
Fjármálastofnun sem er ekki tilkynningarskyld. 

1. Ekki tilkynningarskyld fjármálastofnun merkir: 

a) opinberan lögaðila, alþjóðastofnun eða Seðlabanka. Þetta á þó ekki við ef framangreindir 

aðilar taka við greiðslu sem er rakin til skuldbindinga í tengslum við viðskiptalega 

fjármálastarfsemi af þeim toga sem tilgreint vátryggingafélag, vörslustofnun eða 

innlánsstofnun stundar; 

b) eftirlaunasjóð með víðri þáttöku, eftirlaunasjóð með þröngri þáttöku, lífeyrissjóð opinbers 

lögaðila, alþjóðastofnunar eða Seðlabanka, eða viðurkenndan kreditkortaútgefanda; 

c) aðra lögaðila sem eru í lítilli hættu á að verða notaðir í því skyni að komast hjá skattlagningu, 

hafa að mestu sömu einkenni og þeir lögaðilar sem lýst er í a- og b-lið hér að framan, og eru 

skilgreindir í innlendum rétti sem fjármálastofnun sem er ekki tilkynningarskyld að því gefnu 

að staða slíks lögaðila sem fjármálastofnun sem er ekki tilkynningarskyld gangi ekki gegn 

tilgangi hins samræmda staðals um upplýsingagjöf; 

d) undanþegna sameiginlega fjárfestingarleið; 

e) sjóð sem er stofnaður skv. lögum tilkynningarskylds lögsagnarumdæmis að því marki að 

fjárhaldsaðili sjóðsins sé tilkynningarskyld fjármálastofnun sem veitir allar upplýsingar sem 

krafist er í samræmi við 6. mgr. 92. gr. laga um tekjuskatt nr. 90/2003 að því er varðar alla 

tilkynningarskylda reikninga sjóðsins.  

2. Opinber lögaðili: ríkisstjórn lögsagnarumdæmis, sjálfstæð umdæmi lögsagnarumdæmis (þ.m.t. ríki, 

fylki, sýslu eða sveitarfélag) eða stjórnarstofnun eða umboðsskrifstofa alfarið í eigu 

lögsagnarumdæmis eða eitt eða fleiri af undanfarandi. Þessi flokkur er samansettur af 

óaðskiljanlegum hlutum, stýrðum lögaðilum og sjálfstæðum umdæmum lögsagnarumdæmis.  

a) Óaðskiljanlegur hluti lögsagnarumdæmis merkir aðila, samtök, stjórnarstofnanir, skrifstofur, 

sjóði, umboðsskrifstofur eða aðrar skipulagsheildir, hvernig sem þau eru auðkennd, sem 

mynda stjórnvöld lögsagnarumdæmis. Hreinar tekjur viðkomandi stjórnvalds verður að færa 

sem slíkar á eigin reikning þess eða á aðra reikninga lögsagnarumdæmisins og enginn hluti 

þeirra skal renna til einstaklinga þeim til hagsbóta. Óaðskiljanlegur hluti tekur ekki til neins 

sem einstaklingur sem er þjóðhöfðingi, opinber starfsmaður eða stjórnandi aðhefst á eigin 

vegum eða sem einstaklingur.   

b) Stýrður lögaðili merkir lögaðila sem að formi til er aðskilinn frá lögsagnarumdæmi eða sem 

myndar með öðrum hætti aðskildan lögaðila samkvæmt lögum, að því tilskildu:  

i) að viðkomandi lögaðili sé alfarið í eigu og undir stjórn eins eða fleiri opinberra lögaðila, 

með beinum hætti eða með milligöngu eins eða fleiri stýrðra lögaðila;   

ii) að hreinar tekjur viðkomandi lögaðila séu færðar sem slíkar á eigin reikning hans eða á 

reikning eins eða fleiri opinberra lögaðila, og enginn hluti tekna viðkomandi lögaðila 

renni til einstaklinga þeim til hagsbóta; og  

iii) að fjáreignir viðkomandi lögaðila gangi til eins eða fleiri opinberra lögaðila við slit.   

c) Tekjur renna ekki til einstaklinga þeim til hagsbóta ef slíkir einstaklingar eru ætlaðir rétthafar 

innan áætlunar stjórnvalda og starfsemi tengd áætluninni fer fram í þágu almennings vegna 

almennrar velsældar eða tengist stjórnsýslu vegna einhvers sviðs stjórnvalda. Þrátt fyrir það 

sem að framan greinir eru tekjur samt sem áður taldar renna til einstaklinga þeim til hagsbóta 

ef þær eru til komnar vegna þess að opinber lögaðili er notaður til þess að stjórna viðskiptum 

á borð við starfsemi viðskiptabanka sem býður fram fjármálaþjónustu fyrir einstaklinga. 

3. Alþjóðastofnun: hvaða alþjóðastofnun sem er eða stjórnarstofnun eða umboðsskrifstofa alfarið í 

eigu hennar. Skilgreiningin tekur til allra alþjóðastofnana m.a. yfirþjóðlegrar stofnunar; 

a) sem er aðallega samansett af ríkisstjórnum; 

b) sem hefur í raun samning um höfuðstöðvar við lögsagnarumdæmi; og 

c) sem aflar tekna sem renna ekki til einstaklinga þeim til hagsbóta. 

4. Seðlabanki: stofnun sem að lögum eða með samþykki stjórnvalda er það helsta yfirvald, annað en 

sjálf ríkisstjórn lögsagnarumdæmis, sem gefur út gerninga sem er ætlað að fari í umferð sem 

gjaldmiðill. Innan fyrrnefndrar stofnunar getur verið stjórnsýslueining sem er aðskilin frá 

stjórnvöldum lögsagnarumdæmis, hvort sem hún er alfarið eða að hluta til í eigu 

lögsagnarumdæmis. 

5. Eftirlaunasjóður með víðri þátttöku: sjóður stofnsettur í því skyni að sjá fyrir eftirlaunum, 

örorkubótum eða dánarbótum, eða samsetningu þeirra, til rétthafa sem eru virkir eða fyrrverandi 
starfsmenn (eða aðilar sem þeir starfsmenn tilnefna) eins vinnuveitanda eða fleiri til endurgjalds 

fyrir veitta þjónustu, að því tilskildu að viðkomandi sjóður: 



a) hafi ekki innbyrðis einn rétthafa sem á rétt á meiru en fimm hundraðshlutum af eignum 

sjóðsins;  

b) sé háður eftirliti stjórnvalda og veiti upplýsingar til skattyfirvalda; og 

c) uppfylli a.m.k. eina eftirfarandi krafna:  

i) sjóðurinn sé almennt undanþeginn sköttum af fjárfestingartekjum eða fallið sé frá eða 

lækkuð skattlagning vegna slíkra tekna, vegna stöðu hans sem eftirlauna- eða 

lífeyriskerfis;  

ii) sjóðurinn fái a.m.k. 50 hundraðshluta af heildarframlögum til sín (öðrum en 

millifærslum eigna frá öðrum kerfum sem er lýst í 13. – 15. tölul. eða af eftirlauna- og 

lífeyrisreikningum sem er lýst í a-lið 34. tölul., frá þeim vinnuveitendum sem fjármagna 

hann;   

iii) úthlutanir eða úttektir úr sjóðnum séu aðeins heimilaðar ef tilgreindir atburðir verða sem 

tengjast starfslokum, örorku eða dauða (að undanskildum endurúthlutunum til annarra 

eftirlaunasjóða sem er lýst í 13. – 15. tölulið. eða inn á eftirlauna- og lífeyrisreikninga 

sem er lýst í a-lið 34. tölul. að öðrum kosti gildi viðurlög um úthlutanir eða úttektir sem 

eiga sér stað áður en fyrrnefndir tilteknir atburðir verða; eða 

 

iv) framlög (önnur en ákveðin heimiluð framlög sem eru uppbótarframlög (e. make-up 

contributions)) til sjóðsins séu takmörkuð með vísan til tekna sem starfsmaðurinn aflar 

eða megi ekki vera hærri en 50.000 Bandaríkjadalir á hverju ári með því að beita þeim 

reglum er um getur í 4. mgr. 11. gr. um samlagningu reikninga og 

gjaldmiðilsumreikning.   

6. Eftirlaunasjóður með þröngri þátttöku: sjóður stofnsettur í því skyni að sjá fyrir eftirlaunum, 

örorkubótum eða dánarbótum til rétthafa sem eru núverandi eða fyrrverandi starfsmenn (eða aðilar 

sem þeir starfsmenn tilnefna) eins vinnuveitanda eða fleiri til endurgjalds fyrir veitta þjónustu, að 

því tilskildu: 

a) að viðkomandi sjóður hafi færri en 50 þátttakendur;  

b) að sjóðurinn sé fjármagnaður af einum vinnuveitenda eða fleiri sem eru ekki 

fjárfestingaraðilar eða óvirkir aðilar sem eru ekki fjármálastofnanir;  

c) að framlög starfsmanns og vinnuveitanda til sjóðsins (önnur en millifærslur eigna frá 

viðurkenndum eftirlaunasjóðum sem er lýst í a-lið 34. tölul. séu takmörkuð með vísan til 

tekna og uppbóta sem starfsmaðurinn aflar og hlýtur, eftir því sem við á;   

d) að þátttakendur, sem ekki hafa heimilisfesti í lögsagnarumdæmi, eigi ekki rétt á meiru en 20 

hundraðshlutum af eignum sjóðsins; og  

e) að sjóðurinn sé háður eftirliti stjórnvalda og veiti upplýsingar til skattyfirvalda. 

7. Lífeyrissjóður opinbers lögaðila, alþjóðastofnunar eða Seðlabanka: sjóður sem er stofnaður af 

opinberum lögaðila, alþjóðastofnun eða Seðlabanka í því skyni að sjá fyrir eftirlaunum, 

örorkubótum eða dánarbótum til rétthafa eða þátttakenda sem eru núverandi eða fyrrverandi 

starfsmenn (eða aðilar sem þeir starfsmenn tilnefna) eða sem eru ekki núverandi eða fyrrverandi 

starfsmenn, ef þær bætur, sem fyrrnefndum rétthöfum eða þátttakendum er séð fyrir, eru endurgjald 

fyrir veitta persónulega þjónustu við fyrrnefndan opinberan lögaðila, alþjóðastofnun eða 

Seðlabanka.   

8. Viðurkenndur kreditkortaútgefandi: fjármálastofnun sem uppfyllir eftirfarandi kröfur: 

a) viðkomandi fjármálastofnun er fjármálastofnun einungis af þeirri ástæðu að hún er 

kreditkortaútgefandi sem tekur aðeins við innborgunum þegar viðskiptavinur gengur frá 

greiðslu umfram reikningsstöðu, þ.e. skuld sem er gjaldkræf að því er kortið varðar, og 

umframgreiðslunni er ekki umsvifalaust skilað viðskiptavininum aftur; og    

b) viðkomandi fjármálastofnun skal, frá eða fyrir 1. janúar 2016, hafa markaða stefnu og 

verklag, annaðhvort til þess að koma í veg fyrir að innborganir viðskiptavinar sé umfram 

50.000 Bandaríkjadali eða til þess að tryggt sé að innborgun viðskiptavinar sem er umfram 

50.000 Bandaríkjadali sé endurgreidd viðkomandi viðskiptavini innan 60 daga með því að 

beita í hvoru tilviki um sig þeim reglum er um getur í 4. mgr. 11. gr. um samlagningu 

reikninga og gjaldmiðilsumreikning. Innborgun viðskiptavinar vísar í þessum skilningi ekki 

til innistæðna að því marki sem varðar umdeildar færslur, en tekur til innistæðna sem eiga 

rætur að rekja til vöruskila.   
9. Undanþegin sameiginleg fjárfestingarleið: fjárfestingar lögaðila, sem er eftirlitsskyldur sem 

sameiginleg fjárfestingarleið (e. collective investment vehicle, CIV) að því tilskildu að allir 



eignarhlutir í þeirri sameiginlegu fjárfestingarleið séu í höndum eða fari í gegnum einn eða fleiri 

undanþegna raunverulega eigendur, einstaklinga eða lögaðila sem eru ekki tilkynningarskyldir 

aðilar, að undanskilinni óvirkri fjármálastofnun sem er ekki tilkynningarskyld en með ráðandi aðila 

sem eru tilkynningaskyldir aðilar.  

 Fjárfestingarlögaðili sem er eftirlitsskyld sameiginleg fjárfestingarleið hættir ekki að falla undir 

framangreinda skilgreiningu sem undanþegin sameiginleg fjárfestingarleið eingöngu vegna þess að 

sameiginlega fjáfestingarleiðin hefur gefið út handahafa hlutabréf á pappír að því tilskyldu að: 

a) Sameiginlega fjárfestingaleiðin hafi ekki gefið út og gefi ekki út nein handahafahlutabréf eftir 

31. desember 2015; 

b) Sameiginlega fjárfestingaleiðin tekur alla slíka hluti úr umferð við endurkaup;  

c) Sameiginlega fjárfestingaleiðin lætur fara fram áreiðanleikakönnun í samræmi við 3. – 9. gr. 

og veitir allar þær upplýsingar sem krafist er að því er varðar alla slíka hluti þegar slíkir hlutir 

eru auglýstir til innlausnar eða aðrar greiðslur: og 

d) Sameiginlega fjárfestingaleiðin verður að hafa til staðar stefnu og verklagsreglur sem tryggja 

að slíkir hlutir verði greiddir upp eða teknir úr umferð eins fljótt og auðið er og öllu falli ekki 

síðar en 1. janúar 2018. 

  



Undanþeginn reikningur: einhver af eftirtöldum reikningum: 

a) eftirlauna eða lífeyrisreikningur sem uppfyllir eftirfarandi kröfur: 

i) Viðkomandi reikningur er háður eftirliti sem persónulegur eftirlaunareikningur eða er hluti af 

skráðu eða reglufestu eftirlauna- eða lífeyriskerfi sem er ætlað að sjá fyrir eftirlaunum og lífeyri (m.a. 

örorkubótum eða dánarbótum);  

ii) skattfríðindi fylgja viðkomandi reikningi (þ.e. framlög inn á reikninginn, sem að öðrum kosti væru 

skattskyld samkvæmt íslenskum lögum, eru frádráttarbær eða dregin frá vergum tekjum viðkomandi 

reikningshafa eða eru skattlögð í lækkuðu hlutfalli eða skattlagningu fjárfestingartekna af reikningnum er 

frestað eða hlutfall hennar lækkað); 

iii) gerð er krafa um árlegar tilkynningar um upplýsingar til skattyfirvalda viðvíkjandi viðkomandi 

reikningi;  

iv) úttektir eru háðar því skilyrði að viðkomandi nái tilteknum eftirlaunaaldri, hljóti örorku eða falli 

frá, að öðrum kosti gildi viðurlög um úttektir fyrir fyrrnefnda tiltekna atburði; og 

v) annaðhvort (i) eru árleg framlög takmörkuð við 50.000 Bandaríkjadali eða lægri fjárhæð eða (ii) 

hámarksæviframlag inn á reikninginn takmarkast við 1.000.000 Bandaríkjadali eða lægri fjárhæð, með því, 

í hvoru tilviki um sig, að beita þeim reglum sem um getur í 4. mgr. 11. gr. um samlagningu reikninga og 

gjaldmiðilsumreikning. 

 Fjárhagsreikningur sem að öðru leyti uppfyllir skilyrði þessarar málsgreinar, mun ekki af þeirri 

ástæðu eingöngu, ekki teljast uppfylla slík skilyrði ef að slíkur fjárhagsreikningur getur tekið við eignum 

eða fjármunum sem fluttir eru frá einum eða fleiri fjárhagsreikningum sem uppfylla skilyrði a- eða b-liðar 

eða frá einum eða fleirum eftirlauna eða lífeyrisreikningum sem uppfylla skilyrði í einhverjum af töluliðum 

13.-15. tölul. hér að framan. 

b) reikningur sem uppfyllir eftirfarandi kröfur: 

i) viðkomandi reikningur er háður reglusetningu sem sparnaðarleið í öðrum tilgangi en vegna 

eftirlauna og viðskipti fara fram reglulega á viðurkenndum verðbréfamarkaði eða að reikningurinn er háður 

reglusetningu sem sparnaðarleið í öðrum tilgangi en vegna eftirlauna; 

ii) skattfríðindi fylgja viðkomandi reikningi (þ.e. framlög inn á reikninginn, sem að öðrum kosti væru 

skattskyld, eru frádráttarbær eða dregin frá vergum tekjum viðkomandi reikningshafa eða eru skattlögð í 

lækkuðu hlutfalli, eða skattlagningu fjárfestingartekna af reikningnum er frestað eða hlutfall hennar 

lækkað); 

iii) úttektir eru háðar því að tiltekin viðmið séu uppfyllt sem tengjast þeim tilgangi sem 

sparireikningurinn þjónar (t.d. að gera viðkomandi kleift að njóta menntunar eða læknisþjónustu), að öðrum 

kosti gildi viðurlög um úttektir áður en fyrrnefnd viðmið eru uppfyllt; og 

iv) árleg framlög eru takmörkuð við 50.000 Bandaríkjadali eða lægri fjárhæð, með því að beita þeim 

reglum er um getur í 4. mgr. 11. gr. um samlagningu reikninga og gjaldmiðilsumreikning.  

 Fjárhagsreikningur sem að öðru leyti uppfyllir skilyrði iv) liðar b-liðar, mun ekki af þeirri ástæðu 

eingöngu, ekki teljast uppfylla slík skilyrði ef að slíkur fjárhagsreikningur getur tekið við eignum eða 

fjármunum sem fluttir eru frá einum eða fleiri fjárhagsreikningum sem uppfylla skilyrði a- eða b-liðar eða 

frá einum eða fleirum eftirlauna eða lífeyrisreikningum sem uppfylla skilyrði í einhverjum af 13. -15. 

töluliðs hér að framan.    

c) Líftryggingarsamningur sem hefur tryggingartímabil sem lýkur áður en viðkomandi tryggður 

einstaklingur nær 90 ára aldri, að því tilskildu að umræddur samningur uppfylli eftirfarandi kröfur: 

i) lotubundin iðgjöld, sem lækka ekki með tímanum, eru greiðanleg að minnsta kosti árlega á líftíma 

samningsins eða fram til þess að sá tryggði nær 90 ára aldri, eftir því hvort tímabilið er styttra; 

ii) samningurinn hefur enga samningsfjárhæð sem einhver aðili getur haft aðgang að (sem úttekt, lán 

eða með öðrum hætti) án þess að segja samningnum upp;  

iii) sú fjárhæð (önnur en dánarbætur) sem ber að greiða þegar viðkomandi samningur fellur úr gildi 

eða er sagt upp getur ekki orðið hærri en samanlögð iðgjöld sem eru greidd vegna samningsins, að 

frádreginni summu gjalda vegna dauðsfalla, sjúkdómsástands og kostnaðar (hvort sem þau eru lögð á í raun 

eður ei) fyrir það tímabili eða þau tímabil sem samningurinn er í gildi og að frádregnum þeim fjárhæðum 

sem eru greiddar áður en viðkomandi samningur fellur úr gildi eða er sagt upp; og 

iv) samningurinn er ekki í höndum framsalshafa vegna verðgildis. 

d) Reikningur er alfarið í höndum dánarbús, ef gögn viðvíkjandi þess háttar reikningi hafa að geyma 

eintak af erfðaskrá hins látna eða dánarvottorð. 

e) Reikningur sem er stofnaður í tengslum við eitthvað af eftirfarandi: 
i) Dómsúrskurð eða dóm. 



ii) Sölu, skipti eða leigu á fasteign eða lausafé einstaklinga, að því tilskildu að reikningurinn uppfylli 

eftirfarandi kröfur: 

(i) viðkomandi reikningur er fjármagnaður eingöngu með innborgun, heiðarlega fengnum peningum, 

vörslufé að fjárhæð sem nægir til þess að tryggja skuldbindingu sem tengist beint viðkomandi viðskiptum, 

eða með álíka greiðslu, eða er fjármagnaður með fjármunaeign sem er lögð inn á reikninginn í tengslum við 

sölu, skipti eða leigu á viðkomandi eign;  

(ii) viðkomandi reikningur er stofnaður og notaður eingöngu í því skyni að tryggja þá skuldbindingu 

viðkomandi kaupanda að greiða kaupverð umræddrar eignar, viðkomandi seljanda að greiða óvissar skuldir 

eða leigusalans eða leigutakans að greiða tjón sem tengist hinni leigðu eign eins og samkomulag er um 

samkvæmt leigumála;   

(iii) fjármunir inni á reikningnum, m.a. tekjur sem hann myndar, verða greiddir út eða þeim skipt í þágu 

kaupandans, seljandans, leigusalans eða leigutakans (m.a. til þess að efna skuldbindingar fyrrnefndra aðila) 

þegar eignin er seld, skipti fara fram á henni eða hún er afhent; 

(iv) viðkomandi reikningur er ekki tryggingarfé eða þess háttar reikningur sem er stofnaður í tengslum 

við sölu eða skipti á fjáreign; og 

(v) viðkomandi reikningur tengist ekki reikningum sem lýst er í f-lið hér að neðan.  

f) Innlánsreikningur sem uppfyllir eftirfarandi kröfur: 

i) reikningur er tilkominn einungis af þeirri ástæðu viðskiptavinur gengur frá greiðslu umfram 

reikningsstöðu, þ.e. skuld sem er gjaldkræf að því er greiðslukort varðar, og umframgreiðslunni er ekki 

skilað viðskiptavininum aftur; og   

ii) viðkomandi fjármálastofnun skal, frá eða fyrir 1. janúar 2016, hafa markaða stefnu og verklag, 

annaðhvort til þess að koma í veg fyrir að innborganir viðskiptavinar séu umfram 50.000 Bandaríkjadali 

eða til þess að tryggt sé að innborgun viðskiptavinar sem er umfram 50.000 Bandaríkjadali sé, með því að 

beita í hvoru tilviki um sig þeim reglum er um getur í 4. mgr. 11. gr. um samlagningu reikninga og 

gjaldmiðilsumreikning, endurgreitt viðkomandi viðskiptavini innan 60 daga. Innborgun viðskiptavinar vísar 

í þessum skilningi ekki til innstæðna að því marki sem varðar umdeildar færslur, en tekur til innistæðna 

sem eiga rætur að rekja til vöruskila.  

g) hver sá reikningur annar sem lítil hætta er á að verði notaður í því skyni að komast hjá greiðslu 

skatta, er að verulegu leyti svipaður þeim reikningum sem lýst er í a- til f-lið og er skilgreindur sem 

undanþeginn reikningur samkvæmt innanlandslöggjöf, að því tilskyldu að staða slíks reiknings sem 

undanþegins reiknings fari ekki í bága við tilgang hins samræmda staðals um upplýsingagjöf.  

 

 


