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LEIÐBEININGAR 

við reglur nr. 1266/2016 um gjaldeyrismál, sbr. 41. gr. þeirra. 
 

1. Almennt. 
 

Seðlabanki Íslands hefur sett leiðbeiningar þessar til skýringar á framkvæmd reglna nr. 

1266/2016, um gjaldeyrismál, sem settar eru samkvæmt heimild í 4. mgr. 13. gr. b, 5. mgr. 

13. gr. c., 9. mgr. 13. gr. j, 15. mgr. 13. gr. n, 4. mgr. 13. gr. o, 3. mgr. 13. gr. p og 2. mgr. 14. 

gr. laga nr. 87/1992, með síðari breytingum. Leiðbeiningarnar eru ætlaðar til nánari útskýringa 

á framkvæmd beiðna um staðfestingu Seðlabanka Íslands, eða tilkynningu, á 

gjaldeyrisviðskiptum og fjármagnshreyfingum á milli landa vegna neðangreindra 

viðskipta: 

1. Greiðslu vaxta og verðbóta af vöxtum af skuldabréfum, lánssamningum, 

peningamarkaðslánum og innstæðum skv. 13. gr. j. 

2. Greiðslu vegna samningsbundinna afborgana skv. 13. gr. j. 

3. Arðgreiðslna skv. 13. gr. j. 

4. Fyrirfram- og uppgreiðslu lána skv. 6. tölul. 2. mgr. 13. gr. b og 2. mgr. 13. gr. c. 

5. Fjárfestingu í verðbréfum, hlutdeildarskírteinum verðbréfa- og fjárfestingarsjóða, 

peningamarkaðsskjölum, öðrum framseljanlegum fjármálagerningum, 

peningakröfum og öðrum sambærilegum kröfuréttindum skv. 6. tölul. 2. mgr. 13. 

gr. b og 3. mgr. 16. gr. reglna nr. 1266/2016. 

6. Inn- og útflutnings innlendra verðbréfa skv. 6. tölul. 2. mgr. 13. gr. b laga nr. 

87/1992 og 27. gr. reglna nr. 1266/2016. 

7. Kaupa á erlendum gjaldeyri, innleggs á eða úttektar af reikningum hjá 

fjármálafyrirtæki skv. 6. tölul. 2. mgr. 13. gr. b og 2. mgr. 13. gr. c laga nr. 87/1992 

og 28. gr. reglna nr. 1266/2016. 

8. Beinnar fjárfestingar erlendis skv. 7. tölul. 2. mgr. 13. gr. b. 

9. Fasteignaviðskipta skv. 11. tölul. 2. mgr. 13. gr. b. 

10. Viðskipta með rafrænt skráða fjármálagerninga útgefna í innlendum gjaldeyri skv. 

24. gr. reglna nr. 1266/2016. 

 

Fjármálafyrirtæki, sem óska staðfestingar eða tilkynna fyrir viðskiptavini sína, skulu 

tryggja að beiðnir ásamt gögnum, uppfylli form- og efnisskilyrði reglna nr. 1266/2016 um 

gjaldeyrismál og leiðbeininga þessara, og að viðskiptin séu tilkynnt Seðlabankanum með 

réttum hætti,  sbr. færslulýsingar í köflum 2-5 í leiðbeiningum þessum. 

 

Upplýsingar um gjaldeyrisviðskipti og fjármagnshreyfingu ásamt tilefni þeirra skulu 

færðar í fyrirfram skilgreinda reiti í eyðublaði sem finna má á vefsíðu Seðlabankans (hér 

eftir eyðublaðið), þegar það á við. Eyðublaðið skal fylgja beiðni fjármálafyrirtækis um 

staðfestingu Seðlabankans, eða tilkynningu, ásamt þeim gögnum sem áskilnaður er gerður 

um samkvæmt reglum nr. 1266/2016, um gjaldeyrismál. Fjármálafyrirtæki sem hefur 

milligöngu um gjaldeyrisviðskipti og fjármagnshreyfingu (hér eftir milligönguaðili) skulu 

fylla út í eyðublaðið fyrir viðskiptavini sína vegna ofangreindra viðskipta til að tryggja að 

skilyrði Seðlabankans sé uppfyllt. Eyðublaðið má finna á vefsíðu Seðlabankans. 

 

Milligönguaðili getur uppfyllt tilkynningarskyldu með sjálfvirkum hætti, í samráði við 

Seðlabankann. 
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2. Beiðni um staðfestingu Seðlabanka Íslands á gjaldeyrisviðskiptum og 

fjármagnshreyfingu á milli landa vegna fasteignaviðskipta samkvæmt 11. 

tölul. 2. mgr. 13. gr. b laga nr. 87/1992. 

 

Beiðni um staðfestingu Seðlabanka Íslands á gjaldeyrisviðskiptum og fjármagnshreyfingu 

á milli landa vegna fasteignaviðskipta, samkvæmt 11. tölul 2. mgr. 13. gr. b laga nr. 

87/1992, þarf að uppfylla skilyrði 30. gr. reglna nr. 1266/2016. 

 

Beiðni um staðfestingu ásamt gögnum skulu berast rafrænt til Seðlabanka Íslands á 

netfangið ge.gagnaskil@sedlabanki.is. Upplýsingar vegna beiðni um staðfestingu skulu 

færðar í fyrirfram skilgreinda reiti í eyðublaðinu samkvæmt eftirfarandi færslulýsingu eftir 

því sem við á:  

 

2.1 Færslulýsing – fasteignaviðskipti. 

 

Heiti skjals: FAST_NB_KT.XLSX 

 

Þar sem: 

FAST Fastur texti til að auðkenna tegund skeytis, þ.e. fasteignaviðskipti 

(FAST). 

NB  Tveggja stafa auðkenni milligönguaðila. 

KT Kennitala umsækjanda. 

 

Reitirnir eru eftirfarandi: 

 

Dagsetning: 

DD.MM.YYYY Dagsetning beiðni um staðfestingu. 

 

Kaupandi: 

A(40) Nafn kaupanda. 

A(10) Kennitala kaupanda. 

A(40) Heimilisfang kaupanda 1. 

A(40) Heimilisfang kaupanda 2. 

A(40) Heimilisfang kaupanda 3. 

A(2) Land/heimilisfesti kaupanda, 2 stafir ISO 3166. 

 

Seljandi: 

A(40) Nafn seljanda. 

A(10) Kennitala eða annað skráningarnúmer seljanda. 

A(40) Heimilisfang seljanda 1. 

A(40) Heimilisfang seljanda 2. 

A(40) Heimilisfang seljanda 3. 

A(40) Land/heimilisfesti seljanda, 2 stafir ISO 3166. 

 

Eign til kaups: 
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A(40) Heimilisfang fasteignar sem keypt er 1. 

A(40) Heimilisfang fasteignar sem keypt er 2. 

A(40) Heimilisfang fasteignar sem keypt er 3. 

N(12) Kaupverð í mynt. 

A(3)  Mynt. 

DD.MM.YYYY Dagsetning afsals. 

 

Greiðsla: 

N(12) Fjárhæð greiðslu í mynt.  

A(3) Mynt. 

 

Fylgiskjöl: 

JÁ/NEI Afrit af kaupsamningi fasteignar. 

 

Þar sem:  

A(x)  Merkir texta sem mest má vera x stafir að lengd. 

N(y) Merkir tölugildi sem mest má vera y stafir að lengd. 

 

3. Tilkynningar á gjaldeyrisviðskiptum og fjármagnshreyfingu á milli landa 

vegna fjárfestingar, inn- og útflutnings innlendra verðbréfa, kaupa á 

erlendum gjaldeyri og innleggs á eða úttektar af reikningum hjá 

fjármálafyrirtæki samkvæmt 6. tölul. 2. mgr. 13. gr. b laga nr. 87/1992. 

 

Tilkynningar á gjaldeyrisviðskiptum og fjármagnshreyfingum á milli landa vegna 

fjárfestinga í verðbréfum, hlutdeildarskírteinum verðbréfa- og fjárfestingarsjóða, 

peningamarkaðsskjölum, öðrum framseljanlegum fjármálagerningum, peningakröfum og 

öðrum sambærilegum kröfuréttindum í erlendum gjaldeyri skv. 6. tölul. 2. mgr. 13. gr. b 

laga nr. 87/1992 og 3. mgr. 16. gr. reglna nr. 1266/2016, þarf að uppfylla ákvæði 26. gr. 

sömu reglna. Tilkynningar á fjármagnshreyfingu vegna inn- og útflutnings innlendra 

verðbréfa skv. 6. tölul. 2. mgr. 13. gr. b laga nr. 87/1992, þarf að uppfylla ákvæði 27. gr. 

reglna nr. 1266/2016. Tilkynningar vegna kaupa á erlendum gjaldeyri, innleggs á eða 

úttektar af reikningum hjá fjármálafyrirtæki skv. 6. tölul. 2. mgr. 13. gr. b laga nr. 87/1992 

og 3. mgr. 8. gr. reglna nr. 1266/2016, þarf að uppfylla ákvæði 28. gr. reglna nr. 1266/2016. 

 

Upplýsingar skulu færðar í fyrirfram skilgreinda reiti í eyðublaðinu samkvæmt viðeigandi 

færslulýsingu í kafla 3.1-3.3. 

 
3.1 Færslulýsing – fjárfesting í verðbréfum, hlutdeildarskírteinum verðbréfa- og 

fjárfestingarsjóða, peningamarkaðsskjölum, öðrum framseljanlegum fjármálagerningum, 

peningakröfum og öðrum sambærilegum kröfuréttindum í erlendum gjaldeyri. 

 
Tilkynning vegna fjárfestinga í verðbréfum, hlutdeildarskírteinum verðbréfa- og 

fjárfestingarsjóða, peningamarkaðsskjölum, öðrum framseljanlegum fjármálagerningum, 

peningakröfum og öðrum sambærilegum kröfuréttindum í erlendum gjaldeyri skv. 6. tölul. 

2. mgr. 13. gr. b laga nr. 87/1992 og 3. mgr. 16. gr. reglna nr. 1266/2016 skulu berast 

rafrænt til Seðlabanka Íslands á netfangið ge.gagnaskil@sedlabanki.is þar sem upplýsingar 
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um tilkynninguna skulu færðar í fyrirfram skilgreinda reiti í eyðublaðinu samkvæmt 

eftirfarandi færslulýsingu eftir því sem við á: 

 
Heiti skjals: FJARFEST_NB_KT.XLSX 

 

Þar sem:  

FJARFEST Fastur texti til að auðkenna tegund skeytis, þ.e. kaup á verðbréfum 

í erlendum gjaldeyri (FJARFEST). 

NB  Tveggja stafa auðkenni milligönguaðila. 

KT Kennitala umsækjanda. 

 

Reitirnir eru eftirfarandi: 

 

Dagsetning: 

DD.MM.YYYY Dagsetning beiðni. 

 

Fjárfestir: 

A(40) Nafn fjárfestis. 

A(10) Kennitala fjárfestis. 

A(40) Heimilisfang fjárfestis 1. 

A(40) Heimilisfang fjárfestis 2. 

A(40) Heimilisfang fjárfestis 3. 

A(2) Land/heimilisfesti fjárfestis, 2 stafir ISO 3166. 

 

Afurð: 

A(40) Tegund fjárfestingar. 

A(40) Lýsing fjárfestingar. 

A(40) Auðkenni fjárfestingar / Heiti útgáfu. 

 

Eign til grundvallar: 

N(12) Kaupverð fjárfestingar í erlendum gjaldeyri. 

N(12) Nafnverðsfjárhæð/einingafjöldi. 

DD.MM.YYYY Dagsetning verðbréfakaupa. 

 

Greiðsla: 

N(12) Fjárhæð greiðslu í mynt. 

A(3) Mynt. 

JÁ/NEI Gjaldeyriskaup. 

N(12) Fjárhæð greiðslu í ISK. 

 

Þar sem:  

A(x)  Merkir texta sem mest má vera x stafir að lengd. 

N(y) Merkir tölugildi sem mest má vera y stafir að lengd. 

 

3.2 Færslulýsing – inn- og útflutningur innlendra verðbréfa. 
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Tilkynning vegna inn- og útflutnings innlendra verðbréfa skv. 6. tölul. 2. mgr. 13. gr. b 

laga nr. 87/1992 skulu berast rafrænt til Seðlabanka Íslands á netfangið 

ge.gagnaskil@sedlabanki.is þar sem upplýsingar um tilkynninguna skulu færðar í fyrirfram 

skilgreinda reiti í eyðublaðinu samkvæmt eftirfarandi færslulýsingu eftir því sem við á: 

 
Heiti skjals: FLUTN_IV_NB_KT.XLSX 

 

Þar sem:  

FLUTN_IV Fastur texti til að auðkenna tegund skeytis, þ.e. innflutningur eða 

útflutningur á innlendum verðbréfum. 

NB Tveggja stafa auðkenni milligönguaðila. 

KT Kennitala umsækjanda. 

 

Reitirnir eru eftirfarandi: 

 

Dagsetning: 

DD.MM.YYYY Dagsetning fjármagnshreyfingar. 

 

Eigandi: 

A(40) Nafn eiganda. 

A(10) Kennitala eiganda. 

A(40) Heimilisfang eiganda 1. 

A(40) Heimilisfang eiganda 2. 

A(40) Heimilisfang eiganda 3. 

A(2) Land/heimilisfesti eiganda, 2 stafir ISO 3166. 

 

Afurð: 

A(40) Tegund verðbréfs. 

A(40) Lýsing verðbréfs. 

A(40) Auðkenni verðbréfs / Heiti útgáfu. 

 

Eign til grundvallar: 

N(12) Markaðsverðmæti í útgáfumynt. 

N(12) Markaðsverðmæti í innlendum gjaldeyri. 

DD.MM.YYYY Dagsetning verðbréfakaupa. 

A(34) IBAN númer úttektarreiknings. 

A(3) Mynt. 

ÚT/INN Flutningur bréfs. 

 

Vörsluaðili: 

A(40) Heiti vörsluaðila bréfa. 

A(10) Kennitala vörsluaðila bréfa, ef til. 

 

Þar sem:  

A(x)  Merkir texta sem mest má vera x stafir að lengd. 

N(y) Merkir tölugildi sem mest má vera y stafir að lengd. 
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3.3 Færslulýsing – kaup aðila á erlendum gjaldeyri, innlegg á eða úttekt af reikningum hjá 

fjármálafyrirtæki í erlendum gjaldeyri. 

 
Fjármálafyrirtæki sem hefur milligöngu um kaup aðila á erlendum gjaldeyri í reiðufé eða 

innlegg á eða úttekt af reikningum getur uppfyllt tilkynningarskyldu með sjálfvirkum hætti. 

Tilkynning fjármálafyrirtækis telst uppfyllt þegar tilkynningin berst með rafrænum hætti 

og auðkennd með viðeigandi flokkunarlykli skv. GV-flokkunarlyklakerfi Seðlabankans í 

samræmi við neðangreint. 

 

Kaup aðila á reiðufé í erlendum gjaldeyri, skv. 6. tölul. 2. mgr. 13. gr. b og 2. mgr. 13. gr. 

c laga nr. 87/1992 og 6. og 8. gr. reglna nr. 1266/2016, hjá fjármálafyrirtæki undir jafnvirði 

1.000.000 kr., skal fjármálafyrirtæki skrá viðskiptin rafrænt með viðeigandi flokkunarlykli 

skv. GV-flokkunarlyklakerfi Seðlabankans, 101. Inntak í „Kaup/sala“ skal merkt sem 11 

(1 = Gjaldeyrissala eða yfirfærsla til útlanda og 1 = seðlar og mynt). Með skráningu í GV-

kerfi í samræmi við framangreint telst tilkynning uppfyllt. 

 

Kaup aðila á reiðufé í erlendum gjaldeyri, skv. 6. tölul. 2. mgr. 13. gr. b og 2. mgr. 13. gr. 

c laga nr. 87/1992 og 6. og 8. gr. reglna nr. 1266/2016, hjá fjármálafyrirtæki að jafnvirði 

1.000.000 kr. eða hærra, skal fjármálafyrirtæki skrá viðskiptin rafrænt með viðeigandi 

flokkunarlykli skv. GV-flokkunarlyklakerfi Seðlabankans, 580. Inntak í „Kaup/sala“ skal 

merkt sem 11 (1 = Gjaldeyrissala eða yfirfærsla til útlanda og 1 = seðlar og mynt). Með 

skráningu í GV-kerfi í samræmi við framangreint telst tilkynning uppfyllt. 

 

Kaup aðila á erlendum gjaldeyri vegna yfirfærslna af og á eigin bankareikningum erlendis, 

skv. 6. tölul. 2. mgr. 13. gr. b og 2. mgr. 13. gr. c laga nr. 87/1992 og 6. og 8. gr. reglna nr. 

1266/2016, hjá fjármálafyrirtæki, skal fjármálafyrirtæki skrá viðskiptin rafrænt með 

viðeigandi flokkunarlykli skv. GV-flokkunarlyklakerfi Seðlabankans, 580. Með skráningu 

í samræmi við framangreint í símgreiðsluskeyti (SWIFT) telst tilkynning uppfyllt. 

 

Kaup aðila á erlendum gjaldeyri og millifærsla inn á IG-reikning, skv. 6. tölul. 2. mgr. 13. 

gr. b og 2. mgr. 13. gr. c laga nr. 87/1992 og 6. og 8. gr. reglna nr. 1266/2016, hjá 

fjármálafyrirtæki, skal fjármálafyrirtæki skrá viðskiptin rafrænt með viðeigandi 

flokkunarlykli skv. GV-flokkunarlyklakerfi Seðlabankans, 891. Inntak í „Kaup/sala“ skal 

merkt sem 15 (1 = Gjaldeyrissala eða yfirfærsla til útlanda og 5 = millifærslur (IG færslur)). 

Með skráningu í GV-kerfi í samræmi við framangreint telst tilkynning uppfyllt. 

 

 
4. Beiðni um staðfestingu eða tilkynning á gjaldeyrisviðskiptum og 

fjármagnshreyfingu á milli landa vegna greiðslu vaxta, verðbóta af vöxtum, 

arðs og samningsbundinna afborgana samkvæmt 9. mgr. 13. gr. j og 

fyrirfram- eða uppgreiðslu lána skv. 6. tölul. 2. mgr. 13. gr. b. laga nr. 87/1992. 

 

Beiðni um staðfestingu Seðlabanka Íslands eða tilkynning á gjaldeyrisviðskiptum og 

fjármagnshreyfingu á milli landa vegna greiðslu vaxta, verðbóta af vöxtum, arðs og 

samningsbundinna afborgana, samkvæmt 9. mgr. 13. gr. j laga nr. 87/1992, skal uppfylla 
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ákvæði 34., 35., 36. eða 39. gr. reglna nr. 1266/2016. Tilkynning vegna fyrirfram- og 

uppgreiðslu af lánssamningum í erlendum gjaldeyri skv. 6. tölul. 2. mgr. 13. gr. b laga nr. 

87/1992, skal uppfylla 25. gr. reglna nr. 1266/2016. 

 

Upplýsingar vegna beiðni um staðfestingu eða tilkynningu skulu færðar í fyrirfram 

skilgreinda reiti í eyðublaðinu samkvæmt viðeigandi færslulýsingu í kafla 4.1 - 4.7. 

 
4.1 Færslulýsing – Samningsbundnar afborganir, vextir og verðbætur af vöxtum af 

skuldabréfum útgefnum í innlendum gjaldeyri. 

 
Beiðni um staðfestingu eða tilkynning á gjaldeyrisviðskiptum og fjármagnshreyfingu á 

milli landa vegna greiðslu vaxta og verðbóta af vöxtum af skuldabréfum útgefnum í 

innlendum gjaldeyri af innlendum aðilum, skal uppfylla skilyrði 1. tölul. 1. mgr. 34. gr. 

reglna nr. 1266/2016. 

 

Beiðni um staðfestingu eða tilkynning ásamt gögnum skulu berast rafrænt til Seðlabanka 

Íslands á netfangið kronubord@sedlabanki.is. Upplýsingar vegna beiðni um staðfestingu 

eða tilkynning skulu færðar í fyrirfram skilgreinda reiti í eyðublaðinu samkvæmt 

eftirfarandi færslulýsingu eftir því sem við á: 

 

Heiti skjals: SKBR_IG_NB_KT.XLSX 

 

Þar sem: 

SKBR_IG Fastur texti til að auðkenna tegund skeytis, þ.e. vaxtagreiðsla eða 

samningsbundin afborgun af skuldabréfum útgefnum í innlendum 

gjaldeyri (SKBR_IG). 

NB  Tveggja stafa auðkenni milligönguaðila. 

KT Kennitala umsækjanda. 

 

Reitirnir eru eftirfarandi: 

 

Dagsetning: 

DD.MM.YYYY Dagsetning beiðni. 

 

Greiðandi: 

A(40) Heiti útgefanda. 

A(10) Kennitala útgefanda. 

 

Afurð: 

A(40) Auðkenni/heiti útgáfu. 

A(12) (IS + N(10)) ISIN númer útgáfu. 

DD.MM.YYYY Útgáfudagur. 

DD.MM.YYYY Lokagjalddagi. 

N(3,4) Útboðsgengi víxils. 

 

Eign til grundvallar: 
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N(12) Nafnverðsfjárhæð.  

DD.MM.YYYY Dagsetning verðbréfakaupa. 

N(12) Fjárhæð. 

DD.MM.YYYY Dagsetning verðbréfasölu. 

N(12) Söluandvirði. 

 

Forsendur greiðslu: 

DD.MM.YYYY Vaxtatímabil frá. 

DD.MM.YYYY Vaxtatímabil til. 

DD.MM.YYYY Uppgjörsdagur. 

N(3,4) Vaxtaprósenta. 

N(12) Vaxtafjárhæð. 

N(12) Verðbætur af vöxtum. 

N(12) Fjárhæð þóknunar. 

N(12) Afborgun höfuðstóls. 

N(12) Fjármagnstekjuskattur. 

 

Viðtakandi: 

A(40) Heiti eiganda. 

A(10)  Kennitala eiganda. 

A(40) Heimilisfang eiganda 1. 

A(40) Heimilisfang eiganda 2. 

A(40) Heimilisfang eiganda 3. 

A(2)  Land/heimilisfesti fjárfestis, 2 stafir ISO 3166. 

N(34) IBAN númer krónureiknings umsækjanda. 

N(34) IBAN númer gjaldeyrisreiknings umsækjanda. 

 

Vörsluaðili: 

A(40) Heiti vörsluaðila bréfa. 

A(10) Kennitala vörsluaðila bréfa. 

 

Fylgigögn: 

(JÁ/NEI) Uppgjörskvittun fyrir skuldabréfakaupum. 

(JÁ/NEI)  Uppgjörskvittun fyrir útborgun á vaxtagreiðslu. 

(JÁ/NEI)  Uppgjörskvittun fyrir sölu skuldabréfa. 

(JÁ/NEI)  Útreikningar í Excel skjali. 

 

Þar sem:  

A(x)  Merkir texta sem mest má vera x stafir að lengd. 

N(y) Merkir tölugildi sem mest má vera y stafir að lengd. 

N(z,w) Merkir tölugildi sem mest má vera z stafir að lengd og með w 

aukastöfum. 

 

4.2 Færslulýsing - vextir og samningsbundnar afborganir af lánssamningum í 

innlendum og erlendum gjaldeyri og greiðslur vegna fyrirfram- og uppgreiðslna af 

lánssamningum í erlendum gjaldeyri. 
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Beiðni um staðfestingu eða tilkynning á gjaldeyrisviðskiptum og fjármagnshreyfingu á 

milli landa vegna greiðslu vaxta og verðbóta af vöxtum af lánssamningum í innlendum 

gjaldeyri skal uppfylla skilyrði 2. tölul. 1. mgr. 34. gr. reglna nr. 1266/2016. Beiðni um 

staðfestingu eða tilkynningu á gjaldeyrisviðskiptum og fjármagnshreyfingu á milli landa 

vegna greiðslu vaxta og samningsbundinna afborgana af lánssamningum í erlendum 

gjaldeyri skal uppfylla skilyrði 2. tölul. 1. mgr. 36. gr. reglna nr. 1266/2016. Tilkynningar 

vegna fyrirfram- og uppgreiðslu af lánssamningum í erlendum gjaldeyri skal uppfylla 

ákvæði 25. gr. reglna nr. 1266/2016. 

 

Beiðni um staðfestingu eða tilkynning ásamt gögnum skulu berast rafrænt til 

gjaldeyriseftirlits Seðlabanka Íslands á netfangið ge.gagnaskil@sedlabanki.is. Upplýsingar 

vegna beiðni um staðfestingu eða tilkynningu skulu færðar í fyrirfram skilgreinda reiti í 

eyðublaðinu samkvæmt eftirfarandi færslulýsingu eftir því sem við á: 

 

Heiti skjals: LAN_IG/EG_NB_KT.XLSX 

 

Þar sem: 

LAN_IG/EG Fastur texti til að auðkenna tegund skeytis, þ.e.: 

-  vaxtagreiðsla af lánssamningum í innlendum gjaldeyri 

(LAN_IG).  

- eða samningsbundin afborgun, vaxtagreiðsla, fyrirfram- eða 

uppgreiðsla af lánssamningum í erlendum gjaldeyri 

(LAN_EG). 

NB  Tveggja stafa auðkenni milligönguaðila. 

KT Kennitala umsækjanda. 

 

Reitirnir eru eftirfarandi: 

 

Dagsetning: 

DD.MM.YYYY Dagsetning beiðni um staðfestingu. 

 

Greiðandi: 

A(40) Nafn lántaka.  

A(10) Kennitala lántaka. 

A(2) Land/heimilisfesti lántaka, 2 stafir ISO 3166. 

A(34) IBAN númer krónureiknings lántaka. 

A(34) IBAN númer gjaldeyrisreiknings lántaka. 

 

Afurð: 

DD.MM.YYYY Lántökudagur. 

DD.MM.YYYY Lokagjalddagi. 

A(3) Lántökumynt.  

 

Eign til grundvallar: 

N(12) Upphafleg fjárhæð láns.  

file:///C:/Users/andrie/AppData/Local/Microsoft/Windows/Gagnasöfnun/Vaxta-%20og%20arðgreiðslur/ge.gagnaskil@sedlabanki.is
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N(12) Eftirstöðvar láns fyrir greiðslu. 

 

Forsendur greiðslu: 

DD.MM.YYYY Vaxtatímabil frá. 

DD.MM.YYYY Vaxtatímabil til. 

DD.MM.YYYY Gjalddagi vaxtagreiðslu. 

N(3,4) Vaxtaprósenta. 

N(12) Vaxtafjárhæð. 

N(12) Verðbætur af vöxtum.  

N(12) Fjárhæð samningsbundinnar greiðslu í ISK. 

N(12) Fjárhæð fyrirfram- eða uppgreiðslu í ISK. 

N(12) Fjármagnstekjuskattur. 

 

Viðtakandi: 

A(40) Heiti lánveitanda. 

A(10)  Kennitala lánveitanda. 

A(40) Heimilisfang lánveitanda 1. 

A(40) Heimilisfang lánveitanda 2. 

A(40) Heimilisfang lánveitanda 3. 

A(2)  Land/heimilisfesti lánveitanda, 2 stafir ISO 3166. 

 

Fylgiskjöl: 

(JÁ/NEI) Lánssamningur. 

(JÁ/NEI) Greiðsluseðill. 

 

Þar sem:  

A(x)  Merkir texta sem mest má vera x stafir að lengd. 

N(y) Merkir tölugildi sem mest má vera y stafir að lengd. 

N(z,w) Merkir tölugildi sem mest má vera z stafir að lengd og með w 

aukastöfum. 

 

4.3 Færslulýsing – Vextir af peningamarkaðslánum í innlendum gjaldeyri.  

 

Beiðni um staðfestingu á gjaldeyrisviðskiptum og fjármagnshreyfingu á milli landa vegna 

greiðslu vaxta af peningamarkaðslánum í innlendum gjaldeyri, skal uppfylla skilyrði 1. 

tölul. 1. mgr. 35. gr. reglna nr. 1266/2016. 

 

Beiðni um staðfestingu ásamt gögnum skulu berast rafrænt til gjaldeyriseftirlits Seðlabanka 

Íslands á netfangið kronubord@sedlabanki.is. Upplýsingar vegna beiðni um staðfestingu 

skulu færðar í fyrirfram skilgreinda reiti í eyðublaðinu samkvæmt eftirfarandi 

færslulýsingu eftir því sem við á:  

 

Heiti skjals: PM_IG_NB_KT.XLSX 

 

Þar sem: 

mailto:kronubord@sedlabanki.is
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PM_IG Fastur texti til að auðkenna tegund skeytis, þ.e. vaxtagreiðsla af 

peningamarkaðslánum í innlendum gjaldeyri (PM_IG).  

NB  Tveggja stafa auðkenni milligönguaðila. 

KT Kennitala umsækjanda. 

 

Reitirnir eru eftirfarandi: 

Dagsetning: 

DD.MM.YYYY Dagsetning beiðni um staðfestingu. 

 

Skuldari: 

A(40) Heiti fjármálafyrirtækis.  

A(10) Kennitala fjármálafyrirtækis. 

 

Afurð: 

DD.MM.YYYY Lántökudagur. 

DD.MM.YYYY Lokagjalddagi. 

A(3) Lántökumynt. 

 

Eign til grundvallar: 

N(34) IBAN númer vaxtaberandi reiknings.  

N(12) Upphafleg fjárhæð peningamarkaðsláns 

 

Forsendur greiðslu: 

DD.MM.YYYY Vaxtagreiðsludagsetning. 

DD.MM.YYYY Vaxtatímabil frá. 

DD.MM.YYYY Vaxtatímabil til. 

N(12) Höfuðstóll fyrir vaxtagreiðslu. 

N(3,4) Vaxtaprósenta samnings. 

N(12) Vaxtafjárhæð. 

N(3) Fjöldi daga. 

DD.MM.YYYY Gjalddagi. 

 

Viðtakandi: 

A(40) Nafn lánveitanda. 

A(10)  Kennitala lánveitanda. 

A(40) Heimilisfang lánveitanda 1. 

A(40) Heimilisfang lánveitanda 2. 

A(40) Heimilisfang lánveitanda 3. 

A(2)  Land/heimilisfesti lánveitanda, 2 stafir ISO 3166. 

N(34) IBAN númer krónureiknings lánveitanda. 

N(34) IBAN númer gjaldeyrisreiknings lánveitanda. 

 

Fylgiskjöl: 

(JÁ/NEI ) Uppgjörskvittun fyrir uppgjöri samnings. 

(JÁ/NEI) Samningur um peningamarkaðslán. 
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Þar sem:  

A(x)  Merkir texta sem mest má vera x stafir að lengd. 

N(y) Merkir tölugildi sem mest má vera y stafir að lengd. 

N(z,w) Merkir tölugildi sem mest má vera z stafir að lengd og með w 

aukastöfum. 

 

4.4 Færslulýsing - vextir og verðbætur af vöxtum af innstæðum í innlendum og erlendum 

gjaldeyri.  

 

Beiðni um staðfestingu eða tilkynning á gjaldeyrisviðskiptum og fjármagnshreyfingu á 

milli landa vegna greiðslu vaxta, verðbóta af vöxtum af innstæðum í innlendum 

fjármálafyrirtækjum, og tilkynninga vegna þeirra, skal uppfylla skilyrði 2. tölul. 1. mgr. 

35. gr. eða 4. tölul. 1. mgr. 36. gr. reglna nr. 1266/2016.  

 

Beiðni um staðfestingu eða tilkynning ásamt gögnum skulu berast rafrænt til 

gjaldeyriseftirlits Seðlabanka Íslands á netfangið kronubord@sedlabanki.is. Upplýsingar 

vegna beiðni um staðfestingu eða tilkynningu skulu færðar í fyrirfram skilgreinda reiti í 

eyðublaðinu samkvæmt eftirfarandi færslulýsingu eftir því sem við á:  

 

Heiti skjals: INNL_IG/EG_NB_KT.XLSX 

 

Þar sem: 

INNL_IG/EG Fastur texti til að auðkenna tegund skeytis, þ.e.:  

- vaxtagreiðsla af innstæðum í innlendum gjaldeyri (INNL_IG)  

- vaxtagreiðsla af innstæðum í erlendum gjaldeyri (INNL_EG) 

NB  Tveggja stafa auðkenni milligönguaðila. 

KT Kennitala umsækjanda. 

 

Reitirnir eru eftirfarandi: 

Dagsetning: 

DD.MM.YYYY Dagsetning beiðni um staðfestingu. 

 

Skuldari: 

A(40) Heiti fjármálafyrirtækis.  

A(10) Kennitala fjármálafyrirtækis. 

 

Eign til grundvallar: 

N(34) IBAN númer vaxtaberandi reiknings.  

A(3) Mynt. 

 

Forsendur greiðslu: 

DD.MM.YYYY Vaxtagreiðsludagsetning. 

DD.MM.YYYY Vaxtatímabil frá. 

DD.MM.YYYY Vaxtatímabil til. 

N(12) Höfuðstóll fyrir vaxtagreiðslu. 

N(3,4) Meðalvaxtaprósenta tímabils. 

file:///C:/Users/andrie/AppData/Local/Microsoft/Windows/Gagnasöfnun/Vaxta-%20og%20arðgreiðslur/kronubord@sedlabanki.is
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N(12) Vaxtafjárhæð. 

N(3) Fjöldi daga. 

 

Viðtakandi: 

A(40) Nafn fjárfestis. 

A(10)  Kennitala fjárfestis. 

A(40) Heimilisfang fjárfestis 1. 

A(40) Heimilisfang fjárfestis 2. 

A(40) Heimilisfang fjárfestis 3. 

A(2)  Land/heimilisfesti fjárfestis, 2 stafir ISO 3166. 

N(34) IBAN númer krónureiknings fjárfestis. 

N(34) IBAN númer gjaldeyrisreiknings fjárfestis. 

 

Fylgiskjöl: 

(JÁ/NEI ) Staðfesting á útborgun á vaxtagreiðslu. 

 

Þar sem:  

A(x)  Merkir texta sem mest má vera x stafir að lengd. 

N(y) Merkir tölugildi sem mest má vera y stafir að lengd. 

N(z,w) Merkir tölugildi sem mest má vera z stafir að lengd og með w 

aukastöfum. 

 

4.5 Færslulýsing – vextir og samningsbundnar afborganir af skuldabréfum útgefnum í 

erlendum gjaldeyri. 

 

Beiðni um staðfestingu eða tilkynning á gjaldeyrisviðskiptum og fjármagnshreyfingu á 

milli landa vegna greiðslu vaxta og samningsbundinna afborgana af skuldabréfum 

útgefnum í erlendum gjaldeyri af innlendum aðilum til erlendra aðila, og tilkynningar 

vegna þeirra, skal uppfylla skilyrði 1. tölul. 1. mgr. 36. gr. reglna nr. 1266/2016.  

 

Beiðni um staðfestingu eða tilkynning ásamt gögnum skulu berast rafrænt til 

gjaldeyriseftirlits Seðlabanka Íslands á netfangið ge.gagnaskil@sedlabanki.is. Upplýsingar 

vegna beiðni um staðfestingu eða tilkynningu skulu færðar í fyrirfram skilgreinda reiti í 

eyðublaðinu samkvæmt eftirfarandi færslulýsingu eftir því sem við á: 

 

Heiti skjals: SKBR_EG_NB_KT.XLSX 

 

Þar sem: 

SKBR_EG Fastur texti til að auðkenna tegund skeytis, þ.e. vaxtagreiðsla af 

skuldabréfum útgefnum í erlendum gjaldeyri (SKBR_EG). 

NB  Tveggja stafa auðkenni milligönguaðila. 

KT Kennitala umsækjanda. 

 

Reitirnir eru eftirfarandi: 

 

Dagsetning: 

file:///C:/Users/andrie/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/Content.Outlook/Reglur%20júní%202014/ge.gagnaskil@sedlabanki.is


14 

 

DD.MM.YYYY Dagsetning beiðni um staðfestingu. 

 

Greiðandi: 

A(40) Heiti útgefanda.  

A(10) Kennitala útgefanda. 

A(34) IBAN númer krónureiknings útgefanda. 

A(34) IBAN númer gjaldeyrisreiknings útgefanda. 

 

Afurð: 

A(40) Auðkenni/heiti útgáfu. 

A(12) (IS + N(10)) ISIN númer útgáfu. 

DD.MM.YYYY Útgáfudagur. 

DD.MM.YYYY Lokagjalddagi. 

A(3) Útgáfumynt. 

 

Eign til grundvallar: 

N(12) Nafnverðsfjárhæð.  

N(12) Eftirstöðvar nafnverðs fyrir greiðslu. 

 

Forsendur greiðslu: 

DD.MM.YYYY Vaxtatímabil frá. 

DD.MM.YYYY Vaxtatímabil til. 

DD.MM.YYYY Uppgjörsdagur. 

N(3,4) Vaxtaprósenta. 

N(12) Vaxtafjárhæð. 

N(12) Afborgun höfuðstóls. 

N(12) Fjármagnstekjuskattur. 

 

Viðtakandi: 

A(40) Nafn eiganda. 

A(10)  Kennitala eiganda. 

A(40) Heimilisfang eiganda 1. 

A(40) Heimilisfang eiganda 2. 

A(40) Heimilisfang eiganda 3. 

A(2)  Land/heimilisfesti fjárfestis, 2 stafir ISO 3166. 

N(34) IBAN númer gjaldeyrisreiknings umsækjanda. 

 

Vörsluaðili: 

A(40) Heiti vörsluaðila bréfa. 

A(10) Kennitala vörsluaðila bréfa. 

 

Fylgiskjöl: 

(JÁ/NEI) Verðbréfalýsing. 

(JÁ/NEI) Samningar að baki útgáfunni. 

 

Þar sem:  
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A(x)  Merkir texta sem mest má vera x stafir að lengd. 

N(y) Merkir tölugildi sem mest má vera y stafir að lengd. 

N(z,w) Merkir tölugildi sem mest má vera z stafir að lengd og með w 

aukastöfum. 

 

4.6 Færslulýsing – Samningsbundnar afborganir vegna fjárfestingarloforða í erlendum 

gjaldeyri. 

 

Beiðni um staðfestingu eða tilkynning á gjaldeyrisviðskiptum og fjármagnshreyfingu á 

milli landa vegna greiðslu samningsbundinna afborgana vegna fjárfestingarloforða í 

erlendum gjaldeyri skal uppfylla skilyrði 3. tölul. 1. mgr. 36. gr. reglna nr. 1266/2016. 

 

Beiðni um staðfestingu eða tilkynning ásamt gögnum skulu berast rafrænt til 

gjaldeyriseftirlits Seðlabanka Íslands á netfangið ge.gagnaskil@sedlabanki.is. Upplýsingar 

vegna beiðni um staðfestingu eða tilkynningu skulu færðar í fyrirfram skilgreinda reiti í 

eyðublaðinu samkvæmt eftirfarandi færslulýsingu eftir því sem við á:  

 

Heiti skjals: FJAR_EG_NB_KT.XLSX 

 

Þar sem: 

FJAR_EG Fastur texti til að auðkenna tegund skeytis, þ.e. afborgun af 

fjárfestingaloforði í erlendum gjaldeyri (FJAR_EG). 

NB  Tveggja stafa auðkenni milligönguaðila. 

KT Kennitala umsækjanda. 

 

Reitirnir eru eftirfarandi: 

 

Dagsetning: 

DD.MM.YYYY Dagsetning beiðni um staðfestingu. 

 

Greiðandi: 

A(40) Heiti fjárfestis. 

A(10) Kennitala fjárfestis. 

A(34) IBAN númer krónureiknings fjárfestis. 

A(34) IBAN númer gjaldeyrisreiknings fjárfestis. 

 

Afurð: 

A(40) Auðkenni/heiti framtaksfjárfestingarsjóðs. 

DD.MM.YYYY Upphafsdagsetning skuldbindingar. 

DD.MM.YYYY Lokagjalddagi skuldbindingar. 

A(3) Mynt samnings. 

 

Eign til grundvallar: 

N(12) Upphafleg fjárhæð skuldbindingar.  

N(12) Eftirstöðvar skuldbindingar fyrir greiðslu. 

 

file://///hermes/gjaldeyrisumsokn/Gagnasöfnun/Vaxta-%20og%20arðgreiðslur/ge.gagnaskil@sedlabanki.is
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Forsendur greiðslu: 

DD.MM.YYYY Gjalddagi. 

N(12) Fjárhæð innköllunar. 

 

Viðtakandi: 

A(40) Nafn framtaksfjárfestingarsjóðs. 

A(10)  Kennitala framtaksfjárfestingarsjóðs. 

A(40) Heimilisfang framtaksfjárfestingarsjóðs 1. 

A(40) Heimilisfang framtaksfjárfestingarsjóðs 2. 

A(40) Heimilisfang framtaksfjárfestingarsjóðs 3. 

A(2)  Land/heimilisfesti framtaksfjárfestingarsjóðs, 2 stafir ISO 3166. 

N(34) IBAN númer gjaldeyrisreiknings framtaksfjárfestingarsjóðs. 

 

Fylgiskjöl: 

(JÁ/NEI) Samningur um fjárfestingu. 

(JÁ/NEI) Tilkynning um innköllun. 

 

Þar sem:  

A(x)  Merkir texta sem mest má vera x stafir að lengd. 

N(y) Merkir tölugildi sem mest má vera y stafir að lengd. 

 

4.7 Færslulýsing – Arðgreiðslur.  

 

Beiðni um staðfestingu eða tilkynning á gjaldeyrisviðskiptum og fjármagnshreyfingu á 

milli landa vegna greiðslu arðs skal uppfylla skilyrði 1. mgr. 39. gr. reglna nr. 1266/2016.  

 

Beiðni um staðfestingu eða tilkynning ásamt gögnum skulu berast rafrænt til 

gjaldeyriseftirlits Seðlabanka Íslands á netfangið ge.gagnaskil@sedlabanki.is. Upplýsingar 

vegna beiðni um staðfestingu eða tilkynningu skulu færðar í fyrirfram skilgreinda reiti í 

eyðublaðinu samkvæmt eftirfarandi færslulýsingu eftir því sem við á:  

 

Heiti skjals: ARÐ _NB_KT.XLSX 

 

Þar sem: 

ARÐ Fastur texti til að auðkenna tegund skeytis, þ.e. arður til erlends 

aðila (ARÐ). 

NB  Tveggja stafa auðkenni milligönguaðila. 

KT Kennitala umsækjanda. 

 

Reitirnir eru eftirfarandi: 

 

Dagsetning: 

DD.MM.YYYY Dagsetning beiðni um staðfestingu. 

 

Greiðandi: 

A(40) Heiti arðgreiðanda.  

file:///C:/Users/andrie/AppData/Local/Microsoft/Windows/Gagnasöfnun/Vaxta-%20og%20arðgreiðslur/ge.gagnaskil@sedlabanki.is
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A(10) Kennitala arðgreiðanda. 

A(2) Land/heimilisfesti arðgreiðanda, 2 stafir ISO 3166. 

 

Afurð: 

A(40) Auðkenni arðgreiðanda.  

A(12) (IS + N(10)) ISIN númer arðgreiðanda. 

A(3) Útgáfumynt hlutafjár. 

 

Eign til grundvallar: 

N(12) Nafnverðsfjárhæð eignar.  

N(12) Dagsetning hlutafjárkaupa. 

 

Forsendur greiðslu: 

DD.MM.YYYY Arðgreiðsludagsetning. 

N(3,4) Arðgreiðsluprósenta. 

N(12) Arðgreiðslufjárhæð. 

A(3) Arðgreiðslumynt. 

A(40) Nafn endurskoðanda. 

A(10) Kennitala endurskoðanda. 

N(12) Fjármagnstekjuskattur. 

 

Viðtakandi: 

A(40) Nafn hluthafa. 

A(10)  Kennitala hluthafa. 

A(40) Heimilisfang hluthafa 1. 

A(40) Heimilisfang hluthafa 2. 

A(40) Heimilisfang hluthafa 3. 

A(2)  Land/heimilisfesti lánveitanda, 2 stafir ISO 3166. 

A(34) IBAN númer krónureiknings fjárfestis. 

A(34) IBAN númer gjaldeyrisreiknings fjárfestis. 

 

Vörsluaðili: 

A(40) Heiti vörsluaðila bréfa. 

A(10) Kennitala vörsluaðila bréfa. 

 

Fylgiskjöl: 

(JÁ/NEI) Staðfesting frá löggiltum endurskoðanda. 

(JÁ/NEI) Afrit af ársreikningi síðasta rekstrarárs. 

 

Þar sem:  

A(x)  Merkir texta sem mest má vera x stafir að lengd. 

N(y) Merkir tölugildi sem mest má vera y stafir að lengd. 

N(z,w) Merkir tölugildi sem mest má vera z stafir að lengd og með w 

aukastöfum. 
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5. Beiðni um staðfestingu Seðlabanka Íslands á fjármagnshreyfingu á milli landa 

vegna sölu erlendra aðila á fjármálagerningum útgefnum í innlendum 

gjaldeyri samkvæmt 24. gr. reglna nr. 1266/2016 um gjaldeyrismál. 

 

Beiðni um staðfestingu á fjármagnshreyfingu á milli landa vegna sölu á fjármálagerningum 

útgefnum í innlendum gjaldeyri skal uppfylla skilyrði 3. mgr. 24. gr. reglna nr. 1266/2016. 

 

Beiðni um staðfestingu ásamt gögnum skulu berast rafrænt til gjaldeyriseftirlits Seðlabanka 

Íslands á netfangið ge.gagnaskil@sedlabanki.is. Upplýsingar vegna beiðni um staðfestingu 

skulu færðar í fyrirfram skilgreinda reiti í eyðublaðinu samkvæmt eftirfarandi 

færslulýsingu eftir því sem við á: 

 

Heiti skjals: VERDBR_IG_NB_KT.XLSX 

 

Þar sem: 

VERDBR_IG Fastur texti til að auðkenna tegund skeytis, þ.e. sala erlendra aðila 

á fjármálagerningum í innlendum gjaldeyri. 

NB  Tveggja stafa auðkenni milligönguaðila. 

KT Kennitala umsækjanda. 

 

Reitirnir eru eftirfarandi: 

Dagsetning: 

DD.MM.YYYY Dagsetning fyrirhugaðar sölu. 

 

Seljandi: 

A(40) Heiti seljanda.  

A(10) Kennitala seljanda. 

A(2)  Land/heimilisfesti seljanda, 2 stafir ISO 3166. 

 

Afurð: 

A(40) Auðkenni/heiti útgáfu. 

A(12) (IS + N(10)) ISIN númer útgáfu. 

 

Eign til grundvallar: 

N(12) Nafnverðsfjárhæð.  

DD.MM.YYYY Dagsetning verðbréfakaupa. 

N(12) Áætlað söluandvirði. 

 

Vörsluaðili: 

A(40) Heiti vörsluaðila bréfa. 

A(10) Kennitala vörsluaðila bréfa. 

 

Kaupandi: 

A(40) Nafn kaupanda. 

A(10)  Kennitala kaupanda. 

A(40) Heimilisfang kaupanda 1. 
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A(40) Heimilisfang kaupanda 2. 

A(40) Heimilisfang kaupanda 3. 

A(2)  Land/heimilisfesti kaupanda, 2 stafir ISO 3166. 

A(34) IBAN númer krónureiknings kaupanda. 

 

Þar sem:  

A(x)  Merkir texta sem mest má vera x stafir að lengd. 

N(y) Merkir tölugildi sem mest má vera y stafir að lengd. 


