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Stefna Farsímagreiðslna ehf. um varnir gegn 
peningaþvætti og fjármögnun 
hryðjuverkastarfsemi 
 

1. Almennt 

1.1. Stefna þessi er sett á grundvelli laga nr. 140/2018 um aðgerðir gegn peningaþvætti 

og fjármögnun hryðjuverka og á grunni tilskipunnar Evrópuþingsins og ráðsins (ESB) 

2015/849 um ráðstafanir gegn því að fjármálakerfið sé notað til peningaþvættis eða 

til fjármögnunar hryðjuverkastarfsemi. 

1.2. Markmið stefnunnar er að leitast við að draga úr og stýra áhættu sem stafar af hættu 

á því að þjónusta Farsímagreiðslna ehf. („félagið“), einkum hvað varðar Léttkaup, 

verði notuð til að þvætta fjármuni eða til að fjármagna hryðjuverkastarfsemi, sbr. 4. 

mgr. 5. gr. laga nr. 140/2018. 

1.3. Stefna þessi skal endurskoðuð á tveggja ára fresti eða oftar ef tilefni er til.  

Skilgreiningar: 

Í verklagsreglum þessum er merking eftirfarandi hugtaka sem hér segir:  

 

Ábyrgðarmaður Einstaklingur úr hópi stjórnenda félagsins sem annast 

tilkynningar til skrifstofu fjármálagreininga lögreglu og 

hefur skilyrðislausan aðgang að áreiðanleikakönnun 

viðskiptavina, viðskiptum og beiðnum um viðskipti 

ásamt öllum þeim gögnum sem geta skipt máli vegna 

tilkynninga. Framkvæmdarstjóri félagsins á hverjum 

tíma er ábyrgðarmaður samkvæmt stefnu þessari. 

Ávinningur: Hvers kyns hagnaður og eignir hverju nafni sem nefnast, 

þ.m.t. skjöl sem ætlað er að tryggja rétthafa aðgang að 

eignum eða öðrum réttindum sem meta má til fjár. 

Efnahagslegur 

tilgangur: 

Ástæður að baki inn- og útgreiðslu, þ.e. hvaða vörur eða 

þjónustu er verið að greiða fyrir.  

Eftirlitsaðilar: Fjármálaeftirlitið og ríkisskattstjóri. 
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Einstaklingar í 

áhættuhópi vegna 

stjórnmálalegra 

tengsla:  

Einstaklingar, innlendir og erlendir, sem eru eða hafa 

verið háttsettir í opinberri þjónustu, ásamt nánustu 

fjölskyldu þeirra og nánum samstarfsmönnum.  

Til háttsettra einstaklinga í opinberri þjónustu teljast: 

þjóðhöfðingjar, ráðherrar og staðgenglar ráðherra eða 

aðstoðarráðherrar; þingmenn; einstaklingar í stjórnum 

stjórnmálaflokka; hæstaréttardómarar, dómarar við 

stjórnlagadómstóla eða aðrir háttsettir dómarar við 

dómstóla þaðan sem niðurstöðu er ekki hægt að áfrýja 

nema í undantekningartilvikum; dómarar við 

endurskoðunardómstóla og hæstráðendur seðlabanka; 

sendiherrar, staðgenglar sendiherra og háttsettir 

yfirmenn herja; fulltrúar í stjórn, framkvæmdastjórn eða 

eftirlitsstjórn fyrirtækja í eigu ríkis; framkvæmdastjórar, 

aðstoðarframkvæmdastjórar og stjórnarmenn 

alþjóðasamtaka og alþjóðastofnana.  

Störf sem talin eru upp að ofan eiga ekki við um 

millistjórnendur.  

Til nánustu fjölskyldu teljast: 

maki; sambúðarmaki í skráðri sambúð; börn, stjúpbörn 

og makar þeirra eða sambúðarmakar í skráðri sambúð; 

foreldrar. 

Til náinna samstarfsmanna teljast: 

einstaklingur sem er eða hefur verið háttsettur og gegnt 

opinberri þjónustu eða aðrir þekktir samstarfsmenn; 

einstaklingar sem hafa átt náin vinatengsl við einstakling 

sem er eða hefur verið háttsettur og gegnt opinberri 

þjónustu; einstaklingur sem er einn raunverulegur 

eigandi lögaðila sem vitað er að var stofnaður til 

hagsbóta fyrir einstakling sem er eða hefur verið 

háttsettur og gegnt opinberri þjónustu. 
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Fjármögnun 

hryðjuverka:  

Öflun fjár, hvort sem er með beinum eða óbeinum hætti, í 

þeim tilgangi eða með vitneskju um að nota eigi það í 

heild eða að hluta til að fremja brot sem er refsivert skv. 

100. gr. a- 100. gr. c almennra hegningarlaga nr. 

19/1940. 

Peningaþvætti: Þegar einstaklingur eða lögaðili tekur við ávinningi, nýtir 

ávinning eða aflar sér eða öðrum ávinnings af broti sem 

er refsivert samkvæmt almennum hegningarlögum eða 

öðrum lögum. 

Með því er einnig átt við það þegar einstaklingur eða 

lögaðili umbreytir slíkum ávinningi, flytur hann, sendir, 

geymir, aðstoðar við afhendingu hans, leynir honum eða 

upplýsingum um uppruna hans, eðli, staðsetningu, 

ráðstöfun eða flutningi ávinnings eða stuðlar á annan 

sambærilegan hátt að því að tryggja öðrum ávinning af 

slíkum refsiverðum brotum. 

 Rétthafi, einn eða fleiri; ef rétthafi hefur ekki verið 

tilgreindur telst rétthafi vera hver sá einstaklingur eða 

hópur einstaklinga sem mun njóta ávinnings af stofnun 

fjárvörslusjóðs eða sambærilegs aðila,  

Aðrir einstaklingar sem hafa yfirráð, með beinum eða 

óbeinum hætti, yfir fjárvörslusjóði eða sambærilegum 

aðila.  

Refsiverð háttsemi:  Háttsemi sem fellur undir ákvæði 100. gr. a – 100. 

gr. c eða 264. gr. almennra hegningarlaga nr. 

19/1940. Vísvitandi svik gagnvart fjárhagslegum 

hagsmunum Evrópusambandsins að fjárhæð 

50.000 evrur eða meira með fölsuðum, röngum, 

villandi eða ófullnægjandi yfirlýsingum eða skjölum 

sem leiða til misnotkunar á fjármunum 

Evrópusambandsins eða notkun þeirra í öðrum en 

yfirlýstum tilgangi teljast jafnframt vera refsiverð 

háttsemi.  
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Viðurkennd 

persónuskilríki: 

Gild persónuskilríki sem gefin eru út af 

stjórnvöldum eða eru viðurkennd af stjórnvöldum. 

Til gildra persónuskilríkja teljast vegabréf, 

ökuskírteini og  nafnskírteini gefin út af Þjóðskrá 

Íslands eða samsvarandi erlendum stjórnvöldum 

og rafræn skilríki sem innihalda fullgild rafræn 

vottorð sem varðveitt eru á fullgildum 

undirskriftarbúnaði samkvæmt lögum um rafrænar 

undirskriftir. 

Yfirstjórn: Aðili með fullnægjandi þekkingu á áhættu 

tilkynningarskylds aðila vegna peningaþvættis og 

fjármögnunar hryðjuverka sem er nægilega 

háttsettur til að taka ákvarðanir varðandi slíka 

áhættu. Viðkomandi þarf ekki í öllum tilvikum að 

vera stjórnarmaður hjá tilkynningarskyldum aðila. 

  

2. Áhættumat 

2.1. Félagið hefur gert áhættumat á grundvelli 5. gr. laga nr. 140/2018. Sá fyrirvari er 

gerður við þetta áhættumat að ríkislögreglustjóri hefur enn sem komið er ekki gefið 

út áhættumat á lánveitendum neytendalána. Þetta áhættumat er því byggt á 

almennum sjónarmiðum í áhættumati ríkislögreglustjóra og eigin mati á áhættu. 

Áhættumatinu er ætlað að greina og meta áhættu á peningaþvætti og fjármögnun 

hryðjuverka í starfsemi félagsins, út frá helstu veikleikum og ógnum sem að félaginu 

beinast. Áhættumatið skal notað til að ákveða tegund og umfang 

áreiðanleikakönnunar sem framkvæma skal vegna samningssambanda og einstakra 

viðskipta, m.a. til þess að meta í hvaða tilvikum beri að beita aukinni 

áreiðanleikakönnun. 

2.2. Áhættumatið skal uppfært á tveggja ára fresti eða oftar ef tilefni er til. Eftirlitsaðilum 

og öðrum viðeigandi stjórnvöldum samkvæmt lögum nr. 140/2018 skal afhent afrit 

af áhættumati félagsins ef þess er óskað. 
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3. Áreiðanleikakönnun 

3.1. Almennt 

3.1.1. Kanna skal áreiðanleika viðskiptamanna félagsins í samræmi við ákvæði stefnu 

þessarar og áhættumats félagsins í eftirfarandi tilvikum: 

a) við upphaf viðvarandi samningssambands, 

b) vegna einstakra viðskipta að fjárhæð 15.000 evrur eða meira miðað við 

opinbert viðmiðunargengi eins og það er skráð hverju sinni, hvort sem viðskiptin 

fara fram í einni færslu eða fleirum sem virðast tengjast hver annarri, 

c) við millifærslu fjármuna, þegar um einstök viðskipti er að ræða, hvort sem um 

er að ræða færslu fjármuna innan lands eða yfir landamæri, að fjárhæð 1.000 

evrur eða meira miðað við opinbert viðmiðunargengi eins og það er skráð hverju 

sinni, 

d) við viðskipti með vöru eða þjónustu sem greitt er fyrir með reiðufé, hvort sem 

viðskiptin fara fram í einni greiðslu eða fleiri sem tengjast hver annarri, að 

fjárhæð 10.000 evrur eða meira miðað við opinbert viðmiðunargengi eins og 

það er skráð hverju sinni, 

e) þegar grunur leikur á að um peningaþvætti eða fjármögnun hryðjuverka sé að 

ræða, án tillits til hvers konar undanþága eða takmarkana. 

f) þegar vafi leikur á því að fyrirliggjandi upplýsingar um viðskiptamann séu réttar 

eða nægilega áreiðanlegar. 

3.1.2. Könnun á áreiðanleika upplýsinga um viðskiptavini skal fara fram áður en 

samningssambandi er komið á eða áður en viðskipti eiga sér stað.  

3.1.3. Við mat á áhættuflokkun viðskiptamanna skal horfa til allra þátta sem geta aukið 

eða dregið úr áhættu vegna peningaþvættis eða fjármögnunar hryðjuverka. Þar á 

meðal skal horft til eftirfarandi þátta: 

a) orðspors og stjórnmálalegra tengsla viðskiptamanns,  

b) hvaða ríki eða ríkjasvæði tengjast viðskiptasambandinu, 

c) áhættuþátta sem tengjast þeirri þjónustu sem sóst er eftir, 

d) hvort viðskiptamaður notar milliliði til að koma fram fyrir sína hönd, 

e) hvort viðskiptamaður stundi aðallega reiðufjárviðskipti. 

3.2. Hefðbundin áreiðanleikakönnun 

3.2.1. Áður en samningssambandi er komið á eða áður en viðskipti eiga sér stað skal 

tryggja eftirfarandi atriði: 

3.2.2. Einstaklingar 
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a) Afla skal upplýsinga um i) fullt nafn, ii) kennitölu og iii) lögheimili. 

b) Framangreindar upplýsingar skulu staðfestar með framvísun viðurkenndra 

persónuskilríkja. Skilríkin mega ekki vera útrunnin.  

c) Þeir sem koma fram fyrir hönd þriðja aðila skulu sýna fram á að þeir séu réttilega 

að sérstakri heimild komnir og sanna á sér deili í samræmi við (b). 

3.2.3. Frekari upplýsingar sem skal afla 

a) Upplýsingar um eðli og tilgang hins fyrirhugaða viðskiptasambands.  

Sá sem leitar eftir þjónustu félagsins skal að jafnaði spurður um það hver 

tilgangurinn með viðskiptunum sé, sem og eðli þeirra viðskipta.  

b) Upplýsingar um hvort viðskipti fari fram í þágu þriðja manns.  

Sá sem leitar eftir viðskiptum við félagið skal krafinn svara við því hvort hin 

fyrirhuguðu viðskipti hans fari fram fyrir hönd þriðja aðila hvort heldur sem er 

einstaklings eða lögaðila. Ef svo er, eða grunur leikur á að svo sé, skal 

viðskiptavinurinn krafinn upplýsinga um það hver sá aðili sé.  

c) Upplýsingar um uppruna þeirra fjármuna sem um hendur félagsins munu fara í 

hinum fyrirhuguðu viðskiptum.  

Sá aðili sem leitar eftir viðskiptum við félagið skal spurður um það hver sé 

uppruni þeirra fjármuna sem um hendur félagsins munu fara í hinum 

fyrirhuguðu viðskiptum. Skulu þær upplýsingar lagðar til grundvallar þegar 

metið er síðar hvort viðskipti viðskiptamanns teljast eðlileg eða ekki. 

d) Hvort viðskiptamaður sé aðili í áhættuhópi vegna stjórnmálatengsla.  

Viðskiptavinur skal ávallt spurður um það hvort hann tilheyri áhættuhópi vegna 

stjórnmálatengsla sinna. Óháð svari viðskiptamanns ber félaginu að athuga 

sjálfstætt hvort viðskiptamaður sé í áhættuhópi vegna stjórnmálalegra tengsla 

og varðveita gögn sem staðfesta hvaða ráðstafanir voru gerðar við slíka 

athugun. 

3.3. Aðgerðir ef ekki reynist unnt að staðfesta deili á viðskiptamanni o.fl. 

3.3.1. Hafi ekki reynst mögulegt að framkvæma áreiðanleikakönnun í samræmi við 

framangreint, að teknu tilliti til áhættumats tilkynningarskylds aðila, og ekki eru 

uppi þær aðstæður sem heimila undanþágu frá því skv. grein 3.5, er óheimilt að 

framkvæma viðskipti eða stofna til samningssambands við viðkomandi. Hafi 

þegar verið stofnað til samningssambands skal binda enda á það án tafar. Skal 

jafnframt metið hvort ástæða sé til að senda skrifstofu fjármálagreininga lögreglu 

tilkynningu. 

3.4. Tímabundin frestun á framkvæmd áreiðanleikakönnunar 
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3.4.1. Þrátt fyrir grein 3.2 og til að trufla ekki eðlilegan framgang viðskipta má fresta því 

að sannreyna upplýsingar skv. greinum 3.2.2 þar til samningssamband hefur 

stofnast í þeim tilvikum þar sem lítil hætta er talin á peningaþvætti eða fjármögnun 

hryðjuverka. Viðskiptavinur skal í slíkum tilvikum sanna á sér deili eins fljótt og því 

verður komið við.  

3.4.2. Heimilt er að stofna til samningssambands við viðskiptavin þrátt fyrir að skilyrðum 

greinar 3.4.1 sé ekki fullnægt að því tilskildu að tryggt sé að viðskiptavinurinn geti 

ekki framkvæmt viðskipti fyrr en áreiðanleikakönnun skv. grein 3.2 hefur farið 

fram, að teknu tilliti til áhættumats félagsins.  

3.5. Einfölduð áreiðanleikakönnun 

3.5.1. Hafi áhættumat félagsins sýnt fram á litla hættu á peningaþvætti og fjármögnun 

hryðjuverka er heimilt að framkvæma einfaldaða áreiðanleikakönnun í samræmi 

við áhættumatið og reglugerð um áreiðanleikakönnun.  

3.5.2. Við einfaldaða áreiðanleikakönnun skal afla upplýsinga um og staðfesta þá þætti 

sem nefndir eru í greinum 3.2.2 en heimilt er að aðlaga umfang og tíðni þessara 

þátta að niðurstöðum áhættumats.  

3.5.3. Einfölduð áreiðanleikakönnun skal þó ávallt að lágmarki fela í sér að aflað sé 

upplýsinga um eftirfarandi atriði og þau sannreynd með fullnægjandi hætti: 

a) nafn einstaklings, 

b) kennitala einstaklings, 

c) heimilisfang einstaklings. 

3.5.4. Sjónarmið er liggja að baki ákvörðun um einfaldaða áreiðanleikakönnun skulu 

skjöluð og varðveitt. Þrátt fyrir að framkvæmd hafi verið einfölduð 

áreiðanleikakönnun á viðskiptamanni ber að hafa fullnægjandi eftirlit með 

færslum viðskiptamanna og samningssamböndum til að greina óvenjulegar eða 

grunsamlegar færslur. 

3.5.5. Ef starfsmenn verða þess áskynja að orðið hafi breytingar á forsendum sem hafa 

áhrif á áhættumatið eftir að viðskiptasambandi hefur verið komið á, skal 

endurmeta áhættuna og framkvæma áreiðanleikakönnun í samræmi við nýtt 

áhættumat.  

3.6. Aukin áreiðanleikakönnun 

3.6.1. Beita skal aukinni áreiðanleikakönnun þegar:  
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a) um er að ræða viðskipti við einstaklinga og viðkomandi er staðsettur, búsettur 

eða með staðfestu í áhættusömu eða ósamvinnuþýðu ríki sem ekki fylgir 

alþjóðlegum tilmælum og reglum um aðgerðir gegn peningaþvætti og 

fjármögnun hryðjuverka. Reglugerð nr. 71/2019 kveður á um þau ríki sem teljast 

áhættusöm eða ósamvinnuþýð, 

b) um er að ræða viðskipti við einstaklinga í áhættuhópi vegna stjórnmálalegra 

tengsla, 

c) um er að ræða flóknar eða óvenjulega háar færslur, óvenjuleg viðskiptamynstur 

eða færslur sem virðast hvorki hafa efnahagslegan né löglegan tilgang, 

d) áhættumat félagsins gefur til kynna mikla áhættu.  

3.6.2. Aukin áreiðanleikakönnun viðskiptavina í áhættusömum ríkjum skv. a-lið greinar 

3.7.1 skal að lágmarki fela í sér að:  

a) afla aukinna upplýsinga um viðskiptamann,  

b) afla aukinna upplýsinga um fyrirhugað eðli samningssambandsins,  

c) afla upplýsinga um uppruna fjármuna og uppruna auðs viðskiptamanns,  

d) afla upplýsinga um tilgang fyrirhugaðra viðskipta eða þegar framkvæmdra 

viðskipta,  

e) afla samþykkis frá yfirstjórn áður en stofnað er til viðskipta eða til 

áframhaldandi viðskipta, ef til þeirra hefur verið stofnað nú þegar,  

f) fara fram á að fyrsta greiðsla sé innt af hendi í nafni viðskiptamanns og af 

reikningi sem hann hefur sjálfur stofnað til í starfandi fjármálafyrirtæki sem 

sætir sambærilegum kröfum um áreiðanleikakönnun og kveðið er á um í lögum 

um aðgerðir gegn peningaþvætti og fjármögnun hryðjuverka nr. 140/2018, 

g) hafa aukið reglubundið eftirlit með samningssambandinu með því að fjölga 

úttektum og þeim aðferðum sem er beitt við eftirlit og skoða sérstaklega 

óvenjuleg viðskiptamynstur. 

3.6.3. Sé viðskiptamaður í áhættuhópi vegna stjórnmálalegra tengsla ber að framkvæma 

hefðbundna áreiðanleikakönnun samkvæmt grein 3.2 og:  

a) fá samþykki yfirstjórnar áður en stofnað er til samningssambands eða viðskipta 

eða þeim er haldið áfram,  

b) grípa til viðeigandi ráðstafana til að kanna uppruna auðs viðkomandi og 

uppruna þeirra fjármuna sem notaðir eru í samningssambandinu eða 

viðskiptunum,  

c) hafa aukið reglubundið eftirlit með samningssambandinu.  

3.6.4. Þegar um er að ræða flóknar eða óvenjulegar færslur skal framkvæmd hefðbundin 

áreiðanleikakönnun samkvæmt grein 3.2 og að lágmarki viðhafa: 
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a) hæfilegar og viðeigandi ráðstafanir til að unnt sé að gera sér grein fyrir 

bakgrunni og tilgangi umræddra færslna, t.d. með því að afla upplýsinga um 

uppruna fjármuna og ráðstöfun þeirra og afla frekari upplýsinga um starfsemi 

viðskiptamannsins til að meta líkur á því að viðskiptamaður framkvæmi slíkar 

færslur, 

b) tíðara og aukið eftirlit með samningssambandinu og síðari færslum.  

3.6.5. Þegar áhættumat félagsins gefur til kynna mikla áhættu skal framkvæma aukna 

áreiðanleikakönnun sem felst í því að framkvæma skal hefðbundna 

áreiðanleikakönnun skv. grein 3.2, auk viðbótarþátta, sem skulu taka mið af þeirri 

áhættu sem tengist viðkomandi viðskiptum, viðskiptavini eða samningssambandi. 

Slíkir viðbótarþættir geta falið í sér eftirfarandi atriði: 

a) öflun viðbótarupplýsinga um deili á viðskiptavini, 

b) öflun viðbótarupplýsinga um fyrirhugað samningssamband til að ganga úr 

skugga um að tilgangur þess sé lögmætur, t.d. viðbótarupplýsingar um í hvaða 

tilgangi viðskiptavinurinn óskar eftir þjónustunni, sérstaklega í þeim tilvikum 

þegar ekki er ljóst hvers vegna þarfir viðskiptavinar geta ekki verið uppfylltar 

með öðrum hætti eða í annarri lögsögu, viðbótarupplýsingar um hvert 

fjármununum er ráðstafað, og að viðskiptavini sé flett upp í lista yfir 

þvingunaraðgerðir ef uppi eru réttmætar ástæður til að ætla að viðkomandi 

sæti þvingunaraðgerðum. 

c) kröfu um aukin gæði þeirra upplýsinga sem er aflað til að staðfesta deili á 

viðskiptavini, t.d. með því að krefjast þess að fyrsta greiðsla skuli gerð í nafni 

viðskiptavinar og í gegnum reikning sem hann hefur stofnað í starfandi 

fjármálafyrirtæki sem uppfyllir sambærilegar kröfur og gerðar eru í lögum nr. 

140/2018 eða staðfesta að auður viðskiptamanns og þeir fjármunir sem notaðir 

verða í samningssambandinu séu ekki ágóði refsiverðrar háttsemi og að 

uppruni auðs og fjármuna sé í samræmi við vitneskju félagsins um 

viðskiptamanninn og eðli samningssambandsins. Nota má m.a. skattaskýrslur 

og launaseðla til að staðfesta framangreint, 

d) aukið eftirlit, t.d. fjölga athugunum á samningssambandinu til að komast að 

niðurstöðu um hvort áhættuflokkun viðskiptamanns hafi breyst og hvort 

áhættan sé enn viðráðanleg; fá samþykki yfirstjórnar fyrir áframhaldandi 

viðskiptum til að tryggja að yfirstjórn sé meðvituð um þá áhættu sem félagið er 

berskjaldað fyrir; tíðari endurskoðun samningssambandsins til að tryggja að 

allar breytingar á áhættuflokki viðskiptamanns séu greindar, metnar og þar sem 

það er nauðsynlegt, brugðist við þeim. 
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3.7. Liggi fyrir staðfesting á því að viðskiptamaður sé skráður á lista yfir þvingunaraðgerð 

sem kveður á um frystingu, er skylt að frysta fjármuni og efnahagslegan auð 

viðkomandi og grípa til ráðstafana í samræmi við lög nr. 64/2019 um frystingu 

fjármuna og skráningu aðila á lista yfir þvingunaraðgerðir í tengslum við fjármögnun 

hryðjuverka og útbreiðslu gereyðingarvopna. 

 


