á aflandsmarkaði fyrir 17 milljónir dollara.  19. apríl 2011 er 

fjárfestingin 22 milljón dollara virði og hefur skilað eiganda sínum hagnaði upp 

á 5 milljónir dolalra(29,4% hækkun) 

4. Hinn fær ekki að kaupa og nota krónur á aflandsmarkaði.  Hann kaupir 2,13 

milljarða króna fyrir 17 milljónir dollara.  19. apríl 2011 er fjárfestingin 18,68 

milljón dollara virði og hefur skilað eiganda sínum hagnaði upp á aðeins 1,68 

milljónir dollara(10% hækkun).   
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Aflandskrónur og peningaþensla19 

Aflandskrónur og blekkingin að halda að „eitthvað nýtt sé búið til“ 

Þegar reglur um gjaldeyrismál voru settar þá komust margir erlendir fjárfestar í þá stöðu að 

eiga krónur sem þeir vildu skipta í erlendan gjaldeyri en var það óheimilt.  Til varð markaður 

fyrir þessar krónueignir sem fengu nafnið „aflandskrónur“. 

Seðlabankinn skilgreinir aflandskrónur “ sem verðmæti í innlendum gjaldeyri í eigu eða vörslu 

erlendra aðila, eða ávísun á slík verðmæti, sem lúta sérstökum takmörkunum samkvæmt 

reglum um gjaldeyrismál”.20 

Með því að takmarka nytsemi21 aflandskróna fyrir eigendur þeirra þá féllu þær í verði.  Þann 

28. mars 2011 fengust 270 krónur fyrir eina evru á aflandskrónumarkaðinum.22  Sama dag 

fengust aðeins 162 krónur fyrir eina evru samkvæmt gengi Seðlabankans.23  Þetta er hvalreki 

fyrir þá sem stunda gengismunaviðskipti.24 

Þetta varð einnig til þess að sumir fóru að hugsa „skapandi“.  Með því að veita fjárfestum 

tækifæri til þess að nota aflandskrónur þá fengu þeir afslátt af fjárfestingunni í erlendri mynt 

þrátt fyrir að þeir hefðu fjárfest fyrir sömu upphæð í íslenskum krónum og aðrir.  Svona 

viðskipti valda því oft að fólk heldur að „eitthvað nýtt“ hafi verið „skapað“, eitthvað sem var 

ekki þarna áður.  Þetta er auðvitað bara blekking.  Það sem var búið til var afslátturinn fyrir 

fjárfestinn, sem fékk bæði afslátt og hagnað. 

Vinsælasta hugmyndin um „sköpunarkrafta“ aflandskróna er að þær skili ávinningi þegar þær 

eru notaðar til að fjármagna ríkissjóð eða þegar þær fara í nýjar fjárfestingar.  Þetta er líka 

blekking og er ekkert annað en peningaþensla í nýju dulargervi.   

Aukinn hagvöxtur og betri lífskjör fást ekki með prentun peninga heldur með meiri 

vermætasköpun í hagkerfinu.  Verðmætasköpun verður vegna betri framleiðni, betri nýtingu 

aðfanga og auknu framboði. 

 

Aflandskrónur og peningaþensla 

Ein ástæða þess að settar voru reglur um gjaldeyrismál var að draga úr eftirspurn eftir 

gjaldeyri.  Það leiddi til þess að hluti af peningum í umferð liggur nú „atvinnulaus“ sem 

                                                           
19

 Peningaþensla, Monetary Expansion 
20

 Áætlun um losun gjaldeyrishafta (2011), 6 
21

 Nytsemi, utility  
22

 HSH_Nordbank_280311.PDF 
23

 www.sedlabanki.is  Gengi 28. mars 2011.  1 EUR = 161,69 ISK 
24

 Gengismunaviðskipti, arbitrage 
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aflandskrónur.  Ef aflandskrónurnar myndu bætast við eftirspurnina með einhverjum hætti 

þá myndu áhrifin vera þau sömu og ef Seðlabankinn hefði aukið magn peninga í umferð. 

Afleiðingar peningaþenslu eru vel þekktar.  Peningaþenslan lækkar markaðsvexti og eykur 

útstreymi gjaldeyris.25  Lægri vextir hvetja til fjárfestinga og heimili til að auka útgjöld og 

draga úr sparnaði.26  Peningaþenslan eykur einnig verðbólgu vegna þess að fjárfestingar og 

útgjöld heimila eru takmörkuð við það sem til er.27   

Heildareftirspurn í hagkerfinu mun aukast vegna peningaþenslunar.  Eina vandamálið er að 

íslenska hagkerfið hefur hvorki efni á útstreymi gjaldeyris né verðbólgu.  Seðlabankinn mun 

því neyðast til að hækka stýrivexti til að reyna að koma í veg fyrir peningaþensluna eða draga 

úr áhrifum hennar.28   

Hærri stýrivextir ná ekki alveg að koma í veg fyrir áhrif peningaþenslunnar, þeir munu bara 

geta dregið úr afleiðingum hennar.  Hærri stýrivextir taka ekki aftur fjárfestingar sem ráðist 

hefur verið í, skila ekki peningum sem heimili hafa notað eða koma í veg fyrir verðbólgu. 

Hærri erlendar skuldir og verðbólga eru ekki einu afleiðingar peningaþenslunnar.  

Peningaþenslan veikir einnig undirstöður hagkerfisins og breytir samsetningu þess.  Lækkun 

markaðsvaxta í upphafi peningaþenslunnar veldur því að óarðbærar fjárfestingar virðast 

arðbærar.29  Þegar Seðlabankinn hefur hækkað stýrivexti þá verða þessar fjárfestingar aftur 

óarðbærar, fjármagn hefur tapast og auður minnkað.  Verðbólgan hefur einnig slæm áhrif á 

hagkerfið og samfálagið: 

 „What inflation does is to redistribute income and wealth in an arbitrary, capricious, 

and usually unjust fashion.  „Throughout history,“ it has been said, „inflation, social 

unjustice, and political upheaval have been strongly correlated, this association is 

neither coincidental nor arbitrary, but has much to do with the impact of inflation on 

the distribution of income and wealth between the various classes of society.“  More 

often than not the redistribution wrought by inflation is from the poor to the affluent, 

from the ordinary citizen to the government, a fact not widely understood.“30 

„Verðbólgan endurdreifir31 tekjum og auði með handahófskenndum, duttlungafullum 

og óréttmætum hætti.  „Verðbólga, félagslegt óréttlæti og pólitískt umrót fylgjast að, 

þessi tengsl eru hvorki tilviljun né handahófskennd, heldur eru þau tengd afleiðingum 

verðbólgu á skiptingu tekna og auðs milli hinna ýmsu stétta samfélagsins.“  Oftar en 

ekki, þá endurdreifir verðbólgan tekjum og auði frá fátækum til ríkra, frá hinum 

almenna borgara til ríkisins, staðreynd sem er ekki vel þekkt.“ 

                                                           
25

 Richard E Caves, Jeffrey Frankel & Ronald W Jones “World Trade and Payments”(1990), 594 
26

 Richard E Caves, Jeffrey Frankel & Ronald W Jones “World Trade and Payments”(1990), 418-419 
27

 Ludwig von Mises „The Causes of the Economic Crisis“ (2006), xvi 
28

 Lester V. Chandler „The Economics of Money and Banking“ (1964), 233 
29

 Ludwig von Mises „Human Action“ (1996), 561 
30

 Wallace C. Peterson „Income, Employment & Economic Growth“ (1988), 443 
31

 Endurdreifa, redistribute 
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Peningaþenslan og verðbólgan endurdreifa auði vegna þess að hinum nýju peningum er ekki 

deilt jafnt niður á alla.  Þeir sem fá hina nýju peninga munu verða í betri stöðu en áður, 

jafnvel eftir að verðbólgan er búin að draga úr kaupmætti þeirra.  Þetta þýðir að þeir sem 

fengu ekkert af hinum nýju peningum, eða lítinn hluta þeirra, verða að sætta sig við lægri 

kaupmátt en áður.  Í stuttu máli þá hagnast minnihluti á verðbólgunni á meðan mikill 

meirihluti almennings geldur fyrir rangar fjárfestingar og ofneysluna sem hlýst af 

peningaþenslunni.32 

 

Takmörkuð notkun aflandskróna og reglur um gjaldeyrismál 

Afleiðingarnar af notkun aflandskróna, með takmörkunum, á hagkerfið eru þær sömu og af 

peningaþenslu.  Notkun aflandskróna með takmörkunum mun valda verðbólgu, útstreymi 

gjaldeyris, hækkun vaxta og tapi fyrir hagkerfið af fjárfestingum sem ráðist verður í vegna 

tímabundinnar lækkunnar vaxta. 

Í fyrstu virðist það vera góð hugmynd að heimila takmarkaða notkun aflandskróna.  Eftir 

ítarlegri skoðun þá verða gallarnir hins vegar augljósir, fyrir utan þann skaða sem þær valda 

hagkerfinu. 

Reglurnar um gjaldeyrismál virðast hafa verið samdar með það að leiðarljósi að takmarka 

möguleika meirihluta almennings, útflytjenda og fjárfesta en veita um leið fámennum hópi 

forskot í samkeppni.  Þetta forskot er greitt af meirihlutanum með hærri vöxtum, lægri 

kaupmætti og eignamissi. 

Afleiðingin af því að heimila notkun aflandskróna með takmörkunum skaðaði 

samkeppnismarkaðinn þar sem þeir samkeppnisaðilar sem ekki fengu að nota aflandskrónur 

urðu fyrir því að hluti tekna þeirra og eigna var tekinn og afhentur samkeppnisaðila.  Vegna 

þess að heimilt var að nota aflandskrónur sem stuðluðu að hærri stýrivöxtum þá „minnkar 

hreint virði einstaklinga þar sem efnahagsreikningar þeirra hafa versnað (t.d. í gegnum 

áðurnefnda hækkun vaxtakostnaðar útistandandi skammtímaskulda og neikvæð 

auðsáhrif).“33 

Það er ekki alveg rétt að íslensk stjórnvöld hafi ekki verið aðili að þeim samningi sem Magma 

Energy Corp. gerði þegar það keypti hlut í HS Orku með aflandskrónum.  Með því að heimila 

notkun aflandskróna og stuðla að peningaþenslu, þá voru íslensk stjórnvöld í raun að draga 

úr kaupmætti allra þeirra sem ekki tóku þátt í þessum viðskiptum en auka þess í stað 

kaupmátt Magma Energy Corp.  Þetta getur ekki talist annað en bein íhlutun, sem ætti ekki 

að eiga sér stað á opnum samkeppnismarkaði. 

                                                           
32

 Ludwig von Mises „Human Action“ (1996),  564 
33

 Miðlunarferli peningastefnunnar.PDF, 65 
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Það er alveg ljóst að reglur um gjaldeyrismál nr. 1130/2008 og nr. 880/2009 breyttu 

markaðinum, samsetingu og jafnvægi hagkerfisins þangað til þeim var breytt, fyrst þann 30. 

október 2009 og loks þann 28. apríl 2010. 

Afleiðingin er sú að stærri hluti þjóðartekna er nú í eigu aðila sem höfðu af þeim óeðlilegan 

ávinning.  Aðrir verða að sætta sig við minni hlut. 

Þess vegna er mjög mikilvægt, þegar losað er um gjaldeyrishöftin, að takmörkuð notkun 

aflandskróna muni ná því markmiði að draga úr neikvæðum þrýstingi á gengi krónunnar en 

gæta þess að það muni ekki færa tekjur og auð frá þeim aðilum sem þurfa samkvæmt lögum 

að skipta á opinberu gengi Seðlabankans til þeirra sem Seðlabankinn ákveður að mega kaupa 

og nota aflandskrónur. 

 

Afleiðingar þess að heimila takmarkaða notkun aflandskróna 

Afleiðingar þess að auka heildareftirspurn þegar heildarframboð er stöðugt 

Þegar heildareftirspurn er aukin með peningaþenslu, sem er afleiðing þess að heimila 

notkun aflandskróna, þá fer hagkerfið úr jafnvægi.  Heildareftirspurn er nú meiri en 

heildarframboð. 

Þar sem eftirspurn er takmörkuð við það framboð sem er til staðar þá þarf hagkerfið að 

laga sig að breyttum aðstæðum.  Hagkerfið gerir það ekki með því að auka framboðið 

heldur með því að hækka verðlagið, með verðbólgu.  Aðrar afleiðingar eru lægri vextir í 

skamman tíma sem valda því að fjárfest er í óarðbærum verkefnum og auður tapast, 

aukinn viðskiptahalli sem eykur erlendar skuldir og fall gjaldmiðilsins. 

Lægri markaðsvextir og fall gjaldmiðilsins ættu, að öllu jöfnu, að örva hagkerfið.  Því 

miður hefur íslenska hagkerfið hvorki efni á viðskiptahalla né falli íslensku krónunnar 

þannig að eina leiðin sem Seðlabankinn hefur út úr þessum vanda er að hækka 

stýrivexti til að reyna að draga úr eftirspurn áður en hún hefur valdið of miklum skaða.  

Seðlabankinn lækkaði ekki stýrivextina í upphafi þannig að vextir verða hærri en þeir 

voru áður. 

Hagkerfið nær jafnvægi á 6 til 18 mánuðum.  Peningaþenslan hefur haft varanleg áhrif.  

Fjárfestingar sem farið var í eru óarðbærar, verðbólgan hefur minnkað kaupmátt 

meirihluta almennings, vextir eru hærri, gengi gjaldmiðilsins er lægra og erlendar 

skuldir eru hærri. 

Þessi niðurstaða er allt önnur en lagt var upp með.  Peningaþenslan átti að gera “alla 

ríka” en hefur í staðinn aðeins gert suma ríkari en meirihlutann fátækari en hann var 

áður.  Þeir einu sem græddu voru þeir sem fengu hlutfallslega mest af 

aflandskrónunum.  Þeir eru líka þeir einu sem eru ánægðir og vilja ekkert frekar en að 

endurtaka þetta. 
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Ég er ekki að mótmæla peningaþenslu sem lögmætum hluta af peningastefnu fullvalda 

ríkis.  Það sem ég er að benda á er að í þessu tilfelli þá skilaði peningaþenslan óeðlilegum 

ávinningi til fárra aðila í skjóli þess að hér ríkir neyðarástand í gjaldmiðils- og 

peningamálum sem heimila stjórnvöldum að setja reglur sem að öllu jöfnu væru brot á EES 

samningnum. 

 

Nokkur dæmu um Seðlabankann að störfum 

Mismunun á umsækjendum um undanþágur 

Samkvæmt 11. grein stjórnsýslulaga þá er bannað að mismuna.34  Þann 28. apríl 2011 kom 

fram í fjölmiðlum að Samherji hf(Ice Fresh Seafood) hefði ekki þurft að bíða eftir því að fá 

beiðni um undanþágu frá reglum 370/2010 afgreidda.  Svar Seðlabankans er dagsett 28. apríl 

2011, sama dag og undanþágubeiðnin barst.35  Þetta var mjög óvænt þar sem það tekur 

miklu lengri tíma fyrir venjulega umsækjendur að fá svar frá Seðlabankanum.  Ég þarf að 

sækja oft um undanþágur frá sömu reglum og það hefur tekið mig miklu lengri tíma að fá 

svör.  Þann 4. nóvember 2010 sótti ég um undanþágu og fékk svar þann 19. nóvember 2010, 

15 dögum seinna.36  Ég sótti líka um undanþágu þann 29. desember 2010 og fékk ekki svar 

fyrr en 14. mars 2011, 75 dögum síðar.37  Starfsmenn Seðlabankans hafa sagt mér símleiðis 

að það verði að svara umsóknum í þeirri röð sem þær berast og ekki sé hæt að taka ákveðna 

umsækjendur fram fyrir aðra.  Seðlabankinn virðist ekki fara eftir stjórnsýslulögum og virðist 

hygla þeim sem hann telur skipta meira máli í efnahagslegu og/eða samfélagslegu tilliti. 

 

Óvandaðar leiðbeiningar Seðlabankans 

Haustið 2010 fór ég fram á fund í Seðlabankansum til að leysa ákveðin vandamál vegna lágra 

erlendra fjármagnstekna.  Seðlabankinn samþykkti fundarbeiðni mína og var fundurinn þann 

1. nóvember 2010.  Tveir starfsmenn mættu fyrir hönd bankans. 

“Ég á 2 hluti í erlendum sjóði að verðmæti 17,78 EUR.  Af þessari eign fæ ég 0,08 EUR 

á mánuði í arð.  Það er ljóst að miðað við að það kostar 4 EUR að flytja arðinn til 

Íslands þá tapa ég 3,92 EUR á mánuði við að uppfylla reglur Seðlabanka Íslands 

370/2010.  Mér var sagt að best væri fyrir mig að „núlla“ þessa fjárfestingu, eins og 

það var orðað.  Ég benti á að það kostaði mig 22,95 EUR að selja eignina og því myndi 

ég tapa 5,17 EUR ef ég færi eftir ráðleggingunum.  Mér var sagt að það væri það 

besta fyrir mig í stöðunni.  Þá sagði ég að ef erlendu fjármagnstekjurnar mínar væru 

1000 EUR en ekki 0,08 þá gæti ég nýtt mér heimild Seðlabankans til 
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endurfjárfestingar og þyrfti því hvorki að sækja um undanþágu né skila tekjunum til 

Íslands.  Mér var sagt að það væri rétt hjá mér, en að reglurnar væru óbreyttar.  Þetta 

væri leið sem aðilar gætu valið um að nýta sér eða ekki, hvort sem tekjurnar eru 0,01 

EUR eða 1 milljón EUR. 

Mér var einnig ráðlagt að selja allar eignir mínar og kaupa þess í stað eina!  Það er 

ekki nóg með að þeir sem hafi hærri fjármagnstekjur þurfi ekki að stofna til 

sambærilegs kostnaðar heldur eykst áhætta fjárfestingarinnar gríðarlega við að setja 

öll eggin í eina körfu.  Hrunið hefði átt að kenna okkur áhættudreifingu og er 

ráðlegging bankans því þvert á almenna skynsemi. 

Auk þess var mér bent á að ég gæti selt eignir mínar en keypt í staðin eign sem ekki 

greiðir arð heldur aukist verðmæti bréfanna.  Þetta er líka nokkuð skondin ráðlegging 

vegna þess að fari ég eftir þessari ráðleggingu þá myndi ég komast hjá skilaskyldu 

fyrir sömu upphæð og Seðlabankinn hafnaði mér um undanþágu á.  Í eitt skiptið þá 

eru tekjurnar svo mikilvægar fyrir þjóðarbúið að útilokað er að veita unanþágu en sé 

eigninni breytt þá er í lagi að tekjurnar skili sér ekki til landsins.”38 

Ég læt þessa stuttu lýsingu af fundinum að mestu duga.  Þetta eru mjög vafasamar 

ráðleggingar, sérstaklega þegar starfsmaður bankans ráðleggur eignalitlum aðila eins og mér 

að selja eignir með tapi á meðan reglurnar heimila aðilum að hærri tekjur að sleppa undan 

skilaskyldu með því að endurfjárfesta. 

Þann 23. mars 2011 auglýsti VÍB fund til að kynna fjárfestum möguleika í endurfjárfestingum 

til að komast hjá skilaskyldu í samræmi við reglur 370/2010.39  Ráðleggingar Seðlabankans 

eru vægast sagt vandræðalegar í þessu ljósi. 

 

Vinnuafl frá EES svæðinu og reglur um gjaldeyrismál 

Ríkisborgarar annarra EES ríkja geta orðið innlendir aðilar á Íslandi, og þurfa þess reyndar 

samkvæmt lögum um lögheimili ef þeir hafa starfað í 6 mánuði á Íslandi.  Það þýðir að 

ríkisborgarar allra EES ríkjanna sem skrá lögheimili sitt hér á landi verða að fara eftir reglum 

um gjaldeyrismál.   

Þetta þýðir að þeir geti ekki lengur aðstoðað við að standa undir framfærslu fjölskyldna sinna 

sem ekki búa á Íslandi, að hluta eða að fullu.40  Seðlabankinn hefur tekið þá ákvörðun að 

framfylgja ekki þessu banni sem stendur.  Erlendir ríkisborgarar sem hafa skráð lögheimili á 

Íslandi hafa sent peninga úr landi til vina eða fjölskyldumeðlima og kallað það „gjafir“.41  

Samkvæmt 11. grein í reglum 370/2010 þá er heimilt að kaupa gjaldeyri hér á landi og senda 
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úr landi ef það er gjöf eða styrkur.42  Sumir vita ekki einu sinni að verið sé að brjóta reglur 

Seðlabankans.  Seðlabankinn ákveður hvort og hvenær hann ætlar að stöðva þessar 

fjármagnshreyfingar.  Þangað til verður fólk að bíða í óvissu. 

Gjaldeyrishöftin eins og þau eru útfærð af Seðlabankanum takmarka ekki einungis frjálsa 

flutninga fjármagns á EES svæðinu heldur takmarka þau líka frjálsa för fólks. 

Á fundinum sem ég átti í Seðlabankanum þann 1. nóvember 2011 spurði ég við hverju 

erlendir ríkisborgarar með skráð lögheimili hér á landi gætu búist varðandi lágar erlendar 

fjármagnstekjur þeirra: 

 “Vegna þess að þau hafa svona mikinn áhuga á lágum upphæðum þá datt mér í hug 

að spyrja þau hvað þau ætluðu að gera við erlendar fjármagnstekjur erlends vinnuafls 

hér á landi.  Stór hluti þess eru innlendir aðilar og er því skyldað til að skila öllum 

erlendum fjármagnstekjum sínum til landsins.  Margir innlendir aðilar með erlent 

ríkisfang eiga bankabækur erlendis, jafnvel frá því áður enn þeir komu til landsins.  Fái 

þeir 0,01 EUR í vexti þá er þeim skylt að skila þeim til landsins.  Ég spurði hvort fólkið 

gæti átt von á stjórnvaldssektum og því játti starfsmaður bankans!!”43 

Með hverjum mánuði sem líður þá gerast fleiri erlendir ríkisborgarar brotlegir við reglurnar 

og þær upphæðir sem fluttar hafa verið úr landi og skila sér ekki til landsins hækka.  Þessir 

aðilar eru ekki að brjóta nein lög EES og þetta ætti að vera löglegt þar sem Ísland er aðili að 

EES.  Þessi „meintu“ brot og listi yfir „glæpamenn“ væri hægt að nota gegn þessum aðilum í 

framtíðinni og til að grafa undan EES samkomulaginu.  Þetta er því alvarlegt mál. 

Það ætti ekki að vera mikið mál að breyta reglunum til að framfylgja lögum EES um frjálsa för 

fólks. 

Það er mjög ófagmannlegt af Seðlabankanum að vera með merkingalausar hótanir og setja 

svo lélegar reglur að hann getur ekki einu sinni fylgt þeim sjálfur. 

 

Seðlabankinn og stærðarhagkvæmni44 

Það lítur út fyrir að Seðlabankinn hafi sérstakt dálæti á efnaðri aðilum og ýti undir 

stærðarhagkvæmni.45 

Meðal þess sem sýnir fram á það er: 

 Seðlabankinn veitir auðugri aðilum tækifæri til að endurfjárfesta erlendar 

fjármagnstekjur sínar án þess að þeir þurfi að sækja um undanþágu. 
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 Seðlabankinn virðist afgreiða umsækjendur með mismunandi hætti eftir mikilvægi 

þeirra, að mati bankans án skýrra verklagsregla. 

 Seðlabankinn gefur þau ráð til fólks í vandræðum að selja eignir með tapi ef það er of 

kostnaðarsamt að fara eftir reglunum. 

Seðlabankinn sér ekkert rangt við þetta.  Hann telur þetta vera stærðarhagkvæmni, lögmál 

sem hann hafi enga stjórn á.  Hann telur sig ekki vera að setja auknar byrðar á eignaminni 

aðila. 

Áður en gjaldeyrishöftin voru sett þá þurftu aðilar með lágar erlendar fjármagnstekjur aðeins 

að taka tillit til fjárfestingakostnaðar og þeir þekktu alla þá möguleika sem EES aðild Íslands 

veitti þeim varðandi fjárfestingar, frjálsa flutninga fjármagns og til að stýra áhættu.  

Gjaldeyrishöftin gera þessar fjárfestingar mjög kostnaðarsamar og eftir á eru þær mjög 

óskynsamar.  Á sama tíma er kostnaður þeirra aðila sem eru með hærri fjármagnstekjur 

meira og minna óbreyttur  og fjárfestingar þessa hóps eru enn skynsamar. 

Íslensk stjórnvöld eru greinilega ekki að framfylgja markmiðum EES samningsins sem er að 

skapa einn sameiginlegan markað þar sem stærð, ríkja og annarra aðila, á ekki að vera 

hindrun. 

 

Niðurstaða 

“Áætlun um losun gjaldeyrishafta” mun halda áfram mismunun innlendra aðila á grundvelli 

uppruna og upphæðar tekna, eins og raunin er með erlendar fjármagnstekjur.  Það er ekki 

lögmæt réttlæting að byggja mismunina á því að hér ríki neyðarástand og ríkisstjórnin var 

reyndar búin að lofa því að nota ekki gjaldeyrishöft til að mismuna.  Íslensk stjórnvöld sögðu í 

yfirlýsingunni til sameiginlegu EES nefndarinnar að takmarkanirnar myndu virða 

meðalhófsregluna.  Það er hins vegar ljóst að “Áætlun um losun gjaldeyrishafta” gengur 

lengra en aðstæður krefjast og gætir um leið ekki meðalhófs.  Samkvæmt áætluninni þá 

munu milljónir(jafnvel milljarðar) króna vera færðar frá þeim aðilum sem þurfa að skipta 

gjaldeyristekjum sínum á opinbera gengi Seðlabankans til þeirra sem geta keypt 

aflandskrónur fyrir erlenda gjaldeyriseign sína.  Þessi vinnubrögð ásamt reglum um 

gjaldeyrismál hafa verið og munu halda áfram að vera skaðleg fyrir opinn 

samkeppnismarkað.  Þeim þarf að breyta eða afnema. 
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Athugasemdir við frumvarpið ásamt tillögum til breytinga 

Frumvarpið tekur ekki á neinum vandamálum sem ég hef talið upp hér að framan. 

Erlendir ríkisborgarar með íslenskt lögheimili 

Samkvæmt 13. gr. c. er innlendum aðila óheimilt að kaupa erlendan gjaldeyri hjá 

fjármálafyrirtæki nema hann sýni fram á að féð sé til notkunar í vöru og þjónustuviðskiptum.  

Ekki er heimilt að kaupa erlendan gjaldeyri til að standa að hluta eða að fullu undir 

framfærslu fjölskyldu sem ekki er búsett hér á landi. 

Samkvæmt lögum um lögheimili þá ber öllum sem starfa hér lengur en 6 mánuði að skrá 

lögheimili sitt hér á landi.  Það gildir einnig um ríkisborgara ríkja innan EES.  Þess vegna eru 

margir erlendir ríkisborgarar orðnir innlendir aðilar og margir hverjir eiga fjölskyldur erlendis 

sem þeir þurfa að aðstoða með framfærslu. 

Samkvæmt 13. gr. c. er aðeins gert ráð fyrir því að erlendum aðilum sé heimilt að millifæra 

gjaldeyri úr landi sé það til framfærslu. 

Þetta er alls ekki nógu gott enda eru margir erlendir ríkisborgarar búsettir hér frá því áður en 

gjaldeyrishöftin voru sett á. 

Margir erlendir ríkisborgarar sem eru orðnir innlendir aðilar eru að senda peninga úr landi í 

formi gjafa, en það er brot á lögunum.  Svona eðlilega hlut eins og að standa undir 

framfærslu og skólagöngu barna sinna má ekki gera ólöglegan.  Þess vegna þarf að setja 

lágmarksupphæð sem aðili getur sent til fjölskyldu sinnar óháð því hvort um sé að ræða 

innlendan eða erlendan aðila. 

Þetta myndi gera reglurnar gagnsærri, fækka brotum og engin rök eru fyrir því að gjaldeyrir 

muni streyma út í stórum stíl verði peningasendingarar sem nú fara framhjá höftunum í 

formi gjafa gerðar löglegar. 

 

Fjárfestingar erlendis og erlendar fjármagnstekjur 

Samkvæmt 13. gr. e. er lagt til að reglum Seðlabankans verði ekki breytt varðandi 

fjárfestingar erlendis, endurfjárfestingar og skilaskyldu á erlendum fjármagnstekjum.   

Eins og fram kemur hér að ofan þá er þetta óeðlilegt þar sem þessar reglur hafa ekki reynst 

vel í framkvæmd.  Í fyrsta lagi þá auðvelda þau tekjuháaum hópum að losna undan 

skilaskyldu þannig að þau eru beinlínis ekki til þess ætluð að auka innstreyma gjaldeyris.  Í 

öðru lagi þá þarf aðili með 1 evrusent í vaxtatekjur að skila þeim til landsins, endurfjárfesta 

eða sækja um undanþágu.  Þetta er mjög óeðlilegt.  Betra væri að setja frítekjumark vegna 

erlendra fjármagnstekna og miða við að hver aðili þyrfti ekki að skila fjármagnstekjum til 

landsins nái þær ekki ákveðnu lágmarki.  
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Ég hef sýnt fram á að það hér að ofan að hlutfallslegur kostnaður vegna endurfjárfestingar 

lækkar eftir því sem tekjurnar verða hærri.  Þess vegna er ástæðulaust að óttast að ákvæði 

um frítekjumark verði misnotað.  Í tilfelli aðila með 1,5 milljónir króna í erlendar 

fjármagnstekjur  er kostnaður vegna skilaskyldu 0,17% og 0,18% vegna endurfjárfestingar.  

Nánast enginn ávinningur yrði fyrir þennan aðila að skipta eigninni niður í 10 smærri hluta.  

Ávinningurinn minnkar eftir því sem eignin er verðmætari og tekjurnar hærri. 

Ég legg því til að bætt verði við ákvæði um 150.000 króna frítekjumarki.  Með því myndi 

markmið Seðlabankans nást og álag á starfsfólk Seðlabankans minnka. 

 

Skilaskyldan 

Samkvæmt 13. gr. l. er lagt til að skilaskylda verði lengd úr tveimur vikum í þrjár.  Að öðru 

leiti mun hún ekki breytast. 

 

Undanþágur 

Samkvæmt 13. gr. o. verður Seðlabankanum enn heimilt að veita undanþágur frá lögunum.  

Þetta er flókið ferli og Seðlabankinn túlkar lög 87/1992 ólíkt Efnahags- og 

viðskiptaráðuneytinu sem skapar mikla óvissu fyrir einstaklinga sem þufa að sækja um 

undanþágu. 

Í úrskurði frá 18. október kemst Efnahags- og viðskiptaráðuneytið að þeirri niðurstöðu að 

óska verði eftir undanþágu vegna einstaks tilviks og ákveðinnar upphæðar.46  Seðlabanki 

Íslands túlkar þetta ekki eins og gefur undanþágur fram í tímann, vegna margra tilvika og 

fyrir óljósar upphæðir.  Skortur á skýrum leiðbeiningum í Seðlabankanum og eyðublöðum 

veldur því að aðilar vita ekki um hvað þeir eiga að biðja. 

Seðlabankinn verður að útbúa eyðublöð fyrir umsækjendur um undanþágur.  Það mun flýta 

fyrir afgreiðslu, minnka álag á starfsfólk bankans, koma í veg fyrir mistök við gerð 

undanþágubeiðna og auka gagnsæi. 

Einnig verður að vera skýrt í lögunum eða útskýringum með þeim hvernig 1 mgr. 7. gr. laga 

nr. 87/1992 er túlkuð. 

 

Útboðsmarkaður 

Allir aðilar verða að geta haft jafnan aðgang að útboðsmarkaði með aflandskrónur.  Bæði 

þeir sem eiga gjaldeyri innanlands sem erlendis,  hvort sem þeir eru með gjaldeyristekjur eða 
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ekki.  Öðruvísi verður ekki hægt að gæta jafnræðis og öðruvísi mun eignum þjóðarinnar 

verða sópað í hendur fárra aðila. 

Í athugasemdum með frumvarpinu segir að „Aflandskrónur verða í fyrstu losaðar með röð 

gjaldeyrisútboða.  Seðlabanki Íslands mun fyrst bjóða upp gjaldeyri til eigenda aflandskróna.  

Þessar aflandskrónur verða að því loknu boðnar í útboði til eigenda erlends gjaldeyris, ..“47 

Þetta er í mótsögn við „Áætlun um losun gjaldeyrishafta“ vegna þess að þar segir að bjóða 

eigi innlendum aðilum sem eiga gjaldeyri í vörslu erlends aðila að taka þátt. 

Það má ekki vera neinn vafi á því að útboðin verði opin öllum sem eiga gjaldeyri, óháð því 

hvort það sé gjaldeyrir í vörslu innlends eða erlends aðila eða hvort það séu tekjur eða ekki. 

Einnig hafa margir aðilar ómeðvitað ekki farið að reglum um gjaldeyrishöft.  Það þarf að vera 

skýrt hverjir megi taka þátt, það verður að vera auðvelt fyrir hugsanlega þátttakendur í 

útboðunum að komast að því hvort uppfylli öll skilyrði til þess og ef aðilar hafa gerst brotlegir 

þá verður að vera fljótlegt að leiðrétta það svo þeir geti einnig tekið þátt.  Þetta þarf að vera 

skýrt vegna þess að útboðin geta skipt verulegu máli fjárhagslega fyrir þátttakendur og kærur 

geta tekið marga mánuði eða ár og þannig valdið aðilum verulegu tapi. 

 

Sparnaður í erlendri mynt 

Frumvarpið gerir ekki ráð fyrir því að gefa innlendum aðilum tækifæri á því að spara erlendan 

gjaldeyri.  Gjaldeyrishöftin voru sett vegna skorts á gjaldeyri, enda er það helsta ástæða þess 

að höft eru almennt sett.  Þessi skortur á gjaldeyri ásamt því að greiða þarf miklar upphæðir í 

nánustu framtíð í erlendri mynt ætti að sýna okkur nauðsyn þess að spara gjaldeyri.   

Samkvæmt núverandi reglum þá má nota gjaldeyri í neyslu og utanlandsferðir en ekki í 

sparnað.  Lögin munu því, að óbreyttu, auka neyslu á kostnað sparnaðar í erlendri mynt.  Þar 

með fjarlægast lögin markmið Seðlabankans um jafnvægi í gengis- og peningamálum.  

Til þess auðvelda Seðlabankanum að ná markmiðum sínum og flýta fyrir afnámi 

gjaldeyrishaftanan þá þyrfti að heimila innlendum aðilum að spara í erlendri mynt.  Til að 

einfalda eftirlit þá gæti það verið í tengslum við innlendar fjármálastofnanir og yrðu þetta 

einnig að öllum líkindum skuldabréfa og/eða fjárfestingasjóðir.  Hægt væri mjög jákvætt að 

heimila innlendum aðilum að uppfylla skilaskylduna með því að leggja gjaldeyristekjur í 

þennan sjóð. 

Sambærilega sjóði mætti setja upp í tengslum við útboðsmarkaði á aflandskrónum.  Þannig 

gætu orðið til stórir sjóðir sem síðan yrðu notaðir til að kaupa aflandskrónur sem settar yrðu 

í fjárfestingar innanlands, meðal annars til kaupa á ríkisskuldabréfum.  Þannig myndi 

ávinningurinn af aflandskrónum dreifast betur um hagkerfið og samfélagið. 
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Það má ekki gleyma því að þessi gjaldeyrir færi aftur út í hagkerfið.  Sparnaðurinn verður 

áfram nýttur til að fjármagna neyslu en einnig til að fjármagna aðra þætti efnahagslífsins eins 

og innlent atvinnulíf sem þarf erlent lánsfé og hið opinbera sem einnig þarf erlent lánsfé. 

Ég geri ráð fyrir að í fyrstu sé aðeins hægt að spara gjaldeyristekjur eða setja gjaldeyriseign í 

þessa sjóði.  Þegar vel hefur gengið þá væri hægt að heimila aðilum að kaupa gjaldeyri í 

einhverjum mæli í þeim tilgangi að spara hann til lengri tíma. 

Inneignin væri bundin til nokkurra ára og sjóðirnir gætu greitt út í íslenskum krónum.  Það 

þyrfti hins vegar ekki að vera endanleg útfærsla. 

Þessi sparnaður myndi draga úr útstreymi gjaldeyris í formi vaxta og afborgana.  Áhrifin á 

gjaldeyrisjöfnuð landsins myndu því vera góð og hafa áhrif til styrkingar krónunnar til lengri 

tíma. 

 

Athugasemdir í stuttu máli 

 13. gr. c.:  Það þarf að setja ákveðna lágmarksupphæð í reglurnar sem aðili getur sent 

til fjölskyldu sinnar sem búsett er erlendis óháð því hvort um sé að ræða innlendan 

eða erlendan aðila.  Það viðmið sem gildir um erlenda aðila gæti vel gilt einnig í þessu 

dæmi.  „Þar er lagt til að erlendir aðilar geti flutt út erlendan gjaldeyri sé sýnt fram á 

að nota eigi fjármunina til framfærslu.  Gert er ráð fyrir fjárhæð á almanaksári að 

jafnvirði 3.000.000 kr. fyrir einstakling, 6.000.000 kr. fyrir hjón/sambúðaraðila og að 

auki 2.000.000 kr. fyrir hvert barn í fjölskyldu“.48  Ég legg til að þetta eigi líka við um 

innlenda aðila. 

 

 13. gr. e.:  Setja þarf frítekjumark vegna erlendra fjármagnstekna í reglurnar og miða 

við að hver aðili þurfii ekki að skila fjármagnstekjum til landsins nái þær ekki ákveðnu 

lágmarki.  Legg ég til að það frítekjumark verði 150.000 krónur og því bætt við 13. gr. 

e.  Ekki er óeðlilegt að fara fram á það að aðilar tilkynni Seðlabankanum um 

endurfjárfestingar og gefi Seðlabankanum upplýsingar um erlendar fjármagnstekjur.  

Aðilar skrá þessar upplýsingar nú þegar í skattframtöl hvers árs. 

 

 13. gr. o.:  Útskýra verður betur 1. mgr. 7 gr. laga 87/1992 með tilliti til þess hvort 

hægt sé að sækja um undanþágu fram í tímann og hvort Seðlabankinn megi veita 

umsækjendum um undanþágu undanþágur fram í tímann vegna margra tilvika og 

óljósra upphæða. Seðlabankinn verður að útbúa eyðublöð fyrir umsækjendur um 

undanþágur.  Það mun flýta fyrir afgreiðslu, minnka álag á starfsfólk bankans og koma 

í veg fyrir mistök við gerð undanþágubeiðna.  Það mun einnig stuðla að því að fleiri 

fari eftir lögunum og yfirsýn Seðlabankans mun því verða meiri. 
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 Útboðsmarkaður:  Allir aðilar verða að geta haft jafnan aðgang að útboðsmarkaði 

með aflandskrónur.  Bæði þeir sem eiga gjaldeyri innanlands sem erlendis,  hvort sem 

þeir eru með gjaldeyristekjur eða ekki.  Öðruvísi verður ekki hægt að gæta jafnræðis 

og öðruvísi mun eignum þjóðarinnar verða sópað í hendur fárra aðila.  Þetta verður 

að vera mjög skýrt í lögunum, í athugasemdum við frumvarpið og vera hvorki háð 

mati né undanþágu til þátttakenda í útboðinu. 

 

 Sparnaður í erlendri mynt:  Heimila þarf stofnun fjárfestinga- og skuldabréfasjóða í 

erlendri mynt.  Innlendir aðilar gætu uppfyllt skilaskyldu með því að setja erlendar 

tekjur sínar í þessa sjóði.  Sjóðirnir myndu fjármagna innlent atvinnulíf og hið 

opinbera.  Þessir sjóðir ættu einnig að geta tekið þátt í útboðum Seðlabankans á 

aflandskrónum. 

 

Ég vona að tekið verði tillit til ofangreindra athugasemda og að þær breytingar og nýjungar 

sem ég legg til nái fram að ganga. 

 

 

 

Lúðvík Júlíusson 

13. maí 2011 

(undirritað eintak hefur einnig verið sent með pósti) 
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