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Minnisblað
Efni: Tillaga SA, SF og LÍÚ vegna frumvarps tíl laga um breyting á

lögum nr. 3/2006, um ársreikninga.

Til: Efnahags- og skattanefndar
Frá: Tekju- og lagaskrifstofu Fjármálaráðuneytis____________________  _______

Vísað er til umsagnar SF, LÍÚ og SA, dags. 11. desember 2008, vegna frumvarps til laga um 
breyting á lögum um ársreikninga nr. 3/2006.

Fallist er á að breyta þurfi dagsetningunni 15. desember 2008, í t.d. 30. desember 2008.

í umsögninni er lögð til breyting á 3. tölul. 8. gr. laga um ársreikninga undir þeim 
formerkjum að “skilyrðum sem uppfylla þarf verði rýmkuð”. Á fimdi efnahags- og 
skattanefhdar, 12. desember, var tillagan rökstudd á þá leið að með henni væri verið að færa 
lögin nær alþjóðlegum reikningsskilastöðlum. Að mati ráðuneytisins ber að líta á frumvarpið 
sem útfærslu á 8. tölulið í yfirlýsingu ríkisstjómarinnar frá 2. desember 2008, um aðgerðir til 
að bæta rekstrarumhverfi fyrirtækja. Það bráðabirgðaákvæði sem lagt er til í frumvarpinu er 
almennt og með því er verið að færa til dagsetningu umsóknarfrests. Ekki er því um 
efriislegar breytingar að ræða í frumvarpinu hvað varðar þau skilyrði sem uppfylla þarf 
samkvæmt lögum um ársreikninga. Breyting á þeim skilyrðum er flókin og þarf að vanda vel 
til slíkrar vinnu, sérstaklega þar sem hér er verið að tala um afturvirka breytingu (út frá 
jafhræðissjónarmiðum o.s.frv.). Til vinnslu hefur, um nokkum tíma, verið annað frumvarp til 
laga um breytingu á lögum um ársreikninga þar sem m.a. er verið að endurskoða 8. gr. 
laganna út frá nýjustu breytingum í Alþjóðlegum reikningsskilastöðlum. Það frumvarp er 
komið í gegnum ríkisstjóm og þingflokka og verður lagt fram á Alþingi á næstu dögum. 
Eðlilegt er því að tillaga SF, LÍÚ og SA verði tekin til skoðunar í tengslum við það frumvarp, 
fremur en það sem hér er til meðferðar. Til viðbótar ber þess að geta að ráðuneytið, og 
ársreikningaskrá RSK, telur að í framkvæmd sé litið svo á að við skilgreiningu á hver sé 
starfrækslugjaldmiðill tiltekins félags þá séu efhisatriði laga um ársreikninga, og regulgerðar 
nr. 101/2007, efriislega samhljóða þeim Alþjóðlegu reikningsskilastöðlum sem um það fjalla. 
Með vísan til þessa telur ráðuneytið ekki þörf á því að taka inn þá breytingu sem SF, LÍÚ og 
SA leggja til (varðandi 3. tölul. 8. gr.) en eðlilegt að sú tillaga verði skoðuð nánar þegar 
áðumefht frumvarp til laga um breyting á lögum um ársreikninga, sem eftir á að leggja fram á 
Alþingi, verður tekið til meðferðar í efiiahags- og skattanefhd.


