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Formáli 

Þessi ritgerð er 12 eininga lokaritgerð til B.Sc.gráðu í viðskiptafræði við Háskóla Íslands. 

Markmið verkefnisins er að varpa ljósi á hvernig viðskipti með sýndarfé á internetinu eiga 

sér stað og hvernig eftirliti með slíkum viðskiptum er háttað en um er að ræða algera 

nýjung í greiðslumiðlun. Undanfarin ár hef ég starfað sem lögreglumaður og þar af nokkur 

misseri við rannsóknir efnahagsbrota. Verkefnið er mér því hugleikið því viðskipti og 

umgjörð með sýndarfé er afskaplega flókin og það geta óprúttnir aðilar notfært sér. 

Viðskipti með sýndarfé eiga að öllum líkindum bara eftir að aukast og það er því 

forvitnilegt að skoða hver er staða eftirlits og þekkingar á málaflokknum hjá hinu opinbera 

hér á landi. Til að fá innsýn í það ræddi ég við fimm sérfræðinga hjá hinu opinbera sem 

starfa að málefnum tengdum peningaþvætti og þakka ég þeim fyrir þátttökuna. 

Leiðbeinandi minn var Magnús Þór Torfason, lektor, og kann ég honum bestu þakkir 

fyrir gagnlegar ábendingar og mjög gott samstarf. 
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Útdráttur 

Sýndarfé er alger nýjung í greiðslumiðlun og felur í sér stafrænt virði sem hægt er að nota 

til að kaupa vöru og þjónustu. Í íslenskum lögum er sýndarfé skilgreint sem hvers konar 

stafrænt fé sem er hvorki rafeyrir né gjaldmiðill. Sýndarfé fellur ekki undir almenna 

skilgreiningu á hefðbundnum gjaldmiðli þar sem það er ekki gefið út og tryggt af 

seðlabanka eða öðrum bærum opinberum aðilum og hefur ekki lagalega stöðu sem 

gjaldmiðill.  Sýndarfé, eða öðru nafni rafmynt, kom fyrst fram í sviðsljósið árið 2009 með 

útgáfu Bitcoin en það er sú rafmynt sem hefur náð mestri útbreiðslu þeirrar mörg 

hundruð tegunda rafmynta sem hafa í kjölfarið verið búnar til. 

En hvað er sýndarfé, hverjir eru eiginleikar þess, hvernig er það notað í viðskiptum, 

hverjir nota það, hvaða kostir fylgja notkun þess og síðast en ekki síst í hverju felast helstu 

áhættur við notkun þess? Þrátt fyrir að rúm 10 ár séu frá því að fyrsta tegund sýndarfjár 

kom fram í dagsljósið er enn margt óljóst varðandi lagalega umgjörð sýndarfjár og 

alþjóðasamfélagið glímir við mörg óleyst vandamál er lúta að skattlagningu og eftirliti 

með sýndarfé. Er sýndarfé framtíðargreiðslufyrirkomulag fyrir vörur og þjónustu eða 

öruggt skálkaskjól glæpamanna til að stunda peningaþvætti og fjármagna hryðjuverk?  

Til að svara rannsóknarspurningunni: „í hverju felast helstu áhættur við notkun 

sýndarfjár og hvernig er eftirliti með því háttað“ voru tekin viðtöl við fulltrúa nokkurra 

ríkisstofnanna sem einna helst koma að eftirliti með peningaþvætti. Niðurstöður 

viðtalanna eru að eftirlit með viðskiptum með sýndarfé er almennt flókið og þekking 

eftirlitsaðila á þeirri tækni sem sýndarfé byggir á er fremur takmörkuð. Viðmælendur voru 

allir sammála um að ýmsar hættur fælust í því fyrir hinn almenna notanda að eiga viðskipti 

með sýndarfé. 
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1  Inngangur  

Miklar breytingar eiga sér stað um þessar mundir á fjármálamörkuðum heimsins með 

nýrri tækni, fjártækni (e. FinTech) sem felur bæði í sér ný tækifæri og nýjar áhættur fyrir 

notendur, milliliði og eftirlitsstjórnvöld og skil á milli aðila á fjármálamörkuðum, milliliða 

og nýrra þjónustuaðila eru að verða óljósari en áður. Stjórnvöld þurfa að bregðast við 

þessum breytingum og koma í veg fyrir að þessi nýja tækni dragi úr trausti á 

fjármálamörkuðum, þau verða að sýna að hægt sé að stýra áhættu vegna netárása, 

peningaþvættis og fjármögnunar hryðjuverka með hagkvæmum hætti án þess að draga 

úr nýsköpun. Alþjóðasamfélagið þarf að gera breytingar á lagalegri umgjörð á 

fjármálamörkuðum til að skýra réttindi og skyldur þátttakenda. 

Sýndarfé er einn angi þessarar nýju fjártækni en óljóst er hvaða áhrif hún hefur á 

fjármálaþjónustu og hver eiga viðbrögð stjórnvalda og eftirlitsaðila að vera og hvað þarf 

að felast í þeim? Er þessi nýja tækni svar notenda fyrir öryggi og betri þjónustu eða er hún 

flókið skálkaskjól fyrir glæpamenn sem illmögulegt er að fylgjast með?  

Helstu kostir viðskipta með sýndarfé eru að viðskipti milli einstaklinga og milli landa 

verða hraðari og ódýrari þar sem milliliðum, eins og hefðbundnum bankastofnunum, er 

fækkað. Ókostirnir eru þeir að talið er að hægt sé að þvætta peninga og svíkja undan skatti 

með nýjum aðferðum og eftirlitsaðilum gert erfitt fyrir að fylgjast með viðskiptum með 

sýndarfé enda vantar lagaumgjörð og reglusetningar varðandi fjártækni. 

Markmið þessarar ritgerðar er að fjalla um almenna eiginleika sýndarfjár, hvernig er 

það notað í viðskiptum, hverjir nota það og hvaða kostir fylgja notkun þess. Leitast er við 

að svara spurningunni: „Í hverju felast helstu áhættur við notkun sýndarfjár?“ Í því skyni 

voru tekin viðtöl við fimm sérfræðinga sem starfa með beinum eða óbeinum hætti hjá 

hinu opinbera við rannsóknir og eftirlit með peningaþvætti.  

Niðurstöður gefa til kynna að það sé flókið og umfangsmikið verkefni að takast á við 

hraðar breytingar á fjármálamörkuðum og að alþjóðlegt samstarf löggæsluyfirvalda er 

mikilvægt og nauðsynlegt.   
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2 Hugtök tengd fjártækni 

Umræða um fjártækni hefur farið vaxandi hér á landi á undanförnum misserum en 

fjártækni felur í sér nýjar leiðir og tæknilausnir í greiðslumiðlun. Þessi nýja tækni getur 

leitt til meiriháttar breytinga á fjármálakerfinu og kallar á nýjar kröfur um öryggi 

greiðslulausna þar sem neytendavernd verður í fyrirrúmi. Samhliða þessari nýju tækni 

hafa komið fram á sjónarsviðið ný hugtök er lúta að rafrænum greiðslum og er þá rætt 

um rafeyri, rafkrónu, rafmynt og sýndarfé og virðist oft vera að þessi hugtök séu notuð 

jöfnum höndum. En þessi hugtök eiga ekki við sama fyrirbærið og gera verður greinarmun 

annars vegar á rafeyri og rafkrónu og hins vegar á rafmynt og sýndarfé. 

Rafeyrir 

Í lögum um útgáfu og meðferð rafeyris nr. 17/2013 er rafeyrir skilgreindur sem gjaldmiðill, 

þ.e. peningaleg verðmæti, í formi kröfu á útgefenda sem geymd er í rafrænum miðli, 

þ.m.t. á segulformi, gefin út í skiptum fyrir fjármuni, í þeim tilgangi að framkvæma 

greiðslu í skilningi laga um greiðsluþjónustu. 

Í athugasemdum við frumvarp til laga um útgáfu og meðferð rafeyris sem lagt var fram 

á löggjafarþingi 2012 - 2013 var lögð áhersla á það er: 

grundvallaratriði í skilgreiningu hugtaksins rafeyris að hann er fyrir fram 
greiddur. Þannig má sem dæmi nefna að greiðslukort eru ýmist fyrirfram 
greidd eða skuldir vegna notkunar þeirra gerðar upp eftir á [...] Ljóst má vera 
að einungis fyrir fram greiddu greiðslukortin teljast rafeyrir (Alþingi, 2012-
2013, gr. 2, tölul. 3.). 

Sýndarfé  

Í núgildandi lögum um peningaþvætti og fjármögnun hryðjuverka, nr. 140/2018, er 

sýndarfé skilgreint sem hvers konar stafrænt fé sem er hvorki rafeyrir í skilningi laga um 

útgáfu og meðferð rafeyris né gjaldmiðill. Sýndarfé felur oft í sér stafrænt virði sem hægt 

er að nota til að kaupa vöru og þjónustu, það er ekki gefið út og tryggt af seðlabanka eða 

öðrum bærum opinberum aðilum og hefur ekki lagalega stöðu sem gjaldmiðill.  

Rafmynt (e. digital currency) er annað hugtak yfir sýndarfé (e. virtual currency eða 

cryptocurrency). Bitcoin er þekktasta rafmyntin og sú mynt sem flest viðskipti eiga sér 

stað með. Í þessari ritgerð er rætt um bitcoin með litlum bókstaf þegar fjallað er um 

greiðslutákn (e. token) Bitcoin bálkakeðjunnar en Bitcoin með stórum staf þegar fjallað er 
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um kerfið, reglur eða netið sem byggir á Bitcoin bálkakeðjum, „when Bitcoin is written 

with a capital letter, it stands for the design, system, protocol, or network of Bitcoin while 

bitcoin with a lower-case letter stands for medium of exchange units of bitcoins“ (Ísak 

Andri Ólafsson, 2014). 

Gjaldmiðill 

Seðlar, mynt og aðrir gjaldmiðlar sem seðlabankar eða aðrir til þess lögbærir bærir aðilar 

gefa út og eru viðurkenndir gjaldmiðlar. 

Stafrænt veski 

Sýndarfé er geymt í stafrænu veski (e. digital wallet). Eigendur stafrænna veskja tengja 

bankareikning, debetkort eða kreditkort við veskin svo þeir geti skipti sýndarfé yfir í 

gjaldmiðil og öfugt. Með stafrænu veski er átt við hugbúnað, kerfi eða annars konar miðil 

sem heldur utan um auðkenni sýndarfjár (e. private key). Þetta auðkenni gerir eigendum 

sýndarfjár kleift að ráðstafa sýndarfé í þeirra eigu. 

Þjónustuveitendur stafrænna veskja 

Það nýmæli er í nýjum lögum um peningaþvætti og fjármögnun hryðjuverka sem tóku 

gildi í janúar 2019 að þjónustuveitendur stafrænna veskja falla undir gildissvið laganna en 

um er að ræða vörsluþjónustu á auðkennum sýndarfjár, hvort sem er með hugbúnaði, 

kerfi eða annars konar miðli til að halda utan um, geyma og flytja sýndarfé. 

Bálkakeðja 

Sýndarfé byggir á flókinni stærðfærði og þá sérstaklega á dulkóðun. Tæknin sem sýndarfé 

byggir á er bálkakeðja (e. blockchain) sem er rafrænt bókhaldskerfi sem heldur utan um 

allar færslur með sýndarfé. Í þessu rafræna bókhaldskerfi er að finna yfirlit yfir allar 

fjárhagslegar færslur einstaklinga, fyrirtækja og opinberra stofnanna. Bálkakeðjur er ný 

tegund stafrænna aðalbóka (e. ledger). Bálkakeðjan er hugbúnaður sem geymir og flytur 

gögn og upplýsingar um netið. Til að nota hugbúnaðinn þarf að setja upp stafrænt veski 

og að greiða með veskinu er sambærilegt og að greiða með kreditkorti. Í stað þess að gefa 

seljanda upp 16 stafa númer á kreditkorti fær hann einstaka röð af tölu- og bókstöfum 

sem tilheyrir einni ákveðinni viðskiptafærslu. Með þessari einstöku röð getur 

hugbúnaðurinn staðfest og heimilað viðskiptin.  
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Námugröftur 

Með námugreftri (e. mining) er átt við að notaður sé reiknikraftur til að leysa flókin 

stærðfræðidæmi sem styrkir bálkakeðjuna og í staðinn fæst bitcoin.  

The Bitcoin blockchain is a ledger which consists of blocks of transactions of a 
native digital currency, bitcoin. Transactions are authenticated and 
transmitted on a peer-to-peer network using public key cryptography. 
Specialized service providers called miners compete to assemble and 
calculate cryptographic watermarks for new transaction blocks, receiving new 
bitcoins and transaction fees as reward when successful. The computational 
power invested in the resulting chain of interlinked transaction blocks 
removes the need of a trusted centralized entity to update and store the 
ledger (Jón Helgi Egilsson og Sveinn Valfells, 2017). 

Þeir sem grafa eftir bitcoin eru í þessar umfjöllun nefndir námumenn (e. miners). 

Námugröftur er flókið ferli sem krefst mikillar raforku og tekur langan tíma. 

Færslugjöld 

Færslugjald (e. transaction fee) er háð stærð viðskipta og eftirspurn í bálkakeðjunni. 

Færslugjaldið er hærra eftir því sem eftirspurnin er meiri. Færslugjaldið er greitt til 

námumannsins og hann ákveður lágmarksfærslugjald. Líkur eru á að þau viðskipti 

sem greiða eingöngu lágmarksfærslugjald geti tekið langan tíma þar sem bíða þarf 

eftir að pláss sé fyrir þau í keðjunni (bitcoin, e.d.). 
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3 Bitcoin 

Einn angi fjártækni er sýndarfé eða rafmyntir og bitcoin er þekktasta og mest notaða 

rafmyntin. Bitcoin var kynnt til sögunnar í lok október 2008 og var tilgangur með útgáfu 

hennar að bjóða upp á rafrænar greiðslur milli tveggja aðila án aðkomu milliliðar. Satoshi 

Nakamoti þróaði og kom fram með hugmyndina um bitcoin, en enginn veit hver eða 

hverjir standa að baki dulnefninu Satoshi Nakamoti. Tilgangur með útgáfu og hönnun 

bitcoin var að búa til jafningjagreiðslukerfi (e. peer-to-peer): 

A purely peer-to-peer version of electronic cash would allow online payments 
to be sent directly from one party to another without going through a 
financial institution. Digital signatures provide part of the solution, but the 
main benefits are lost if a trusted third party is still required to prevent 
double-spending. We propose a solution to the double-spending problem 
using a peer-to-peer network. The network timestamps transactions by 
hashing them into an ongoing chain of hash-based proof-of-work, forming a 
record that cannot be changed without redoing the proof-of-work 
(Nakamoto, bls. 1, 2008). 

Jafningjagreiðslukerfið gerir kleift að senda greiðslur á netinu milli aðila án aðkomu 

fjármálastofnunnar. Viðskiptin eru háð rafrænni undirskrift, allar viðskiptafærslur er 

tímasettar og mynda heildstæða keðju sem ekki er hægt að breyta án þess að endurgera 

keðjuna. 

Dulkóðun rafrænna greiðslna er forsenda viðskipta á netinu og á að vernda seljendur 

fyrir svikum. Jafnframt að vera auðvelt að vernda kaupendur: 

What is needed is an electronic payment system based on cryptographic 
proof instead of trust, allowing any two willing parties to transact directly with 
each other without the need for a trusted third party. Transactions that are 
computationally impractical to reverse would protect sellers from fraud, and 
routine escrow mechanisms could easily be implemented to protect buyers 
(Nakamoto, bls. 1, 2008). 

Til eru markaðir með sýndarfé þar sem hægt er að kaupa og selja bitcoin fyrir dollara, 

evrur, pund og fleiri gjaldmiðla. Bitcoin er geymt í stafrænu veski í síma eða tölvu. Enginn 

einn aðili sér um útgáfu bitcoin eða stýrir magni þess í umferð eins og hlutverk seðlabanka 

er í hefðbundnum bankaviðskiptum. Hugmyndin með notkun bitcoin er sú að allir sem 

hafa aðgang að tölvu geta átt viðskipti með bitcoin hvar og hvenær sem þeim hentar. 
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Similarly to email, you don't need to ask recipients you're sending bitcoin to, 
to use the same software, wallets or service providers. You just need their 
bitcoin address and then you can transact with them anytime. The Bitcoin 
network is always running and never sleeps, even on weekends and holidays 
(bitcoin, e.d.) 

3.1 Framkvæmd viðskipta með bitcoin 
Mikilvægur eiginleiki viðskipta með bitcoin er að þau eru framkvæmd á milli aðila án 

milligöngu fjármálastofnunnar. Enginn einn aðili stýrir viðskiptum með bitcoin heldur eru 

óteljandi tölvur tengdar saman og í sameiningu staðfesta þær hvaða viðskipti eru góð og 

gild. Bitcoin er geymt í stafrænum veskjum sem hafa einkvænt almennt auðkenni. 

Viðskiptafærslur fara í opinbera keðju, bálkakeðju, sem samanstendur af blokkum sem 

innihalda upplýsingar um fyrri viðskiptafærslur. Bálkakeðjurnar eru búnar til af 

námumönnum og þeir fá bitcoin í þóknun. Færslugjald er greitt til þess að námumenn 

grafi eftir bitcoin. Til að eiga viðskipti með bitcoin þarf alltaf að greiða lágmarks 

færslugjald til að staðfesta viðskipti. Þegar notandi sendir bitcoin er hann beðinn um að 

bæta við lágmarksgjaldi til að vera viss um að viðskiptin verði staðfest. Ef það er ekki gert 

er ekki öruggt um að viðskiptin fari fram. Ef viðskiptin er óstaðfest of lengi þá hverfa þau 

að endanum af netinu. 

Annar mjög mikilvægur eiginleiki bitcoin er að það er ekki gefið út af seðlabanka heldur 

er bitcoin búið til af námumönnunum sem eru dreifðir um allan heim. Hlutverk 

námumanna er bæði að grafa eftir nýjum bitcoin og staðfesta viðskipti með bitcoin. 

Framboð nýrra bitcoin eininga er stjórnað með dulkóðuðum algórithmum sem eru flókin 

stærðfræðileg dæmi sem námumennirnir leysa. Hönnuður bitcoin takmarkaði magn 

eininga í umferð við 21 milljón bitcoin og það hefur í för með sér að eftir því sem árin líða 

verður sífellt erfiðara að grafa eftir nýjum bitcoin. Færslugjald viðskipta með bitcoin 

verður hærra eftir því sem ógröfnum bitcoin fækkar þar sem meiri reiknikraft þarf til að 

grafa eftir þeim. Á mynd 1 má sjá þróun færslugjalda á tímabilinu 2013 – 2016 en á 

tímabilinu hafa þau margfaldast og hækkað úr 2,2 milljónum USD árið 2013 í 13,5 milljónir 

USD árið 2016. 
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Mynd 1. Færslugjöld á ári í milljónum USD og í bitcoin (Easley, O'Hara og Basu, 2019). 

Í viðskiptum með bitcoin er notuð dulkóðun til að sannreyna færslur, framkvæma 

greiðslur og stýra framboði á bitcoin. Tilgangur þess að dulkóða gögn er að koma í veg 

fyrir að óviðkomandi geti misnotað þau. Bitcoin viðskiptafærslur eru dulkóðuð skilaboð 

sem flytja bitcoin frá rafrænu heimilisfangi sendandans til rafræns heimilisfangs 

móttakandans og til að lesa skilaboðin þarf að hafa lykil að dulkóðuninni. Til skýringa er 

hér að neðan dæmi um viðskipti með bitcoin (Dabrowski og Janikowski, 2018). 

 

 

Mynd 2. Yfirlitsmynd yfir viðskiptafærslur með bitcoin 
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Mynd 2 lýsir á einfaldan máta hvernig notandi A millifærir bitcoin af reikningi sínum 

yfir á bitcoin reikning notanda B. Námumennirnir staðfesta greiðsluna og viðskiptin eru 

sett í nýja blokk fremst í bálkakeðjunni. Að launum fyrir námugröft fá námumennirnir 

bæði færslugjald og bitcoin. 

Til að notendur A og B geti átt viðskipti með bitcoin þurfa þeir að eiga stafræn veski, 

þ.e. vera með sérstakan hugbúnað í síma eða á tölvu. Stafræna veskið er eins og hver 

annar bankareikningur þar sem notandi skráir sig inn og millifærir bitcoin. Stafræna veskið 

innheldur tvær númeraraðir sem sanna annars vegar eignarhald veskisins og hins vegar 

að þau séu framkvæmd af réttum notanda. Fyrri talnarunan, rafræn undirskrift og 

auðkenni hvers notanda (e. private key), er talnaruna sem eigandi veskisins notar til að 

skrifa undir öll bitcoin viðskipti. Viðskiptin eru gerð opinber í Bitcoin netkerfinu og hægt 

að sannreyna þau með hinni talnarununni, opinbera lyklinum (e. public key). Líta má á 

opinbera lykilinn sem Bitcoin heimilisfang sem notandi lætur aðra hafa til að þeir geti 

greitt honum með bitcoin. Auðkennislykillinn er eins og aðgangsorð á tölvu og notaður til 

að komast inn á Bitcoin reikning notanda. Bitcoin heimilisfangið er 25-35 stafir, inniheldur 

bæði bókstafi og tölustafi og byrjar á 1, 3 eða bc1 t.d. 

1C6sUEAxyxAMfv8RLqYG1QwSTKRp1cHjhr (Quora, 2016).  Á mynd 3 er að finna 

samanburð á auðkennislykli og opinberum lykli. 

     

Mynd 3. Samanburður á auðkennislykli og opinberum lykli 

Auðkennislykill

Eingöngu fyrir 
eiganda 
stafræna 
veskisins

Rafræn 
undirskrift til 

að framkvæma 
greiðslur

Opinber lykill

Upplýsingar 
fyrir allt Bitcoin 

netkerfið

Til að móttaka 
greiðslur og 

staðfesta 
viðskipti
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Mjög mikilvægt er að að notendur gæti ýtrustu varkárni þegar þeir eru að senda bitcoin 

því viðskiptin eru óafturkræf og ekki er hægt að afturkalla þau. Ef sýndarfé er sent til rangs 

viðtakanda er ekki hægt að krefjast þess að því sé skilað, það veltur eingöngu á góðsemi 

viðtakandans. Ef bitcoin er sent á rangt heimilisfang og sendandi veit ekki hver á það 

heimilisfang er engin leið til að endurheimta það. Hið sama gildir ef notandi týnir auðkenni 

sínu eða lykilorði (Athey, Parashkevov, Sarukkai og Xia, 2016).  Í nóvember 2013 var 

tölvumaðurinn James Howells að taka til á skrifborðinu sínu og henti óvart harða disknum 

með upplýsingum um 7.500 bitcoin sem hann hafði grafið upp árið 2010. Þrátt fyrir 

ítrekaða leit fannst harði diskurinn ekki og virði bitcoin, um 19,4 milljón USD, er glatað að 

eilífu. (Jha, Bitcoin: Good Bad ugly, 2018). 

Viðskipti með bitcoin taka mislangan tíma og geta staðið yfir frá nokkrum mínútum og 

í allt að rúmum sólarhring. Hér skiptir tvennt máli; virkni netsins og færslugjöld en eins og 

áður sagði fara viðskipti með lægstum færslugjöldum aftast í röðina. Meðalafgreiðslu tími 

viðskipta með bitcoin var 10,08 mínútur í september 2019 og hafði aðeins lengst til 

samanburðar við fyrri mánuði (Statista, 2019). 

Árið 2016 áætlaði Tomaso Aste að að milljarður kílóvattstunda væru notuð á heimsvísu 

á hverri sekúndu til að staðfesta viðskipti með bitcoin og að raforkukostnaðurinn á ári 

væri yfir 400 milljónir dollara (Aste, 2016). Þar sem sífellt erfiðara verður að grafa eftir 

bitcoin er ljóst að orkunotkun og þar með kostnaður við hana hefur aukist. Daglega eru 

þúsundir viðskipta með bitcoin og námugröfturinn krefst því afskaplega mikillar raforku, 

svo mikillar að til eru sérhönnuð raforkuver sem eingöngu eru notuð í námugröft. Nokkur 

slík eru hér á landi en fyrsta gagnaver Reykjavíkur, og það stærsta á landinu, verður reist 

á árinu 2019. Þegar það er komið í fulla notkun er áætluð orkuþörf þess á við 

raforkunotkun allra heimila í landinu (RUV, 2019). 

Hægt er að breyta bitcoin í reiðufé í gegnum kauphallir með sýndarfé, t.d. Coinbase og 

er þá andvirði bitcoin lagt inn á bankareikning. Einnig er hægt að nota bitcoin hraðbanka 

en í þeim er hægt að selja bitcoin fyrir reiðufé. Margir hraðbankar bjóða líka upp á það að 

kaupa bitcoin og leggja inn á stafrænt veski. Í október 2019 var fjöldi stafrænna hraðbanka 

í heiminum 5.773. Hraðbankarnir voru staðsettir í 75 löndum og voru flestir í 

Bandaríkjunum (3.928), Kanada (716) og Bretlandi (279) (Coin ATM Radar, e.d.). 
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Afar skiptar skoðanir eru um það hvort að hægt sé að rekja viðskipti með bitcoin eða 

ekki. Í grein sinni, Bitcoin: Good Bad ugly, heldur Dr. V.K. Jha því fram að færslur með 

bitcoin séu órekjanlegar og þær séu ekki órekjanlegar! „Bitcoin is untraceable & Bitcoin is 

NOT untraceable“. Í viðskiptum með bitcoin kemur ekki fram nafn eða auðkenni notenda 

heldur einungis heimilisfang, þ.e. opinberi lykillinn. Höfuðbókin í Bitcoin bálkakeðjunni er 

opinber og það þýðir að ef einhver þekkir heimilisfang notenda/opinbera lykilinn þá getur 

sá hinn sami séð hversu mög bitcoin viðkomandi á og jafnframt hvaða viðskipti hann hefur 

framkvæmt. Með þessum hætti gat FBI gómað eiganda Silk Road (Jha, Bitcoin: Good Bad 

ugly, 2018). Silk Road var fyrsti rafræni svartamarkaðsvettvangurinn þekktastur fyrir að 

selja ólögleg fíkniefni. Markaðurinn tók til starfa 2011 og einungis var hægt að greiða fyrir 

vörur og þjónustu með bitcoin. Árið 2013 lokaði FBI síðunni og handtók stofnandann, Ross 

Ulbricht. Samkvæmt FBI voru skráðir notendur Silk Road um 900 þúsund og á þeim tíma 

sem síðan var uppi var heildarvelta viðskipta sem þar fóru fram um 9,5 milljón bitcoin 

(Marques, 2018).  

Viðskipti með bitcoin eru sem sagt opinber en á  hinn bóginn geta þeir notendur sem 

vilja fela heimilisfang sitt eða IP tölu tölvu notað sérhæfðar þjónustur eins og Bitmixer.io 

eða VPN sem gera út á það að fela auðkenni notenda og hylja slóð viðskiptanna. Þannig 

er erfitt að rekja slóð viðskipta með bitcoin samkvæmt Jha, en ekki ómögulegt. 

Hér kristallast vandi löggæsluaðila varðandi eftirlit með viðskiptum með bitcoin og 

gerir það erfitt og flókið. Öll viðskipti með bitcoin eru opinber, hægt er t.d. að fletta upp 

á viðskiptum með bitcoin á netsíðunni https://www.blockchain.com/explorer og fá 

upplýsingar um viðskipti, blokkir, meðalfærslugjöld o.fl. Á internetinu er líka að finna 

leiðbeiningar um að hylja slóð viðskipta með bitcoin en þær felast m.a. í því að nota 

sérstaka tegund af sendi (e. Tor-Onion router) og kaupa/selja bitcoin með reiðufé 

(Coinsutra, 2019). Leiðbeiningar um hvernig það er framkvæmt að fela slóð viðskipta með 

bitcoin er að finna á auðveldan hátt á netinu þegar leitað er eftir fyrirspurninni „how to 

hide bitcoin transactions“. Það eru til ótal leiðir til að fela „óhrein“ bitcoin með því að 

nota sérstakar netsíður til þess að gera slíkt og þá er notaðar tvær meginaðferðir 

(medium, 2018): 

1. create temporary addresses to send coins 

2. blend coins of the same value between different owners 
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Fyrri aðferðinni er lýst með myndrænum hætti hér að neðan og sýnir hvernig sami 

notandi flækir viðskipti með bitcoin. Notandi býr til tímabundin heimilisföng, sendir 

tilgreindan fjölda bitcoin frá sér á þau heimilisföng og skiptir upphæðinni í minni 

upphæðir. 

 

Mynd 4. Leið til að fela viðskipti með bitcoin, aðferð 1 (medium, 2018) 

 

Seinni aðferðinni er líka lýst myndrænt en þá er verið að tengja saman marga 

notendur. Viðskiptunum er skipt i tvær tegundir, inntak og úttak (e. input og output). 

Mótteknar greiðslur eru inntak og sendar greiðslur eru úttak. 
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Mynd 5. Leið til að fela viðskipti með bitcoin, aðferð 2 (medium, 2018) 

Aðferð 2 felst í því að blanda saman bitcoin nokkurra eða margra notenda og dreifa 

þeim.  

A transaction tumbler swaps your assets with the assets of other owners and 
distributes them. Users send funds to a central address and receive 
distributed, split-up transactions from that address. After blending the coins, 
nobody can track your payments (medium, 2018). 

Yfirvöld standa því frammi fyrir afskaplega erfiðu verkefni varðandi eftirlit með bitcoin; 

öll viðskipti eru aðgengileg og opinber en á sama tíma er líka auðvelt að fela slóð 

viðskiptanna og gera eftirlit illmögulegt. Það er mjög mikilvægt að löggæsluyfirvöld séu í 

stakk búin til að greina netglæpi tengda rafmyntum. Til er fjöldi rannsókna á bálkakeðjum 

og þá einna helst greining á viðskiptum með bitcoin. Áhersla hefur verið lögð á að skoða 

sérstaklega  hin margvíslegu sambönd milli opinberu lyklanna en þau geta verið alls konar 

þar sem hægt er að senda bitcoin á marga opinbera lykla/heimilisföng í einu. Niðurstöður 

rannsóknanna hafa leitt til þess að komið hafa fram netsíður og hugbúnaður sem er 

sérstaklega hannaður til að rekja bitcoin færslur. Dæmi um slík fyrirtæki eru Chainalysis 

og Elliptic Enterprises Limited en þau sérhæfa sig í að koma í veg fyrir og greina 

glæpsamleg viðskipti með sýndarfé (Chainalysis og Elliptic, e.d.). Sá galli er þó á gjöf 

Njarðar að þó að hugbúnaðurinn veiti bæði góða innsýn í hvernig Bitcoin kerfið (e. 
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ecosystem) starfar og hegðunarmynstur notenda þá er hugbúnaðurinn ekki hannaður 

með þarfir löggæsluyfirvalda í huga. Það er ekki á færi hugbúnaðarins að framvísa 

sönnunargögnum sem hægt er að nota í dómssal (Hiroki og Tziakouris, 2018). Þeir félagar, 

sem báðir starfa hjá Interpol,  rannsökuðu meira en 117 milljón Bitcoin heimilisföng sem 

safnað var yfir tímabilið 2009 til 2015. Markmið þeirra var að koma fram með tæki og tól 

sem sniðin væru að þörfum löggæsluyfirvalda til að greina glæpsamlegt athæfi á 

bálkakeðjum. Niðurstöður þeirra eru að þeim tókst að hanna greiningarferli og hugbúnað 

sem getur gagnast yfirvöldum til að rannsaka bálkakeðjur og að berjast gegn netglæpum. 

We have shown that our tool can assist digital crime analysts and law 
enforcement agencies to investigate the Blockchain and combat cybercrime 
with the extraction of critical and coherent information that can be used in 
the court system for prosecuting criminals (Hiroki og Tziakouris, 2018, bls. 
2656). 

Ekki er alveg víst hver verða næstu skref með notkun hugbúnaðarins en stefnt er að 

því að þau 192 lönd sem eru aðilar að Interpol National Central Bureaus taki þátt í 

prófunarferli til að greina takmarkanir hugbúnaðarins áður en hann verður opinberlega 

tekinn í notkun. 

3.2 Umfang viðskipta 
Á undanförnum áratug hefur orðið algjör sprenging í netverslun og ljóst er að neytendur 

taka því fagnandi að geta keypt vörur á netinu hvenær sem þeim hentar. Ekkert bendir til 

annars en að þessi þróun muni halda áfram. Það er því mjög líklegt að umfang viðskipta 

með sýndarfé eigi eftir að aukast mikið. Stórfyrirtækið Facebook hefur tilkynnt að það 

stefni á að gefa út eigin rafmynt, Libra, á næstu misserum fyrir notendur sína. (Financial 

Times, 2019). Um 2,3 milljarður manna notar Facebook og notkun rafmyntarinnar getur 

því haft gríðarleg áhrif á hagkerfið, þó það sé alls óljóst hver þau verða, en ef vel til tekst 

munu önnur stórfyrirtæki að öllum líkindum gera það sama og gefa út eigin rafmynt. Allt 

bendir því til þess að umfang viðskipta með sýndarfé eigi bara eftir að aukast. Afar skiptar 

skoðanir eru um möguleg áhrif rafmyntar á hagkerfið en Már Guðmundsson, fyrrverandi 

seðlabankastjóri, taldi óþarft að hafa miklar áhyggjur af þróun rafmynta „því 

undirliggjandi sýndarfénu séu alltaf viðurkenndir alþjóðlegir gjaldmiðlar. Fólk verði að 

geta skipt Libra á einhverjum tímapunkti í aðra gjaldmiðla. Það haldi umgjörð 
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peningamála í reynd enn hjá seðlabönkum heimsins þótt tækniþróun sýndarfjár sé afar 

hröð“ (Þorbjörn Þórðarson, 2019). 

Á vefsíðunni CoinMarketCap er að finna upplýsingar um veltu og viðskipti með 

rafmyntir. Í október 2019 voru til meira en 2.000 tegundir rafmynta og var 

heildarmarkaðsvirði þeirra 216,7 milljarðar USD. Á síðunni er að finna upplýsingar um 

markaðsvirði hverrar rafmyntar, verð, magn í umferð síðustu 24 klukkustundir og 

heildarframboð myntar. Verðmætasta rafmyntin er bitcoin og var markaðsvirði hennar 

metið á rúma 143 milljarða USD. Heildarfjöldi eininga í umferð var tæpar 18 milljónir en 

framboðið miðast við 21 milljón eininga. Næst vinsælasta rafmyntin er Ethereum með 

markaðsvirði um rúmar 18 milljarðar USD og þriðja vinsælasta rafmyntin er XRP með 

markaðsvirði um 12,5 milljarðar USD (CoinMarketCap, e.d.). 

Tafla 1. Tíu verðmætustu rafmyntir heims m.v. október 2019 

 

Á þeim áratug sem hægt hefur verið að stunda viðskipti með bitcoin hefur mikið vatn 

runnið til sjávar. Þegar viðskiptin hófust í janúar árið 2009 var umfang viðskipta 50 bitcoin 

en eru nú tíu árum síðar mæld í milljónum bitcoin. Í árslok 2017 var áætlað að til væru 
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um 35 milljónir stafrænna veskja og að um 100.000 fyrirtæki samþykki greiðslur með 

bitcoin (Easley, O'Hara og Basu, 2019). 

3.3 Verðþróun bitcoin 
Árið 2009 hófust viðskipti með bitcoin og var upphaflegt gengi 0,07 USD. Síðan þá hefur 

mikið vatn runnið til sjávar. Á vefsíðunni CoinMarketCap má finna upplýsingar um verð á 

bitcoin frá 28. apríl 2013 og til október 2019 þegar ritgerð þessi er skrifuð. Verð á bitcoin 

hefur á tímabilinu 2013 til október 2019 tekið mjög miklum breytingum eins og fram 

kemur á mynd 6. 

 

 

Mynd 6. Verðþróun bitcoin frá apríl 2013 til október 2019 í USD (CoinMarketCap) 

Í apríl 2013 var gengi bitcoin 135,30 USD en var 8.327,8 USD hinn 15. október 2019. 

Sérstaklega miklar breytingar hafa orðið á gengi bitcoin á undanförnum tveimur árum. Í 

byrjun júlí 2017 var verðið 2.436 USD og náði hámarki, 19.497 USD um miðjan desember 

sama ár. Allt árið 2018 einkenndist af verðlækkun en verðið byrjaði að stíga í janúar 2019 

og það sem af er ári 2019 hefur verðið sveiflast töluvert, náði hápunkti í lok júní, 12.557 

USD en hefur farið lækkandi síðan þá. En þeir sem eignuðust bitcoin i apríl 2013, og hafa 

haldið því, geta þó ekki verið annað en ánægðir enda hafa þeir í október 2019 hagnast um 

meira en 6000%. (CoinMarketCap, e.d.). 
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Ein skýringin á því hvers vegna verð á bitcoin hefur hækkað svona mikið er sú staðreynd 

að bitcoin er takmörkuð auðlind. Magn bitcoin í umferð verður ekki meira en 21 milljón 

bitcoin og í október 2019 var búið að grafa eftir tæpum 18 milljónum bitcoin. Samkvæmt 

rannsókn Aalborg, Molnárab og Vriese er verðmyndun á bitcoin ekki augljós en talið er 

líklegt að það hafi áhrif til verðhækkunar að nýlega var samþykkt í Japan löggjöf sem gerir 

bitcoin að löglegum greiðslumáta. Á móti kemur alvarleg árás hakkara á bitcoin 

kauphöllina Mt. Gox í Tokyo árið 2014 og sú staðreynd að viðskipti með bitcoin eru ekki 

alls staðar leyfileg stuðla að því að verð á bitcoin lækkar. Í rannsókninni eru leiddar líkur 

að því að verð á bitcoin stýrist mikið af spákaupmennsku (Aalborg, Molnárab og Vriesa, 

2019). 

 

3.4 Kostir sýndarfjár 
Kostir við notkun sýndarfjár eru hraði, öryggi, þægindi og aðgengileiki en notendur geta 

stundað viðskipti með sýndarfé hvenær sólarhringsins sem er alla daga ársins. Einn helsti 

kostur við notkun sýndarfjár og helsta ástæða þess að sýndarfé var hannað er að 

viðskiptin eru milliliðalaus og ættu þar af leiðandi að vera  ódýrari þar sem þau fara ekki í 

gegnum 3ja aðila og taka færslugjöld viðskiptanna mið af því og eru því lægri en í 

hefðbundnum bankaviðskiptum. Viðskipti með sýndarfé fara eingöngu fram á internetinu 

og geta því fræðilega átt sér stað alls staðar í heiminum þar sem fólk hefur aðgang að 

tölvu og interneti. Samkvæmt Baur, Bühler, Bick og Bonorden  eru fjögur atriði 

einkennandi fyrir sýndarfé. Í fyrsta lagi er um að ræða dreift kerfi (e. decentralized 

network) sem felur í sér að það lýtur engum ytri reglum. Í annan stað er um að ræða 

jafningakerfi þar sem aðilar eiga milliliðalaust viðskipti sín á milli. Í þriðja lagi fara viðskipti 

með sýndarfé fram á internetinu sem tryggir að þau eru hröð og hagkvæm. Að lokum er 

notuð dulkóðun í viðskiptunum til að gera peningafærslur eins öruggar og hægt er. Að 

mati höfunda fylgir Bitcoin hæstu öryggiskröfum með því að nota opinberan lykil og 

einstaklingsbundið auðkenni. Viðskipti með bitcoin eru auðveld og taka, óháð 

landfræðilegri staðsetningu, einungis nokkrar mínútur (Baur, Bühler, Bick og Bonorden, 

2015). Millifærsla milli ólíkra banka getur tekið marga daga í bankakerfinu en millifærsla 

með sýndarfé tekur yfirleitt ekki meira en nokkrar mínútur. Ef notandi millifærir í banka 

og á ekki að fyrir greiðslunni eða hluta hennar þá þarf að borga þóknun hjá bankanum. 
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Ekki er hægt að millifæra sýndarfé ef ekki er næg innistæða í stafræna veskinu. Það eru 

jafnframt engin fjárhæðartakmörk varðandi viðskipti með sýndarfé eins og tíðkast hjá 

bönkum, en hjá þeim er yfirleitt hámarksfjárhæðarmörk innan dagsins. 

Hefðbundnir banka- og kreditkortareikningar eru viðkvæmir fyrir árás hakkara en 

bálkakeðjan, sem byggir á dulkóðun,  er talin öruggari aðferð til að geyma og millifæra 

fjármuni og tæknin sem Bitcoin byggir á er í grundvallaratriðum talin  örugg. Hins vegar 

er internetið ekki talið öruggt og snjallir tölvuþrjótar geta fundið aðferðir til að hakka sig 

inn á reikninga í verðbréfamiðstöðum og bönkum eins og dæmin sýna. 

Bitcoin is an inherently safe protocol, but the Internet is an inherently unsafe 
place. If robust security standards are applied to the Bitcoin wallets, 
exchanges, and marketplaces, Bitcoin could become the fastest and safest 
way to transact money online. Unfortunately, Bitcoin exchange, bank, and 
marketplace technology is still in its infancy, and security is subpar (Alcorn, 
Eagle og Sherbondy, 2013, bls. 13). 

Mjög mikilvægt er þó að eigendur stafrænna veskja, eins og eigendur kredit- og 

debetkorta, passi upp á að láta lykilorð sína ekki í hendur ókunnugra. Eigendur stafrænna 

veskja þurfa að vanda sig sérstaklega því ef greiðslur eru sendar á rangan aðila eða stolið 

af þeim er engin leið að endurheimta þær. Ef notandi verður fyrir árás er hægt að 

endurheimta gögn úr hugbúnaðinum í skýinu, eina sem notandi þarf er notendanafn og 

aðgangsorð. Að hakka hugbúnaðinn er erfitt, tímafrekt og dýrt.  

Helstu kostir við notkun sýndarfjár eru hraði, öryggi, hagkvæmni og þægindi en 

notendur geta stundað viðskipti með sýndarfé allan sólarhringinn allan ársins hring.  

3.5 Óskostir sýndarfjár 
Hagkvæmni, hraði, öryggi og aðgengileiki eru taldir helstu kostir viðskipta með sýndarfé 

en ókostir viðskiptanna fyrir hinn almenna notenda virðast vega þyngra og hafa 

eftirlitsstjórnvöld í mörgum löndum gefið út viðvaranir og hvatt almenning til að forðast 

viðskipti með sýndarfé þar sem neytendavernd sé ekki með sama hætti og í viðskiptum 

með gjaldmiðla gefnum út af seðlabönkum og viðskiptin séu jafnframt mjög áhættusöm. 

Í janúar og febrúar 2018 birti Fjármálaeftirlitið viðvaranir til almennings vegna viðskipta 

með sýndarfé. Þar eru taldir upp helstu áhættuþættir sem fylgja sýndarfé 

(Fjármálaeftirlitið, 2018): 
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• Engin neytendavernd – Engar reglur gilda á markaði með sýndarfé. Þannig er 
sýndarfé ekki viðurkenndur lögeyrir eða gjaldmiðill samkvæmt íslenskum lögum. 
Þá fellur slíkur gjaldmiðill hvorki undir ákvæði laga um greiðsluþjónustu nr. 
120/2011 né ákvæði laga um útgáfu og meðferð rafeyris nr. 17/2013. Þó að þetta 
sé meðal þess sem gerir markaðinn með sýndarfé spennandi hefur það jafnframt 
í för með sér að neytendur njóta ekki þeirrar verndar sem fjármálamarkaður og 
framangreind lög veita. 

• Bólumyndun – Markaður með sýndarfé sýnir skýr merki um bólumyndun þar sem 
verð er mjög sveiflukennt og ekki tengt undirliggjandi eignum. 

• Markaðir með sýndarfé – Markaðir með sýndarfé þurfa ekki starfsleyfi, falla ekki 
undir lög nr. 108/2007 um verðbréfaviðskipti og lúta ekki eftirliti 
Fjármálaeftirlitsins. Verðgagnsæi hefur verið ábótavant á þessum mörkuðum og 
sumir þeirra hafa lent í rekstrarvanda, sem t.d. hefur leitt til stöðvunar viðskipta.  

• Enginn bakhjarl – Sýndarfé er ekki stutt af undirliggjandi eignum né af 
Seðlabönkum. 

Þegar Fjármálaeftirlitið birti viðvaranir til almennings í ársbyrjun 2018 var ekki búið að 

taka í gildi ný lög um peningaþvætti og fjármögnun hryðjuverka með viðbótum við eldri 

lög um þjónustuveitendur stafrænna veskja og því fylgdi þar af leiðandi mikil áhætta. Það 

var ekki ólöglegt að stunda viðskipti með sýndarfé en notendur þurftu að átta sig á því að 

að þeir nutu ekki neytendaverndar. Með nýjum lögum um peningaþvætti og fjármögnun 

hryðjuverka sem tóku gildi í ársbyrjun 2019 njóta notendur meiri verndar ef þeir kjósa að 

eiga viðskipti með sýndarfé því nú falla nú undir lögin þjónustuveitendur stafrænna veskja 

og þeir sem eftirlitsskyldir aðilar verða að uppfylla kröfur um að þekkja raunveruleg deili 

á viðskiptamönnum sínum. Þannig er dregið úr hættu á því að viðskipti með sýndarfé séu 

notuð í ólögmætum tilgangi. Viðvaranir Fjármálaeftirlitsins eiga þó að hluta til enn við í 

dag þar sem verðmyndun sýndarfjár er mjög sveiflukennd, sýndarfé er ekki tengt 

undirliggjandi eignum og sýndarfé er ekki gefið út af seðlabönkum. 

Mun fleiri áhættur eru taldar til staðar í viðskiptum með sýndarfé en fram koma í 

viðvörunum Fjármálaeftirlitsins. Árið 2014 gaf Evrópska bankaeftirlitið út skýrslu þar sem 

tilgreindar eru meira en 70 áhættur sem falla í nokkra yfirflokka, s.s. almennar áhættur, 

áhættur sem fylgja greiðslumáta, áhættur sem fylgir sýndarfé þegar það er notað sem 

fjárfesting, áhættur sem lúta að kauphöllum, áhættur varðandi fjármálastöðugleika og 

áhættur er lúta að fjármálaeftirlitum. Áhætturnar eru metnar á kvarðanum lítil, miðlungs 

og mikil áhætta. Helstu áhættur lúta að peningaþvætti og fjármögnun hryðjuverka ásamt 

áhættum er lúta að greiðslumáta (European Banking Authority, 2014). 
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4 Lagaumhverfi 

Seðlabankar heimsins hafa ekki tekið afstöðu til hvort að sýndarfé sé vara, eign eða 

tegund myntar og stærstu viðskiptaveldi heims skiptast í tvö horn varðandi afstöðu sína, 

annars vegar að banna viðskiptin eða gera þau eftirlitsskyld.  

Í Kína er það til skoðunar að banna algjörlega viðskipti með sýndarfé á 

innanlandsmarkaði. Ef það gengur eftir mun það klárlega hafa áhrif á markað með 

sýndarfé. Í Rússlandi, Ástralíu og fleiri löndum er stefnt að því að gera viðskipti með 

sýndarfé eftirlitsskyld. Í Japan eru kauphallir með bitcoin eftirlitsskyldir aðilar og þurfa að 

gangast undir árlega endurskoðun löggilds endurskoðanda. Sama er upp á teningnum í 

Singapore og Bandaríkjunum (Alam, 2017). 

Svo virðist sem stjórnvöld hafi tvo kosti. Annars vegar að innleiða strangar reglur sem 

tryggja að viðskipti með sýndarfé séu ekki tengd undirheimum netsins, peningaþvætti og 

fjármögnun hryðjuverka. Hins vegar geta stjórnvöld gefið út eigin rafmynt með það í huga 

að útrýma öðrum tegundum rafmynta. Seðlabanki Englands hefur verið í forsvari fyrir 

slíkri útgáfu ásamt Evrópska seðlabankanum og seðlabönkum í Kanada og Svíþjóð. Taki 

stjórnvöld hins vegar þá ákvörðun að banna viðskipti með sýndarfé getur það reynst 

þungur róður og er eflaust óvinnandi vegur þar sem viðskipti með sýndarfé eru ekki 

miðstýrð undir einni tiltekinni stofnun, til eru margar tegundir rafmynta og viðskipti með 

þær fara ekki í gegnum miðstýrða uppgjörsstofnun (Alam, 2017). 

Margir halda því fram að helsta ástæða þess að rafmynt hafi eitthvað gildi er að eftirlit 

með viðskiptum er lítið sem ekkert og því geta óprúttnir aðilar notað rafmynt í 

ólögmætum tilgangi. Um þetta eru þó afar skiptar skoðanir. Því er líka haldið fram að vel 

sé hægt að fylgjast með viðskiptum með bitcoin og sérstök fyrirtæki hafa komið fram á 

sjónarsviðið í þeim tilgangi að fylgjast með og uppgötva vafasöm viðskipti. En það er hægt 

að taka undir með þeim sem segja að glæpamenn finni alltaf einhverjar leiðir til að hylja 

slóð sína og koma peningum undan, hvort sem þeir eru í áþreifanlegu formi eða 

tölvutæku formi. Glæpamenn sækjast eftir nafnleysi og eðli peningaþvættis er að afmá 

uppruna fjármuna.  

 Að mati Bandarísku alríkislögreglunnar er það vandasamt fyrir lögregluyfirvöld að 

fylgjast með og uppgötva grunsamleg viðskipti þar sem eftirlit með bitcoin er ekki 

miðstýrt. Jafnvel þó svo væri er það nánast illmögulegt að hafa upp á snjöllum notendum 
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sem kunna að hylja slóð sína og í ljósi nafnleysis er bitcoin vel til þess fallið (Federal Bureau 

of Investigation, 2012). 

Eins og er virðast glæpamenn hafa yfirhöndina og stjórnvöld eru úrræðalítil þar sem 

lagaramma, úrræði og viðurlög vantar. En einn daginn verða glæpamenn að skipta bitcoin 

út fyrir peningaseðla og þá er möguleiki á því að grípa þá. 

Bitcoin tæknin þróast hratt og ólíklegt er að stjórnvöld vilji eða geti stoppað þessa 

þróun. Með reglusetningu eiga stjórnvöld og eftirlitsaðilar að geta fengið upplýsingar um 

viðskiptamenn rafmyntamiðstöðva eins og hægt er í dag að fá upplýsingar um 

viðskiptamenn verðbréfamiðstöðva og kauphalla. Skattayfirvöld, fjármálaeftirlit og aðrar 

opinberar löggæslustofnanir ættu að geta notað þær upplýsingar til að kanna möguleg 

brot á peningaþvætti og undanskoti frá skatti eins og gert er í rannsóknum á 

peningaþvætti með raunverulega gjaldmiðla. 

Á Íslandi er löglegt að eiga bitcoin og í september 2018 var fyrsta íslenska fyrirtækið, 

Skiptimynt ehf., skráð sem þjónustuveitandi viðskipta milli sýndarfjár, rafeyris og 

gjaldmiðla (ISX, e.d.) Á vefsíðunni er hægt að kaupa eða selja bitcoin. ISX-

skiptimarkaðurinn heldur utan um bitcoin inneign viðskiptavina sinna, en utan 

skiptimarkaðarins má varðveita myntirnar í stafrænum veskjum. Fyrsta íslenska 

rafeyrisfyrirtækið, Monerium EMI ehf. fékk starfsleyfi í júní 2019 (Fjármálaeftirlitið, 2019). 

Fyrirtækið gefur út rafeyri fyrir bálkakeðjur og svipar starfseminni að mörgu leyti til 

starfsemi hefðbundinna banka samkvæmt stjórnarformanni fyrirtækisins en í staðinn fyrir 

gjaldmiðla fá viðskiptavinir samsvarandi rafmynt frá Monerium (Ásgeir Ingvarsson, 2019). 

4.1 Lög um aðgerðir gegn peningaþvætti og fjármögnun hryðjuverka 
Markmið laga um aðgerðir gegn peningaþvætti og fjármögnun hryðjuverka laga nr. 

140/2018 er samkvæmt 1. gr. að koma í veg fyrir peningaþvætti og fjármögnun 

hryðjuverka og skylda aðila sem stunda starfsemi er kann að verða notuð til 

peningaþvættis eða fjármögnunar hryðjuverka til að þekkja deili á viðskiptamönnum 

sínum og starfsemi þeirra. Í lögunum er lögð sú skylda á aðila að þekkja raunverulegan 

eiganda fjármuna og til að uppfylla þá skyldu þarf að framkvæma áreiðanleikakönnun í 

upphafi viðskiptasambands á viðskiptamönnum þar sem þeir sanna deili á sér. Í lögunum 

er peningaþvætti skilgreint sem ávinningur af refsiverðum brotum. 
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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; einnig þegar einstaklingur eða lögaðili 
umbreytir slíkum ávinning, 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 (Alþingi, 2018, 3. gr., 12. töluliður). 

Á 148. löggjafarþingi árin 2017-2018 lagði dómsmálaráðherra fram frumvarp til laga 

um breytingu á lögum um aðgerðir gegn peningaþvætti og fjármögnum hryðjuverka, nr. 

64/2006, með síðari breytingum (sýndarfé og stafræn veski). Í frumvarpi með lögunum 

var lagt til að þjónustuveitendur sýndarfjár og stafrænna veskja falli undir gildissvið 

laganna sem tilkynningarskyldir aðilar og lúti eftirlit Fjármálaeftirlitsins og að sömu kröfur 

verði gerðar til eigenda sýndarfjár og til eigenda annarra tegunda fjármuna. Í frumvarpinu 

segir að talað er um peningaþvætti þegar uppruni fjármuna er illa fenginn og þeirra er 

aflað með refsiverðri háttsemi, t.a.m. með undanskoti frá skatti, sölu fíkniefna eða 

auðgunarbroti. Markmið peningaþvættis er að leyna uppruna fjármagns og hvernig þess 

er aflað. Í ljósi þess að viðskipti með sýndarfé eru í dag ekki eftirlitsskyld hér á landi er 

hætta á að óprúttnir aðilar sjái sér hag í því að stunda viðskipti með sýndarfjár.  

Í greinargerð með frumvarpinu kemur fram að það sé samið í tengslum við innleiðingu 

á fjórðu peningaþvættistilskipun Evrópusambandsins. Nauðsynlegt sé að gera breytingar 

á núgildandi lögum hér á landi þar sem viðskipti með sýndarfé hafa hingað til ekki verið 

eftirlitsskyld, en í ljósi nafnleysis sem fylgi viðskiptum með sýndarfé sé nauðsynlegt að 

víkka gildissvið laganna. Í frumvarpinu segir: „Markmið með eftirliti með notkun 

sýndarfjár á grundvelli laga um aðgerðir gegn peningaþvætti og fjármögnun hryðjuverka 

er að draga úr hættu á ólögmætri misnotkun sýndarfjár og hindra að tækniframfarir og 

frumkvöðlastarf sé misnotað til refsiverðrar starfsemi.“ Til að stemma stigu við refsiveðri 

starfsemi sem getur þrifist í skjóli nafnleysis sem fylgir sýndarfjárviðskiptum er 

nauðsynlegt að breyta núgildandi lögum en þau eru í dag ekki eftirlitsskyld. Starfsemin er 

hins vegar í boði hér á landi og leggja eftirlitsaðilar áherslu á að útvíkka lögin svo að 

þjónustuveitendur stafrænna veskja falli undir þau.  

Frumvarpið var samþykkt og hinn 1. janúar 2019 tóku gildi ný lög um aðgerðir gegn 

peningaþvætti og fjármögnun hryðjuverka. Helstu nýmæli laganna eru að við þau er bætt 

við ákvæði um stafræn veski og þjónustuveitendur stafrænna veskja. Rökin fyrir því eru 
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að þar sem viðskipti með sýndarfé fari fram utan hins hefðbundna fjármálakerfis væri í 

ljósi nafnleysis hægt að millifæra sýndarfé milli landa án eftirlits. Það væri því brýnt að 

starfsemin væri gerð eftirlitsskyld. Í framhaldi setti Fjármálaeftirlitið reglur um 

þjónustuveitendur stafrænna veskja. Í reglunum er kveðið á um að sýndarfé sem 

þjónustuveitendur stafrænna veskja taka við í viðskiptum með sýndarfé skuli vera 

rekjanlegt. Vista skal upplýsingar um rekjanleika og tryggt að hægt sé að hafa eftirlit með 

því (Stjórnartíðindi, 2019). 

4.2 Löggæslustofnanir og eftirlitsaðilar 
Eins og áður hefur komið fram tóku gildi hér á landi 1. janúar 2019 ný lög um 

peningaþvætti og fjármögnun hryðjuverka. Í stuttu máli má segja að meginefni laganna 

sé að skylda þá sem eru undir eftirliti Fjármálaeftirlitsins, að þekkja raunveruleg deili á 

viðskiptamönnum sínum og samkvæmt lögunum er bannað að eiga viðskipti við aðila sem 

ekki geta sannað deili á sér. Undir eftirlit Fjármálaeftirlitsins eru t.a.m. bankar, 

lánastofnanir, rafeyrisfyrirtæki og þjónustuveitendur stafrænna veskja og felst eftirlit 

stofnunarinnar að sjá til þess að þessir aðilar uppfylli lög og reglur sem um starfsemi þeirra 

gildir. Þjónustuveitendur stafrænna veskja er annað hvort einstaklingur eða fyrirtæki sem 

býður upp á vörsluþjónustu (geymslu) á auðkennum sýndarfjár til að geyma og flytja 

sýndarfé.  

Löggjöfin nær aðeins til þeirra sem veita þjónustu í tengslum við sýndarfé, t.d. 
aðila sem skipta sýndarfé í rafeyri eða gjaldmiðla (eða öfugt) og skipta einni 
tegund sýndarfjár í aðra tegund sýndarfjár. Almennt séð geta slíkir aðilar tekið 
við fjölda greiðslumiðla, s.s. reiðufé, millifærslum úr banka, af kreditkorti eða 
öðrum tegundum sýndarfjár. Hér getur verið um að ræða skiptisíður á netinu 
og svokallaða „hraðbanka“ sem skipta sýndarfé (Ríkislögreglustjóri, 2019, bls. 
37). 

Ef Fjármálaeftirlitið telur að eftirlitsskyldir aðilar séu ekki að fara eftir lögum um 

peningaþvætti sendir eftirlitið tilkynningu um slíkt til skrifstofu fjármálagerninga lögreglu 

en skrifstofan tekur á móti öllum tilkynningum sé grunur um peningaþvætti. Hlutverk 

lögreglunnar er að rannsaka hugsanleg brot á lögunum og Skattrannsóknarstjóri hefur 

með höndum rannsóknir er lúta að mögulegum skattsvikum. 

Margar löggæslustofnanir og eftirlitsaðilar eiga aðkomu að málefnum sem tengjast 

peningaþvætti og fjármögnum hryðjuverka (Ríkislögreglustjóri, 2019) en þær eru: 
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Ø Dómsmálaráðuneytið 
Ø Fjármálaeftirlitið 

Ø Ríkisskattstjóri 
Ø Skrifstofa fjármálagerninga lögreglu 

Ø Tollstjóri 

Ø Héraðssaksóknari 
Ø Lögreglan 

Ø Skattrannsóknarstjóri 

Ø Ríkislögreglustjóri 
Ø Utanríkisráðuneytið 

Ø Atvinnuvega- og nýsköpunarráðuneytið 

Ø Fjármálaráðuneytið 

Í því skyni að fá upplýsingar um eftirlit og aðgerðir vegna viðskipta með sýndarfé voru 

tekin viðtöl við starfsmenn þeirra stofnanna sem einna helst hafa aðkomu að 

málaflokknum en það eru Fjármálaeftirlitið (FME), skrifstofa fjármálagerninga lögreglu 

(SFL), Skattrannsóknarstofa (SRS) og Lögreglan.  
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5 Aðferðarfræði 

Í þessum kafla er farið yfir þá aðferðafræði sem rannsakandi notaði við gagnaöflun, val á 

viðmælendum og úrvinnslu gagna. 

Viðmælendur rannsóknarinnar voru fjórir karlmenn og ein kona. Skilyrði fyrir þátttöku 

var að viðkomandi væri starfsmaður hjá hinu opinbera og starfaði með beinum eða 

óbeinum hætti við rannsóknir og eftirliti með peningaþvætti. Fjórir viðmælendur starfa í 

fullu starfi við rannsóknir efnahagsbrota; tveir á skrifstofu fjármálagreininga lögreglu, 

einn hjá Lögreglunni og einn hjá Skattrannsóknarstjóra. Fimmti viðmælandinn starfar hjá 

Fjármálaeftirlitinu og hafði komið að að gerð laga um peningaþvætti og fjármögnun 

hryðjuverka og jafnframt tekið þátt í að afgreiða starfsleyfisumsókn fyrir fyrsta íslenska 

rafeyrisfyrirtækið.  

Viðmælendur voru fundir út frá tengslaneti höfundar með hentugleikaúrtaki. 

Höfundur hafði samband við viðmælendur og kynnti fyrir þeim viðfangsefnið og útskýrði 

í stuttu máli rannsóknina. Eftir að viðmælendur höfðu samþykkt þátttöku fengu þeir í 

tölvupósti yfirlit yfir þær spurningar sem upp yrðu bornar. Aldur viðmælanda var á bilinu 

40 ára til 66 ára. Þeir höfðu allir lokið háskólanámi og tekið ýmis námskeið til að bæta 

þekkingu sína á viðfangsefninu. Viðmælendur störfuðu allir sem sérfræðingar hjá sínum 

stofnunum og höfðu starfað við rannsóknir efnahagsbrota og mál þeim tengd í 5 – 30 ár. 

Viðtöl fóru fram á starfsstöð viðkomandi í apríl 2019 og stóðu að jafnaði yfir um í 40 

mínútur. Viðtölin voru tekin upp með símtæki. Spurningarnar sem bornar voru upp í 

viðtölunum voru mótaður um þær hugmyndir sem höfundur fékk með lestri greina um 

viðfangsefnið og jafnframt útfrá umræðum sem oft höfðu skapast í starfi hans sem 

lögreglumanns. Höfundur fékk einnig aðstoð frá leiðbeinanda um gerð spurningalistans. 

Markmið viðtalanna var að fá yfirlitsmynd yfir stöðu málaflokksins hjá hinu 

opinbera er lýtur að peningaþvætti og draga saman reynslu viðmælenda og viðhorf. Eins 

og fram kemur hér að ofan eru það fjöldamargir opinberir aðilar sem hafa aðild að 

málaflokknum og það rúmaðist ekki innan ramma þess verkefnis að taka viðtöl við fullrúa 

allra þeirra stofnana sem hér eru upp taldar að ofan eða að reyna að fá heildarmynd um 

stöðu málaflokksins hér á landi. Einungis er tekið viðtöl við fámennan hóp og því 

ómögulegt að draga altækar ályktanir út frá þeim.  
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6 Niðurstöður 

Hér að neðan verður gerð grein fyrir niðurstöðum viðtala sem tekin voru við fimm 

sérfræðinga í rannsóknum og eftirliti með peningaþvætti hjá hinu opinbera. Í kaflanum er 

leitast við að varpa ljósi á viðfangsefni rannsóknarinnar ásamt því að svara 

rannsóknarspurningunni: „Í hverju felast helstu áhættur við notkun sýndarfjár og hvernig 

er eftirliti með því háttað?“ Rannsakandi dró fram sameiginlega þætti sem fram komu í 

viðtölunum í fjögur þemu; eftirlit með viðskiptum með sýndarfé, þekking eftirlitsaðila á 

viðskiptum með sýndarfé; hverjir nota sýndarfé og kemur til greina að banna Íslendingum 

að eiga viðskipti með sýndarfé? 

6.1 Eftirlit með viðskiptum með sýndarfé 
Það er ekki hlutverk Fjármálaeftirlitsins að hafa eftirlit með viðskiptum með sýndarfé 

samkvæmt viðmælenda FME. Hlutverk Fjármálaeftirlitsins er að hafa eftirlit með 

tilgreindum aðilum og sjá til þess að þeir framfylgi þeim lögum sem um starfsemi þeirra 

gilda. Fjármálaeftirlitið hefur eftirlit með þjónustuveitendum stafrænna veskja en 

starfsemi þeirra felst eins og áður segir í því að skipta sýndarfé í rafeyri eða gjaldmiðla 

eða einni tegund sýndarfjár í aðra tegund sýndarfjár. Þjónustuveitendur stafrænna veskja 

þurfa, eins og aðrir eftirlitsskyldir aðilar, t.a.m. bankarnir og kortafélögin, að framkvæma 

áreiðanleikakönnun á viðskiptamönnum sínum í því skyni að þeir sanni deili á sér og að 

fyrir liggi fullnægjandi upplýsingar um raunverulegan eiganda fjármuna. 

Þessi áreiðanleikakönnun og eftirlitið sem þessum útgefenda ber að hafa með 
sinum kúnnum eru nákvæmlega sömu kröfur og er í AML með kreditkortum. 
Við erum ekkert að fylgjast með hvernig kort ertu notuð, ekki með tæki eða 
tól til þess. Gerum kröfur til aðilana sem eru undir okkar eftirliti þeir séu að 
uppfylla þessar kröfur því þeir eru með viðskiptavininn hjá sér en ekki við. 

Að mati viðmælanda FME er eftirlit með sýndarfé eingöngu nauðsynlegt út frá 

mögulegri hættu á peningaþvætti og það að er eingöngu hlutverk lögreglunnar að hafa 

eftirlit með viðskiptum með sýndarfé ef upp kemur grunur um óheiðarleg viðskipti. 

Viðmælandi FME taldi að þrátt fyrir að færslur á bálkakeðju sé ekki persónugreinanlegar 

þá séu upplýsingarnar sem þar birtast rekjanlegar og hægt sé að skoða allar færslur með 

bitcoin á netinu.  
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Þú getur fylgst með færslum á bálkakeðju getur ekki endilega vitað, ekki 
persónugreinanlegt en útgefandinn , rafeyrisfyrirtækið þekkir númerakóðann 
sinn, vita þetta sé þeirra útgáfa, íslenskt fyrirtæki ætlar kaupa vörur af 
fyrirtæki i Kína svo sjá þeir á bálkakeðjunni að rafeyrinn fer ekkert til Kína 
heldur til Rússlands og þá blikka viðvörunarljós. 

Viðmælandi FME benti jafnframt á að búið sé að þróa lausnir sem greina og safna 

saman færslum og tól til að greina upplýsingarnar. Dæmi um slíkt er vefsíðan 

https://www.elliptic.co/. „Ef þú þekkir númeraröðina getur þú séð þetta bara á netinu, 

getur hver sem er skoðað færslurnar.“ 

Hinir viðmælendurnir voru ekki eins sannfærðir um að hægt væri að fylgjast með 

auðveldum hætti með bitcoin færslum og að mati viðmælanda lögreglunnar er eftirlit 

afskaplega flókið og „engin raunhæf leið að fylgja eftir hvernig sýndarfé fer á milli 

einstaklinga.“ Viðmælendur SFL töldu aftur á móti að rekjanleiki viðskipta með sýndarfé 

væri ekki ólíkt því að rekja viðskipti með hefðbundna gjaldmiðla. Alls staðar væru glufur, 

hvort sem um er að ræða gjaldmiðla eða sýndarfé, sem hægt er að nota og til eru margar 

aðferðir til að reyna að hylja slóð sína og mörg fyrirtæki bjóða upp á slíka þjónustu. Að 

þeirra mati er skráning á eigendum stafrænna veskja almennt lök á heimsvísu. Hér á landi 

þarf eigandi stafræna veskisins að vera skráður en margar erlendar kauphallir gera ekki 

þá kröfu og gera út á það að halda upplýsingum um eigendur stafrænna veskja leyndum. 

Slíkt torveldi að sjálfsögðu allt eftirlit. Viðmælandi A hjá SFL benti á að:  

Rekjanleiki á bitcoin er ekkert öðruvísi en í bankaviðskiptum. Það eru svarthol 
alls staðar, svæði í heiminum sem gera út á þessa leynd og getur verið erfitt 
að finna eignarhald ef menn vilja það. Skráning á hver á hvaða Bitcoin veski 
alls staðar mjög lök. Margar kauphallir erlendis gera út á leynd og svara engu. 
Dæmi líka til um kauphallir erlendis sem vilja hafa allt upp á borði og skýrar 
leikreglur. 

 Allir viðmælendur eru sammála því að eftirlitið gæti falist í því að fylgjast með þegar 

sýndarfé er breytt í peninga og lagðir inn á venjulega bankareikninga. Þrátt fyrir að til sé 

tækni til að fylgjast með færslum á bálkakeðjum þá benti viðmælandi lögreglunnar á að 

til sé fjöldi tegunda sýndarfjár og þær tegundir byggi ekki allar á bálkakeðjum. Að mati 

hans getur verið erfitt að hafa eftirlit með sýndarfé, þrátt fyrir að bálkakeðjan eigi að gefa 

upplýsingar um viðskiptin. Það getur flækt eftirlit ef einni tegund af sýndarfé er skipt í 

aðra tegund og þannig koll af kolli, þá er erfitt að rekja slóð viðskiptanna.  
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Viðmælandi SRS taldi að menn séu að vakna upp af vondum draumi varðandi þær 

hættur sem fylgja sýndarfé og að mati hans eru menn ekki að átta sig á hættunni sem 

þarna býr. Viðmælandinn fór fyrir nokkrum árum á námskeið hjá Europol í Hollandi og 

einn helsti sérfræðingur þeirra fór í gegnum viðskipti með bitcoin og sýndi hversu 

„ofboðslega erfitt“ er að rekja viðskiptin. Færslur er hægt að rekja þegar þær fara inn og 

út en en færslur á milli upphafs- og lokafærslu geti verið afskaplega erfitt að rekja. Að 

mati viðmælandans fara viðskipti með sýndarfé fram í „sýndarveruleika“ og það er 

algerlega óljóst hvað er að baki viðskiptunum eða hvaðan uppruni fjármagnsins er. 

Það veit raun enginn hvað er i gangi i þessum sýndarveruleika ... hver er 
uppspretta þeirra fjármuna sem liggja þar inni, hvernig þeir urðu til, hvernig 
menn eignuðust þá, gegnum brotastarfsemi, menn flutt af bankareikningum 
eða keypt sig inn í þetta. En þetta er gambling i sinni tærustu mynd – sérð 
hvernig gengið á þessu þróast,  upp og niður – veit i raun enginn hvernig þetta 
verður. 

Viðmælendur voru sammála um að hægt væri að hafa eftirlit með því þegar verið væri 

að skipta sýndarfé í gjaldmiðla og leggja inn á bankareikninga, svokallaður 

umbreytingarfasi, en það væri mjög erfitt að fylgjast með færslum á milli þess sem þær 

kæmu inn í kerfið og færu út úr því. Viðmælandi SRS taldi að það væri næstum ómögulegt 

að fylgjast með bitcoin færslum á milli upphafs- og endafærslu: 

Getur ekkert haft eftirlit með þessu þetta eru, ekkert hægt að fylgjast með 
þessu – fór fyrir 2 árum til EUROPOL í Hollandi og þar meðal annars, þeirra 
helsti sérfræðingur fór i gegnum þetta með okkur, sýndi okkur fram á hve 
ofboðslegra erfitt það er að rekja þetta. Hægt að rekja þetta þegar hluturinn 
mögulega fer inn í kerfið og svo þegar hann fer út úr kerfinu – en þess á milli 
er erfitt að rekja þetta. 

Jafnframt benti viðmælandi B hjá SFL á að mjög auðvelt væri að fela peningaslóð í 

gegnum svokallaða „Tumblera“ en það eru  sérhæfð fyrirtæki sem selja þjónustu sem felst 

í því að hylja slóð peninga.  

Að mati viðmælenda SRS eru viðskipti með sýndarfé eins og viðskipti í vogunarsjóðum, 

„stjórnlaus og lúta engum reglum“ og eftirlitsstjórnvöld í mörgum löndum hafa þess 

vegna varað við viðskiptum með sýndarfé. 

Afstaða viðmælenda FME og SRS til eftirlits með viðskiptum með sýndarfé skiptist í tvo 

horn; annars vegar sú að mati viðmælenda FME að hægt sé að fylgjast á tiltölulega 

einfaldan máta með viðskiptunum þar sem þau eru öll aðgengileg og opinber yfir í að það 
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að mati viðmælanda SRS að það sé óvinnandi vegur að hafa slíkt eftirlit. Afstaða annarra 

viðmælenda var einhvers staðar hér á milli, það er hægt fylgjast með viðskiptunum en 

það er líka hægt að nota sérhæfðar leiðir til að hylja slóð viðskiptanna. 

6.2 Þekking eftirlitsaðila á viðskiptum með sýndarfé  
Hvað þekkingu eftirlitsaðila varðar á sýndarfé og þeirri tækni sem hún byggir á eru 

viðmælendur sammála um að hér á landi sé ekki til staðar hjá löggæsluyfirvöldum nægileg 

þekking á umgjörð sýndarfjár og fjártækni. Mesta þekkingin sé til staðar innan 

lögreglunnar og hjá SFL en mikilvægt er að auka skilning hjá eftirlitsaðilum og jafnframt 

innan bankakerfisins samkvæmt viðmælenda B hjá SFL. 

Það þyrfti að auka skilning á þessu i fjármálakerfinu, hjá bönkunum. Held að 
íslensku bankarnir séu ekki að hafa neitt eftirlit með því þegar kauphallir 
innleysa sýndarfé inn á reikninga hjá fólki. 

Viðmælandi lögreglunnar tekur undir þetta sjónarmið og sagði að „hefðbundna 

bankakerfið er ekki að taka við sér.“ Jafnframt er það mat hans að innan lögreglunnar er 

„alls ekki“ til staðar næg þekking á viðskiptum með sýndarfé og að þróun viðskipta með 

sýndarfé hafi ekki verið gefinn sérstakur gaumur á þeim tíma sem viðskipti með það hófst: 

„Alls ekki, menn hafa einhvern veginn bara leyft þessu að gerast því menn sáu þetta aldrei 

sem eitthvað stórt.“ 

Hjá SRS hefur stofnunin ekki þau tæki og tól sem gætu nýst við rannsóknir samkvæmt 

viðmælanda SRS en verið er að auka samvinnu lögreglu og skattayfirvalda á milli landa. 

Íslendingar eru komnir með aðgang að kerfinu FCNET, Financial Investigation Criminal 

Net, en um er að ræða kerfi sem Hollendingar og Bretar eru að þróa með OECD ríkjunum. 

Um er að ræða miðlægan gagnarunn fyrir lögregluyfirvöld um allan heim. Vonir standa til 

að hægt verði að sækja upplýsingar í gagnagrunninn og þannig flýta fyrir og auðvelda 

rannsóknir á efnahagsbrotum og þar á meðal viðskiptum með sýndarfé. 

Allir viðmælendur voru sammála um að þrátt fyrir að Ísland sé lítið land þá hefur það 

enga sérstöðu umfram önnur lönd í krafti smæðar sinnar að fylgjast betur með viðskiptum 

með sýndarfé. Íslendingar geta átt viðskipti með sýndarfé án þess að viðskiptin séu 

framkvæmd á Íslandi. En það er hægt að fylgjast með því þegar sýndarfé er skipti í 

íslenskar krónur því það er nánast eingöngu hægt að gera á Íslandi. Þegar sýndarfé er skipt 

í íslenskar krónur þá geta eftirlitsaðilar óskað upplýsinga um uppruna fjármagnsins og 



 

36 

reynt að rekja slóð þess. Viðmælandi lögreglunnar benti á að viðskipti með sýndarfé fara 

öll fram á internetinu og íslenska lögsagan nær bara ákveðið langt. Það tefur rannsóknir 

og gerir þær erfiðari. Þetta vita þeir sem stunda peningaþvætti. Viðmælandi A hjá SFL 

benti á að internetið hefði engin landamæri og það væri hvorki hægt né æskilegt að 

takmarka notkun þess. 

 Þetta er internetið, er vandamál varðandi lögsögu er varða rannsóknir mála 
og þess háttar. Landamæri þurfa að fara að verða öðruvísi, menn þurfa að fara 
geta tengt sig lengra svo hægt sé að gera eitthvað, gerist seint, verður engin 
leið að stemma stigu við þessu og ég óttast það ekki, alls ekki. Það var sett 
lögbann á Piratebay, það entist i nokkrar sekúndur. Lögin eru alltaf á eftir. 

„Lögin eru alltaf á eftir“ og í sama streng tekur viðmælandi FME þegar rætt var um 

hversu auðvelt það er fyrir glæpamenn að hylja slóð sína í viðskiptum á netinu: 

 Svo kom mannránsmálið i Noregi þar sem beðið var um greiðslu í mynt sem 
er erfiðara að rekja en bitcoin, a.m.k. virðast þeir vera á undan, svo eru líka 
miðstöðvar, skiptimarkaður sem sérhæfa sig í að fela slóð, það er eitthvað 
sem óprúttnir aðilar myndu nýta sér. 

Það er auðvitað alþekkt að glæpamenn eru sífellt að leita nýrra leiða til að þvætta 

peninga og stunda ólöglega starfsemi. Glæpamenn eru eða „a.m.k. virðast þeir vera á 

undan“  yfirvöldum og hlutverk lögreglunnar og annarra eftirlitsaðila er oft að reyna að 

stoppa í götin og byrgja brunninn eftir að barnið er dottið ofan í hann. Það er samdóma 

niðurstaða viðmælenda að löggæsluyfirvöld hér á landi og annars staðar hafi ekki tekið 

viðskipti með sýndarfé nægilega alvarlega í upphafi og að ekki hafi verið lögð nægileg 

áhersla á að fylgjast með þeirri tæknilegu framþróun sem hafi átt sér stað. Staðan sé því 

þannig að það skorti upp á þekkingu og tækjabúnað hjá yfirvöldum til að geta fylgst vel 

með viðskiptum með sýndarfé. 

6.3 Hverjir nota sýndarfé? 
Viðmælendur voru sammála um að hinn venjulegi Íslendingur væri ekki að eiga viðskipti 

með sýndarfé en telja að það muni breytast í framtíðinni. Nýjar fjártæknilausnir eru að 

koma fram og líklegt er að fjártæknifyrirtæki eigi eftir að þróa lausnir varðandi sýndarfé 

fyrir hinn almenna notanda. Samkvæmt viðmælanda lögreglunnar eru það helst þrír 

hópar sem nota bitcoin hér á landi; útlendingar sem vilja á ferðalögum eiga viðskipti í 

bitcoin hraðbanka og taka út íslenskar krónur [bitcoin hraðbanki var staðsettur á Hlemmi 
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en hefur nú að kröfu FME verið fjarlægður], útlendingar sem vinna hér á landi og senda 

peninga til heimalandsins og svo hópur af íslendingum sem stunda viðskiptin í 

gróðrarskyni: 

 Var þannig að það væru þrír hópar sem notuðu þetta, útlendingar sem vildu 
íslenskar krónur i gjaldmiðla. Svo eru þetta hópar af útlendingum sem nota 
þetta sem leið til að losna við að borga gjöld af peningasendinum út og þá 
aðallega af minni upphæðum, bitcoin tekur ekki þjónustugjald en aðrar 
stofnanir taka oft færslugjöld og því er þetta ódýrara, rafmyntir hafa náð betri 
fótfestu i austur Evrópu og því nota þeir þetta. Svo eru þetta íslendingar sem 
eru að taka áhættustöðu með gengi þessara gjaldmiða. 

Báðir viðmælendur SFL telja að þeir sem stundi einna helst viðskipti með sýndarfé séu 

þeir aðilar sem stunda námugröft. Að mati þeirra liggja mikil verðmæti í viðskiptum með 

bitcoin og menn væru ekki að stunda námugröft fyrir háar fjárhæðir ef það væri ekki 

ávinningur fólginn í því. Þeir þekki ekki til þess að hér á landi sé hægt að greiða fyrir vörur 

eða þjónustu með sýndarfé og telja að það sé sáralítið notað í venjulegum viðskiptum. 

Viðmælandi A hefur orðið: 

Þeir sem eru að selja sýndarfé eru væntanlega þeir sem eru að grafa eftir 
þessu, því það er töluverður fjöldi sem gerir það. Ef menn eru ekki bara í 
spákaupmennsku með þetta en eru að selja þjónustu vörur og taka við þessu 
sem greiðslu man ég ekki eftir slíku – hlýtur að vera eitthvað, trúi ekki öðru. 
Sáralítið notað í venjulegum viðskiptum. 

Óljóst er hvort hér á landi séu mikil viðskipti með sýndarfé en margt bendir þó til þess 

þar sem töluverður námugröftur er stundaður á Íslandi. Viðmælandi  SRS var sannfærður 

um að enn sem komið er væru það glæpamenn sem fyrst og síðast stundi viðskipti með 

sýndarfé og netárásir þar sem krafist væri lausnargjald í formi sýndarfjár væru dæmi um 

það sem og frægt mannrán í Noregi árið 2017 þar sem einnig væri farið fram á greiðslu 

lausnarfjár með sýndarfé en þau viðskipti væri hægt að flækja svo mikið að ekki væri hægt 

að rekja þau.  

Alveg ljóst að þessi notkun á þessu sýndarfé er tilkomin vegna afbrota, vegna 
hagnaðar af einhverri brotastarfsemi hvaða nafni sem það nefnist. Veit engin, 
miðað við hvaða magn sem er i umferð hverjir eru eigendurnir, hvort eigendur 
af þessu sýndarfé í þessum kerfum hvort þeir séu afbrotamenn eða eitthvað 
slíkar mafíur eða hvað megi kalla þetta. Eða hvort þetta séu einhverjir sem 
hafa keypt sér inn til að fela fé sem þeir stolið undan skatti eða vegna þess að 
hlutirnir þoli ekki dagsljósið. 
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Viðmælandi lögreglunnar tók undir með öðrum viðmælendum að ýmsar hættur fælust 

í viðskiptum með sýndarfé en benti jafnframt á að stór hluti viðskipta með sýndarfé væri 

framkvæmt í þeim tilgangi að spara viðskiptakostnað og fækka milliliðum. Möguleikar 

viðskipta með sýndarfé væru heilmargir og enn í þróun: 

Held við höfum ekki enn séð möguleikana til enda, talið að stór hluti að 
verslun með rafmynt er ekki hluti af skipulagðri glæpastarfsemi heldur eru 
menn að leita af ákveðnu hagræði til að komast framhjá gjaldeyrishöfum, 
gengishöftum, komast framhjá greiðslum til bankanna. Ný greiðsluaðferð í 
heimsviðskiptum er að ryðja sér til rúms sem og við erum ekki komin þangað 
þar sem þetta endar ef þetta endar, kannski bara stöðug þróun. Möguleikarnir 
eru ekki allir komnir fram. 

Allir viðmælendur voru sammála um að möguleikarnir með viðskipti með sýndarfé á 

internetinu væri ekki allir komnir fram og að mjög mikil og hröð tækniþróun ætti sér stað 

um þessar mundir og það væri erfitt fyrir eftirlitsaðila að fylgjast með þeirri þróun. Tæki 

og búnaður til að fylgjast með viðskiptum með sýndarfé væri dýr og hið opinbera væri 

seint að bregðast við og hefði oft ekki tök á því að kaupa nýjustu tækni við eftirlit. Almennt 

töldu viðmælendurnir að yfirvöld hefðu takmörkuð úrræði við eftirlit þrátt fyrir að 

ýmislegt væri í boði, t.a.m. Chainalysis, kerfi sem gerir aðilum kleift að fylgjast með 

viðskiptum með sýndarfé. Viðmælandi SRS sagði hreint út að tæknin til að fylgjast með 

viðskiptum með sýndarfé væri ekki til innan opinbera geirans, lögreglunnar eða skattsins. 

6.4 Kemur til greina að banna Íslendingum að eiga viðskipti með 
sýndarfé? 

Þegar viðmælendur voru spurðir um hvort hægt væri að banna Íslendingum að eiga 

viðskipti á netinu með sýndarfé en slíkt bann er til skoðunar í Kína voru þeir allir sammála 

um að slíkt væri algjörlega út í hött. „Við erum ekki þannig ríki að hægt sé að banna fólki 

eitthvað sem hægt er að gera á netinu“ sagði viðmælandi FME. Viðmælandi SRS lítur á 

viðskipti með sýndarfé sem mögulega leið til að fela fjármuni og margvíslegar hættur eru 

taldar felast í slíkum viðskiptum. Viðmælandinn bendir á að eftirlitsstjórnvöld hafa 

margoft varað við viðskiptum með sýndarfé og hann veltir því fyrir sér af hverju viðskipti 

af þessum toga séu leyfð en á sama tíma er auðvitað ekki hægt að banna slík viðskipti þar 

sem þau hlíta engum landamærum. Mjög erfitt sé að fylgjast með viðskiptum með 

sýndarfé og mikla sérþekkingu þarf til þess: 
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Það þarf klárlega einstaklinga með djúpa þekkingu á þessu sviði, tölvusviðinu, 
það er alveg klárt og það heldur dugar ekki til þess að koma í veg fyrir þetta, 
mér finnst bara að það eigi að banna þetta, banna námugröft á Íslandi, ég skil 
ekki hvernig þetta fór af stað og hver leyfði þetta. 

Svör viðmælenda endurspegluðu að ýmsar hættur eru fyrir hinn almenna notenda að 

eiga viðskipti með sýndarfé. Fjármálaeftirlitið hefur varað neytendur við viðskiptum með 

sýndarfé þar sem það er algerlega óljóst með framtíðarvirði þess og sýndarfé er ekki tengt 

neinum gjaldmiðli. Margir blanda saman rafeyri og rafmynt/sýndarfé en nauðsynlegt er 

að greina á milli þeirra og verð á sýndarfé lítur öðrum lögmálum en verð á rafeyri. 

Munurinn á þessu er, þótt það sé sama virkni, ef þú kaupir rafeyri áttu að vera 
viss sum að þú getur skilað honum, 1 USD i rafeyrir er 1 USD i búðinni, með 
sýndarfé er það ekki svoleiðis, 1 USD i bitcoin gætir þú kannski selt á 10 USD 
eða 0,1 USD. Veist það ekkert, en varðandi rafeyri er útgefandinn skyldugur 
til að skila þér nákvæmlega sömu fjarhæð og rafeyrinn er skráður. 

Viðmælandi SRS var neikvæðastur í afstöðu sinni til notkunar sýndarfjár, vildi helst 

banna notkun þess en um leið sagðist átta sig á því að það væri ekki hægt. Að hans mati 

eru viðskipti með sýndarfé mjög varhugaverð og sambærileg við að spila lottó, ekki hægt 

að gera ráð fyrir ágóða og hrein heppni ef viðskiptin eru ábatasöm.   

Warren Buffet ráðleggur mönnum eindregið frá því að koma nálægt þessar 
mynt og sýndarfé, segir allt sem segja þarf. Þetta viðhorf hjá venjulegum 
fjármálamanni, ekki koma nálægt þessu því þetta er ekki gjaldmiðill því þetta 
er huglægur hlutur, menn æsa hvern annan upp, er skyndigróði og vafalaust 
fara sumir þarna inn því þeir eru áhættufíklar, vilja græða á skömmum tíma 
og fara síðan út – er bara eins og að spila í lottó. 

Afstaða viðmælenda spannaði vítt svið, allt frá því að vilja helst banna viðskipti með 

sýndarfé yfir í það að fjalla um að möguleikar fjártækninnar væru óþrjótandi og viðskipti 

með sýndarfé yrðu í framtíðinni eðlilegur hluti af greiðslumáta almennra notenda þar sem 

eflaust væri  hægt að nota sama greiðslukortið til að greiða vörur og þjónustu með 

sýndarfé eða rafeyri. 
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7 Umræður og lokaorð 

Hröð þróun hefur verið á liðnum árum í greiðslumiðlun og neytendur og atvinnulíf reiða 

sig sífellt meira á rafræna greiðslumiðlun og um leið aukast kröfur um einfaldleika og 

hraða. Margir samverkandi þættir hafa áhrif á þessa þróun svo sem aukin tækniþekking 

og nýsköpun og ekki er annað séð en að þessi þróun muni halda áfram. Sem dæmi má 

nefna að fyrir áratug voru viðskipti með sýndarfé algerlega óþekkt en í dag eru til fleiri 

hundruð tegundir sýndarfjár og í september 2018 tók fyrsta íslenska fyrirtækið til starfa 

sem þjónustuveitandi stafrænna veskja. 

Ekki sér fyrir endann á þessari nýju tækni sem að mörgu leyti er byltingarkennd og 

flókin en ekki er ólíklegt að eftir því sem fram vindur að almenningur muni í auknum mæli 

fara að nýta sér hana sambærilegt og gerðist upp úr 1990 þegar borðtölvur voru fyrsta að 

koma inn á neytendamarkað. Það sem er þó mun flóknara nú en þá er að fjártæknin mun 

ekki einungis hafa áhrif á hegðun neytenda heldur líka á allt hagkerfið og regluverk. 

Fyrrverandi seðlabankastjóri, Már Guðmundsson, óttast þó ekki áhrif sýndarfjár á 

hagkerfið því undirliggjandi sýndarfé eins og bitcoin eru alltaf hefðbundnir gjaldmiðlar, 

sýndarfé þarf á einhverjum tímapunkti að breyta í peninga (Þorbjörn Þórðarson, 2019). 

En það sem veldur mestu áhyggjum hjá eftirlitsaðilum, bæði hér á landi og erlendis, er 

samkvæmt viðmælendum í þessari rannsókn það sem gerist í hinum stafræna heima þar 

til að sýndarfé er breytt í peninga. Í skýrslu frá FBI, Bandarísku alríkislögreglunni, kemur 

fram að erfitt er fyrir lögregluyfirvöld að fylgjast með viðskiptum með bitcoin þar sem 

útgáfa þess er ekki miðstýrð heldur er það í höndum þúsunda námumanna að grafa eftir 

nýjum bitcoin einingum. Þó svo að útgáfa bitcoin væri miðstýrð er það mat FBI að það 

væri mjög erfitt verk að hafa upp á notendum sem búa yfir mikilli tækniþekkingu og þekkja 

leiðir til að hylja slóð viðskipta og gera yfirvöldum illmögulegt að rekja þau (Federal 

Bureau of Investigation, 2012).  

Í þessari rannsókn hefur verið lögð áhersla á viðskipti með bitcoin. Afstaða 

viðmælenda FME og SRS til eftirlits með viðskiptunum skiptist í tvo horn; annars vegar sú 

að mati viðmælenda FME að hægt er að fylgjast á tiltölulega einfaldan máta með 

viðskiptum með bitcoin þar sem þau eru öll aðgengileg og opinber yfir í að það að mati 

viðmælanda SRS að það sé óvinnandi vegur að hafa slíkt eftirlit. Afstaða annarra 

viðmælenda, sem höfundur þessarar ritgerðar getur einnig tekið undir, er einhvers staðar 
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þar á milli, það er hægt fylgjast með viðskiptunum en líka hægt að flækja viðskiptin og 

gera það erfitt að fylgjast með þeim og rekja þau. Það er því ekki annað hægt en að taka 

undir með Jha (2018) að færslur með bitcoin séu órekjanlegar og þær séu ekki 

órekjanlegar! „Bitcoin is untraceable & Bitcoin is NOT untraceable“. 

Það er því mikil áskorun fyrir eftirlitsaðila að afla sér fullnægjandi þekkingar á 

viðskiptum með sýndarfé og viðmælendur eru sammála um að þekking eftirlitsaðila hér 

á landi varðandi sýndarfé og þeirri tækni sem hún byggir á þyrfti að vera mun meiri en 

hún er í dag. Allir viðmælendur voru sammála um að hér á landi væri ekki til staðar hjá 

löggæsluyfirvöldum nægileg þekking á umgjörð sýndarfjár og fjártækni. Mesta þekkingin 

væri til staðar innan lögreglunnar og hjá SFL en hún væri þó fremur takmörkuð. Það er því 

brýnt verkefni að auka þekkingu og skilning hjá eftirlitsaðilum á þessari nýju tækni. Á það 

var líka bent að auka þyrfti þekkingu innan fjármálakerfisins. Það var samdóma niðurstaða 

viðmælenda að löggæsluyfirvöld og fjármálafyrirtæki hér á landi og annars staðar hafi 

ekki tekið viðskipti með sýndarfé nægilega alvarlega í upphafi og að ekki hafi verið lögð 

nægileg áhersla á að fylgjast með þeirri tæknilegu framþróun sem hafi átt sér stað. Staðan 

væri því þannig að það skorti upp á þekkingu og tækjabúnað hjá yfirvöldum til að geta 

fylgst vel með viðskiptum með sýndarfé.  

Þrátt fyrir að búið sé að hanna hugbúnað sem getur nýst yfirvöldum til að greina 

færslur með bitcoin er sá hugbúnaður ekki hannaður með þarfir yfirvalda í huga og getur 

ekki að mati Hiroki og Tziakouris (2018) nýst yfirvöldum sem skyldi þar sem það er ekki á 

færi hugbúnaðarins að framvísa sönnunargögnum í dómsal. Í því skyni hönnuðu þeir 

Hiroki og Tziakouris hugbúnað sem hannaður er með þarfir löggæsluyfirvalda í huga til að 

greina grunsamlegar færslur á bálkakeðjum og berjast gegn netglæpum. Sá hugbúnaður 

er þó ekki komin í gagnið, margvíslegar prófanir á honum eru framundan og því óljóst 

hvenær hann fer að gagnast til rannsókna á netglæpum. En það er mjög mikilvægt að 

yfirvöld fái í hendur tæki og tól sem hjálpar þeim í rannsóknum á viðskiptum með bitcoin. 

Tækninni hefur fleygt áfram og það var mat viðmælenda í þessari rannsókn að 

eftirlitsaðilar hefi setið eftir og ekki áttað sig á því hversu gífurlega miklar breytingar hafi 

orðið varðandi fjártækni undanförnum árum. 

 Einn viðmælandi benti á, og hægt er að taka undir að mati höfundar, er að „lögin eru 

alltaf eftir á“. Fjárglæpamenn eru alltaf skrefi á undan lögunum í að finna glufur sem hægt 
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er að notafæra sér til að fela slóð peninga og rekjanleiki þeirra í hinum stafræna heimi 

verður fyrir löggæsluyfirvöld alltaf flóknari og flóknari. Það er algjörlega ljóst að eftirlit 

með sýndarfé er miklu flóknara en eftirlit með hefðbundnum gjaldmiðlum. Slíkt eftirlit 

getur eins og dæmin sanna verið mjög erfitt og flókið mál fyrir yfirvöld að sanna 

peningaþvætti en þar sem sýndarfé og öll umgjörð í kringum þau eru svo ný af nálinni þá 

er þekking eftirlitsaðila á þeim enn sem komið er afar takmörkuð. 

Það var mat allra viðmælenda að möguleikarnir varðandi viðskipti með sýndarfé væru 

ekki allir komnir fram og að með tímanum myndi hinn venjulegi Íslendingur eiga viðskipti 

með sýndarfé í mun meira mæli en í dag. Það væri algjörlega út í hött að reyna að banna 

þeim að eiga viðskipti á netinu heldur væri mikilvægt að yfirvöld gerðu sér grein fyrir að 

breytingar á greiðsluformi væru framtíðin. Þrátt fyrir það væri enn sem komið er mjög 

margt óljóst í viðskiptum með bitcoin og aðrar tegundir rafmynta og svör viðmælenda 

endurspegluðu að ýmsar hættur væru fyrir hinn almenna notenda að eiga viðskipti með 

sýndarfé. Fjármálaeftirlitið (2018) hefur varað neytendur við viðskiptum með sýndarfé 

þar sem það er algerlega óljóst með framtíðarvirði þess og sýndarfé er ekki tengt neinum 

gjaldmiðli. Áhættur sem taldar eru stafa vegna viðskipta með sýndarfé eru að mati 

Evrópska bankaeftirlitsins (European Banking Authority, 2014) meira en 70 talsins og þær 

helstu eru taldar stafa af peningaþvætti og fjármögnun hryðjuverka ásamt áhættum er 

lúta að greiðslumáta. 

Samkvæmt íslenskum lögum er sýndarfé ekki gjaldmiðill en viðskipti með sýndarfé eru 

lögleg og með lögum um peningaþvætti og fjármögnun hryðjuverka frá janúar 2019 njóta 

nú neytendur í viðskiptum með sýndarfé meiri verndar en áður þar sem 

þjónustuveitendur stafrænna veskja falla nú undir lögin og þurfa starfsleyfi frá 

Fjármálaeftirlitinu. En eftir sem áður eru viðskipti með sýndarfé talin áhættusöm þar sem 

virði sýndarfjár er mjög sveiflukennt og það er ekki gefið út af seðlabönkum. En það var 

auðvitað markmiðið með hönnun og útgáfu sýndarfjár, kerfið er hannað til þess að aðilar 

geti átt viðskipti sín á milli án aðkomu þriðja aðila, það er ekki neinn einn aðili sem gefur 

út sýndarfé eða stýrir dreifingu þess.  

Tækninni sem sýndarfé byggir á fleygir áfram og vegna hennar verða alþjóðaviðskipti 

auðveldari og hraðari en um leið eru viðskipti með sýndarfé áskorun fyrir eftirlitsaðila í 

ljósi þess að um afar flókna tækni er að ræða, um þau gilda engin landamæri og margir 
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telja að notendur sýndarfjár geti betur hulið slóð sína í rafrænum viðskiptum með 

sýndarfé en hefðbundna gjaldmiðla. Heildstætt regluverk um sýndarfé er ekki til staðar 

en mikil vinna er í gangi hjá eftirlitsstofnunum og öðrum aðilum er koma að málaflokknum 

en um afskaplega krefjandi og umfangsmikið verkefni er að ræða og ekki er séð fyrir 

endann á því hvernig framkvæmd viðskipta með sýndarfé verður í framtíðinni eða hvernig 

eftirliti verður háttað. Það eina sem er ljóst á þessari stundu er að framtíð peninga og 

greiðslur með þeim mun taka breytingum og það mun gerast hvort sem stjórnvöld og 

seðlabankar eru tilbúin til þess eða ekki. 
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Viðauki 

Spurningar: 

1. Er nauðsynlegt að hafa eftirlit með sýndarfé? 

2. Hvaða aðili /aðilar eiga að hafa eftirlit? 

3. Hver er tilgangur/markmið eftirlits? 

4. Hver er staða eftirlits í dag?  

5. Hvað þarf að breytast til að eftirlitið verði árangursríkt? 

6. Hafa eftirlitsaðilar nægjanlega þekkingu á sýndarfé og fjártækni? 

7. Er mögulegt fyrir eftirlitsaðila að byggja upp slíka þekkingu? 

8. Hvernig eiga stjórnvöld að stýra áhættunni sem fylgir sýndarfé með tilliti til 
peningaþvættis og netárása? 

9. Getur Ísland í krafti smæðar sinnar fylgst betur með viðskiptum með sýndarfé en 
önnur lönd? 

10. Kemur til greina að banna Íslendingum að eiga viðskipti með sýndarfé, t.d. eins og 
í Kína? 

11. Hvaða tæki og tól hefur stofnunin sem þú starfar hjá til að hafa eftirlit með 
viðskiptum með sýndarfé? 

12. Hvaða aðilar eiga einna helst eftir að stunda viðskipti með sýndarfé? 

13. Er sýndarfé fyrir hinn venjulega Íslending? 

 

 


