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Ný heildarlöggjöf á sviði peningaþvættis og fjármögnunar 

hryðjuverka tók gildi 1. janúar 2019.

Megin áherslur og breytingar  

Samkvæmt hinum nýju lögum er gildissvið útvíkkað og 

fleiri aðilar sem falla undir lögin auk þess sem 

eftirlitsaðilar geta beitt háum stjórnvaldssektum.  

Áhættumat og athugun á samningssambandi 

Líkt og í eldri lögum þurfa fyrirtæki að gera áhættumat 

en kröfur þar að lútandi aukast og breytast.  Áhættu-
matið skal vera skriflegt og innihalda greiningu á öllum 

áhættuþáttum er varða starfsemina. Áhættumatinu er 

ætlað að leiða í ljós helstu veikleika og ógnir sem 

beinast að viðkomandi fyrirtæki og tilgreina aðferðir og 

leiðir til að stýra og draga úr greindri áhættu. Á 

grundvelli áhættumatsins skulu fyrirtæki framkvæma 

áreiðanleikakönnun á viðskiptamönnum sínum og 

einstökum viðskiptum. Áreiðanleikakönnun skal einnig 

gerð í upphafi samningssambands og við ákveðnar 

aðstæður í kjölfarið. 

Einstaklingar með stjórnmálaleg tengsl 

Hvað varðar einstaklinga með stjórnmálaleg tengsl  (e. 

Politically exposed persons, PEP‘s) þá hefur löggjöf um 

peningaþvætti ávallt flokkað slíka einstaklinga sem 

sérstakan áhættuhóp. Fram til þessa hefur einungis 

verið litið til erlendra aðila í þessu sambandi en nú 

verður skilgreiningin útvíkkuð þannig að hún nær nú 

einnig til innlendra einstaklinga með stjórnmálaleg 

tengsl.  
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Viðurlög 

Eftirlitsaðilar geta beitt stjórnvaldssektum 

gagnvart fyrirtækjum sem falla undir lögin og 

jafnframt gagnvart starfsmönnum þeirra. 

Sektir lögaðila geta numið allt að 800 millj. kr. 

eða allt að 10% af heildarveltu. 

Sektir starfsmanna lögaðila eða einstaklinga 

geta numið allt að 625 millj. kr. eða allt að 

tvöfaldri fjárhæð meints ávinnings. 

KPMG býr yfir víðtækri þekkingu og reynslu á 

sviði peningaþvættis og fjármögnun og ógnum 

gegn hryðjuverkum. Sérfræðingar KPMG bjóða

faglega ráðgjöf, markvissa þjónustu og 

hagkvæmar lausnir. 
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