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Almennt um fjármagnshöft
Fjármagnshöft hafa verið við lýði frá 28. nóvember 

2008 með það markmið að takmarka „tímabundið“ 

tiltekna flokka fjármagnshreyfinga á milli landa og 

gjaldeyrisviðskipti sem valdið gætu óstöðugleika í 

gengis- og peningamálum á meðan unnið væri að 

endurreisn íslensks efnahagslífs og fjármálakerfisins.  

Fjármagnshöftunum var upphaflega ætlaður 

skammur líftími vegna langvarandi neikvæðra áhrifa 

þeirra auk þess sem þau ganga gegn alþjóðlegum 

skuldbindingum Íslands, m.a. EES samningnum. 

Það hefur tekið lengri tíma en upphaflega var gert ráð 

fyrir að skapa skilyrði til losunar fjármagnshafta. 

Áætlanir um losun fjármagnshafta hafa ekki verið 

tímasettar heldur framgangur þeirra verið háður 

ákveðnum skilyrðum. Áætlanir hafa gert ráð fyrir að 

höftin verði afnumin í áföngum, með efnahagslegan 

og fjármálalegan stöðugleika að leiðarljósi. 

Nýlegar lagabreytingar eru veigamikill áfangi í 

endanlegri losun fjármagnshafta.
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Nýlegar lagabreytingar 
Þann 11. október 2016 samþykkti Alþingi breytingar á 

lögum um gjaldeyrismál með öllum greiddum 

atkvæðum – lögin tóku gildi 21. október 2016. 

Með lögunum eru gerðar ýmsar breytingar sem miða 

að því að losa fjármagnshöft á heimili og fyrirtæki í 

varfærnum áföngum. 

Lagabreytingin eykur frelsi einstaklinga og fyrirtækja 

til fjármagnshreyfinga til og frá landinu og til 

gjaldeyrisviðskipta.

Áætla stjórnvöld að þær breytingar sem lögin fela í 

sér muni leiða til þess að beiðnum um undanþágu frá 

lögum fjármagnshöftunum fækki um 50-60%.

Þetta er því ekki full losun fjármagnshafta heldur 

aðeins skref í þá átt. 



Helstu áhrif
breytinganna
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Yfirlit yfir helstu breytingar 
• Bein erlend fjárfesting innlendra aðila er nú ótakmörkuð en háð staðfestingu Seðlabanka 

Íslands. 

• Fjárfesting í fjármálagerningum útgefnum í erlendum gjaldeyri, öðrum peningakröfum í 

erlendum gjaldeyri og fyrirfram- og uppgreiðsla erlendra lána eru nú frjáls upp að ákveðnu 

fjárhæðarmarki (100.000.000 ISK) að uppfylltum tilteknum skilyrðum.

• Innstæðuflutningur heimilaður innan ofangreindra fjárhæðamarka. Skilyrði um innlenda 

vörsluaðila erlendra verðbréfafjárfestinga hefur verið fellt niður. Þar með munu innlendir og 

erlendir aðilar geta flutt innstæður og verðbréf til og frá landinu og átt viðskipti með verðbréf 

erlendis innan þeirra marka sem frumvarpið setur þeim.

• Einstaklingum veitt heimild til kaupa á einni fasteign erlendis á almanaksári, óháð tilefni og 

kaupverði.

• Ýmsar sértækar takmarkanir afnumdar eða rýmkaðar.

• Heimildir Seðlabanka Íslands til upplýsingaöflunar hafa verið auknar svo hann geti betur 

stuðlað að verðlags- og fjármálastöðugleika.

Á næstu glærum verður farið yfir áhrif nýsamþykktra laga og ákveðnum breytingunum gerð 

nánari skil. Fyrir liggur mikil uppsöfnuð þörf hjá almenningi og fyrirtækjum í landinu til erlendra 

fjármagnshreyfinga og fjárfestinga eftir margra ára fjármagnshöft. 
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Fyrirframgreiðslur og uppgreiðslur lána

Fyrirframgreiðslur og uppgreiðslur lána eru nú heimilaðar 

að samanlögðu jafnvirði allt að 100.000.000 kr. fyrir hvern 

aðila. 

Breyting 

Áður var óheimilt að fyrirframgreiða lántökur innlendra 

aðila hjá erlendum aðilum. Áður þurfti að sækja um 

undanþágu til SÍ. 

Nú geta innlendir aðilar fyrirfram og eða uppgreitt lán sín 

hjá erlendum aðilum að fjárhæðarmörkum án undanþágu 

og þ.m. lækkað vaxtabyrði o.s.frv.

Áhrif

Greiðandi sé raunverulegur eigandi fjármunanna. Ef 

einstaklingur þá þarf hann að hafa náð 18 ára aldri. 

Eignastaða lögaðila hafi 1. ágúst 2016 numið a.m.k. fjár-

hæð fyrirhugaðrar fyrirframgreiðslu eða uppgreiðslu. Með 

eignastöðu er átt við heildareignir, án frádráttar skulda.

Fjármálafyrirtæki sem framkvæmir fjármagnshreyfingu 

tilkynni hana til Seðlabanka Íslands, áður en greiðslurnar 

eru framkvæmdar.

Skilyrði að greiðslan sé til erlends aðila eða til greiðslu á 

láni í erlendum gjaldeyri hjá innlendu fjármálafyrirtæki.

Skilyrði 

6. tölul. 2. mgr. 13. gr. b. gml.

13. gr. c. gml. 

Réttarheimildir 
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Fjárfestingar í fjármálagerningum

Fjárfestingar í verðbréfum, hlutdeildarskírteinum 

verðbréfa- og fjárfestingarsjóða, peningamarkaðsskjölum, 

öðrum framseljanlegum fjármálagerningum, peninga-

kröfum í erlendum gjaldeyri og öðrum sambærilegum 

kröfuréttindum, eru heimilaðar að ákveðnu fjárhæðarmarki 

á tilteknu tímabili. 

Fjárhæðir fjárfestinga takmarkast við allt að 100.000.000 

kr. 

Breyting 

Fjárfesting einstaklinga og fyrirtækja hefur verið 

einskorðuð við innlenda fjármálamarkaði frá því að 

fjármagnshöftin voru sett á. Því ljóst að mikil uppsöfnuð 

þörf er hjá þessum aðilum til að fjárfesta erlendis, t.a.m. til 

að dreifa áhættu, auka hagkvæmni o.s.frv. 

Einstaklingum og fyrirtækjum gert frjálst að kaupa verðbréf 

beint eða fyrir milligöngu innlendra eða erlendra aðila og 

millifæra fjármuni milli innlánsreikninga á milli landa.  

Áhrif

Greiðandi sé raunverulegur eigandi fjármunanna. Ef

einstaklingur þá þarf hann að hafa náð 18 ára aldri.

Eignastaða lögaðila hafi 1. ágúst 2016 numið a.m.k. fjár-

hæð fyrirhugaðrar fjárfestingar. Með eignastöðu er átt við

heildareignir, án frádráttar skulda.

Fjármálafyrirtæki sem framkvæmir fjármagnshreyfingu

tilkynni hana til Seðlabanka Íslands, innan fimm virkra

daga þar sem tilefni hennar er tilgreint sérstaklega.

Skilyrði 

6. tölul. 2. mgr. 13. gr. b. gml.

13. gr. c. gml. 

Réttarheimildir 
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Innlagnir og úttektir af reikningum 

Innlegg og úttektir af reikningum í innlánsstofnunum, þ.m.t. 

flutningur á innistæðum frá innlendum fjármálafyrirtækjum 

til erlends verða heimilaðar. 

Heimildin er nú bundin við 100.000.000 kr.  

Breyting 

Innlendir aðilar, einstaklingar og fyrirtæki, geta millifært á 

milli landa fjárhæð sem nemur 100.000.000 kr. 

Áhrif

Greiðandi sé raunverulegur eigandi fjármunanna. Ef 

einstaklingur þá þarf hann að hafa náð 18 ára aldri. 

Eignastaða lögaðila hafi 1. ágúst 2016 numið a.m.k. fjár-

hæð fyrirhugaðrar fjármagnshreyfingar. Með eignastöðu er 

átt við heildareignir, án frádráttar skulda.

Fjármálafyrirtæki sem framkvæmir fjármagnshreyfingu 

tilkynni hana til SÍ, innan fimm virkra daga þar sem tilefni 

hennar er tilgreint sérstaklega. 

Skilyrði 

6. tölul. 2. mgr. 13. gr. b. gml.

13. gr. c. gml. 

Réttarheimildir 
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Beinar fjárfestingar

Bein erlend fjárfesting innlendra aðila (e. foreign direct

investment) er heimiluð að tilteknum skilyrðum uppfylltum 

og háð staðfestingu Seðlabankans.

Bein fjárfesting er skilgreind í 1. gr. laganna, en 

samkvæmt henni er bein fjárfesting fjárframlag eða annað 

framlag til eigin fjár atvinnufyrirtækis eða kaup á 

eignarhlut til að eignast virk áhrif á stjórn þess. Ennfremur 

geta langtímalán frá eigendum fyrirtækis til þess talist bein 

fjárfesting.

Breyting 

Innlendir aðilar, einstaklingar og fyrirtæki, geta fjárfest 

með beinum hætti í erlendum félögum ef um er að ræða 

kaup á 10% eignarhlut hlutafjár hið minnsta. 

Innlend fyrirtæki og einstaklingar geta stofnað dótturfélög 

erlendis án þess að þurfa undanþágu frá Seðlabanka 

Íslands. 

Áhrif

Í skilgreiningu á beinni fjárfestingu felst annars vegar 

skilyrði um að andlag fjárfestingarinnar sé atvinnufyrirtæki, 

og hins vegar skilyrði um virk áhrif á stjórn.

Fjármagnshreyfingar háðar því skilyrði að fjárfestir sé 

raunverulegur eigandi fjármunanna, að um sé að ræða 

kaup á a.m.k. 10% eignarhlut hlutafjár og að Seðlabankinn 

hafi staðfest að um beina fjárfestingu sé að ræða.

Gjaldeyriskaup háð því að skilyrði að greiðslan sé til 

erlends aðila

Skilyrði 

7. tölul. 2. mgr. 13. gr. b. gml.

13. gr. c. gml. 

Réttarheimildir 
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Fasteignakaup

Innlendum og erlendum einstaklingum er veitt heimild til 

fjármagnshreyfinga á milli landa í erlendum gjaldeyri 

vegna kaupa á einni fasteign erlendis á almanaksári að 

undangenginni staðfestingu Seðlabanka Íslands.

Einstaklingum verður heimilt að greiða staðfestingargjald 

vegna fasteignaviðskipta sem nemur allt að 15% af 

kaupverði fasteignar án undangenginnar staðfestingar 

Seðlabankans.

Kaup á búseturétti eða sambærilegum réttindum teljast til 

fasteignakaupa í skilningi ákvæðisins.

Breyting 

Verulega rýmkun frá áður gildandi lögum sem var bundin 

því skilyrði að kaupin væru gerð vegna búferlaflutninga 

einstaklinga frá landinu og fjárhæðarmarki að jafnvirði 

100.000.000 kr. eða „sérstökum“ undanþágum.

Áhrif

Fjármagnshreyfingar bundnar við kaup á einni fasteign 

erlendis á almanaksári.

Staðfestingu þarf frá Seðlabanka Íslands.  

Gjaldeyriskaup háð því að skilyrði að greiðslan sé til 

erlends aðila.

Skilyrði 

11. tölul. 2. mgr. og 4. tölul. 3. mgr. 13. gr. b. gml.

13. gr. c. gml. 

Réttarheimildir 
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Skilaskylda

Auknar undanþágur frá skilaskyldu á erlendum gjaldeyri. 

Ekki lengur gerð krafa um að búsetu innlends aðila 

erlendis vegna starfs eða náms fyrir undanþágu frá 

skilaskyldu.

Undanþegnir skilaskyldu verði fjármunir vegna lántöku hjá 

erlendum aðila sem nýttir eru til kaupa á fasteign, 

farartæki eða til fjárfestinga erlendis. 

Breyting 

Innlendum aðilum eru veittar víðtækar undanþágur frá 

skilaskyldu erlends gjaldeyris til að tryggja sem minnst 

óhagræði einstaklinga og fyrirtækja vegna erlendra 

fjárfestinga, til að mynda verða ekki skilaskyldir fjármunir 

sem innlendir aðilar eignast vegna lántöku einstaklings hjá 

erlendum aðilum til kaupa hans á fasteign eða farartæki 

erlendis 

eða fjármunir vegna lántöku aðila sem nýttir eru til annarra 

fjárfestinga.

Áhrif

Fjármunirnir séu vegna lántöku einstaklings hjá erlendum 

aðila til kaupa á fasteign, farartæki eða fjárfestinga. 

Fjármunir séu endurfjárfestanlegir og ekki séu liðnir 6 

mánuðir. 

Skilyrði 

2. mgr. 13. gr. l. gml. 

Réttarheimildir
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Tilkynningarskylda til Seðlabanka Íslands

Innlendum lögaðilum er skylt að tilkynna Seðlabanka 

Íslands um gjaldeyrisviðskipti og fjármagnshreyfingar á 

milli landa sem eiga sér stað án milligöngu innlendra 

fjármálafyrirtækja, innan þriggja vikna frá stofnun 

skuldbindingar.

Breyting 

Tilkynningarskyldan hefur áhrif á alla innlenda lögaðila og 

gerir þeim skylt að tilkynna til Seðlabanka Íslands tiltekin 

viðskipti. 

Áhrif

Að eftirfarandi gjaldeyrisviðskipti og fjármagnshreyfingu á 

milli landa á sér stað, án milligöngu innlendra 

fjármálafyrirtækja, á milli innlendra og erlendra aðila, að 

fjárhæð a.m.k. 100.000.000 kr., þ.e.

i. Lántaka og lánveiting, ii. skilmálabreytingar á lánum, iii. 

ábyrgðarskuldbindingar, iv. útgáfu skuldabréfa og 

annarra skuldagerninga. 

Eða að um afleiðuviðskipti sé að ræða á milli innlendra og 

erlendra aðila óháð fjárhæð samningsins.  

Skilyrði 

14. gr. l. gml. 

24. gr. rgl. 862/2016. 

Réttarheimildir
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Auknar heimildir SÍ til upplýsingaöflunar 
Í upphaflegu frumvarpi sem lagt var fram voru lagðar til breytingar sem áttu að tryggja 

Seðlabanka Íslands nánast ótakmarkaðar heimildir til upplýsinga- og gagnaöflunar, að viðlögðum 

dagsektum. Breytingunum var ætlað að styrkja eftirlitshlutverk Seðlabankans svo að hann gæti 

stuðlað að verðlags- og fjármálastöðugleika í samræmi við hlutverk hans. 

KPMG var meðal þeirra sem sendi inn umsögn um lagafrumvarpið og gagnrýndi verulega þær 

fyrirætlanir frumvarpsins. Þær takmarkalausu heimildir sem Seðlabankanum voru ætlaðar var 

mikið áhyggjuefni enda í þeim gert ráð fyrir að lagaákvæði um þagnarskyldu myndu ekki 

takmarka skyldur til að veita upplýsingar og aðgang að gögnum sem Seðlabankinn kynni að óska 

eftir. KPMG benti á að með því væri trúnaðar- og þagnarskyldu starfsstétta eins og lögmanna og 

endurskoðenda kastað fyrir róða í þágu eftirlitshlutverks Seðlabankans. 

Í kjölfarið afgreiddi efnahags- og viðskiptanefnd Alþingis málið með breytingartillögu þar sem 

dregið var í land þær mjög svo víðtæku heimildir Seðlabankans. Breytingin fólst í því að 

þagnarskyldan ætti almennt við, nema í tilviki annarra stjórnvalda, fjármálafyrirtækja, 

greiðslustofnana og rafeyrisfyrirtækja. Lagaákvæði um þagnarskyldu annarra takmarka þannig 

heimildir Seðlabanka Íslands til upplýsinga- og gagnaöflunar. 
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Endanleg losun hafta?  
Hér að framan hefur verið fjallað um þær helstu breytingar sem ný samþykkt lög um breytingar á 

lögum um gjaldeyrismál hafa í för með sér. Þrátt fyrir með þeim séu skref stigin í átt að losun 

hafta eru enn í gildi íþyngjandi takmarkanir á frjálsu flæði fjármagns og möguleikum til 

gjaldeyriskaupa. 

Undanþágur verða eftir sem áður þarfar í mörgum tilfellum enda aðeins gert ráð fyrir að þeim 

muni fækka um 50% við þessar breytingar. 

Fram hefur komið að full losun fjármagnshafta og tímasetning hennar er m.a. háð því að 

eignasöfn hafi aðlagast æskilegri samsetningu innlendra og erlendra eigna, að útflæðisþrýstingur 

sé viðráðanlegur og að stjórnvöld fái svigrúm til að þróa viðeigandi varúðartæki og ná betri yfirsýn 

yfir fjármálakerfið.

Áætlanir gera ráð fyrir að snemma á árinu muni stjórnvöld endurmeta aðstæður til hækkunar 

fjárhæðarmarka gjaldeyrisviðskipta og fjármagnshreyfinga ásamt áframhaldandi undirbúningi að 

fullri losun fjármagnshafta. Lögð er sú skylda á Seðlabanka Íslands að endurskoða 

fjárhæðarmarkið fyrir 1. júlí 2017.

Ljóst er að markmið um fullt afnám fjármagnshafta verður ekki náð fyrr en þær takmarkanir sem 

felast í núgildandi lögum verða felldar brott og aflandsmarkaður og álandsmarkaður renni saman. 

Þær lagabreytingar sem gerðar voru að þessu sinni miða hins vegar að frekari losun á heimili og 

fyrirtæki. Nú hefst biðin eftir næstu skrefum og vonandi fullri losun hafta. 
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