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Umsögn ríkisskattstjóra um þingmál456, frumvarp til laga um ársreikninga.

Ríkisskattstjóri hefur þann 28. janúar 2016 móttekið tölvupóst þar sem gefinn er kostur á að veita 
umsögn um ofangreint frumvarp.

Með frumvarpinu eru lagðar til breytingar á lögum um ársreikninga, nr. 3/2006, með síðari 
breytingum til einföldunar og innleiðingar á ársreikningatilskipun 2013/34/ESB.

Ríkisskattstjóri vill þakka iðnaðar- og viðskiptaráðherra, Ragnheiði Elínu Árnadóttur ásamt 
starfsfólki iðnaðar- og viðskiptaráðuneytisins fyrir mikið og gott samstarf við gerð þessa frumvarps. 
Hjá ársreikningaskrá ríkisskattstjóra er mikil þekking á málaflokknum og samstarf ráðuneytisins við 
ársreikningaskrá gerði skránni kleyft að koma að þekkingu og reynslu meðan frumvarpið var enn í 
smíðum.

Ríkiskattstjóri fagnar því að frumvarpið er komið fyrir Alþingi og bindur vonir við að frumvarpið 
verði samþykkt. Með frumvarpinu er verið að einfalda regluverkið töluvert og gera lögin skýrari 
ásamt því að innleiða ársreikningatilskipun 2013/34/ESB. Breytingarnar fela einnig í sér að 
ríkisskattstjóri fær nú öflugri verkfæri er nýtast gagnvart þeim félögum sem ekki fara að lögum og 
þau verkfæri eru einnig liður í því að spoma við kennitöluflakki.

Ríkisskattstjóri leggur þó til örfáar breytingar á frumvarpinu en eftir að frumvai-pið kom fram hefur 
komið í Ijós misjöfn túlkun á því hvort örfélög þurfí að gera ársreikning sem æskilegt er að bregðast 
við ásamt nokkrum minniháttar ábendingum.

I.

3. gr. frumvarpsins

Lagt er til að d. liður 3. gr. frumvarpsins verði færður í 109. gr. laga um ársreikninga.

Ástæðan fyrir þessari tillögu er sú að umrætt ákvæði fjallar um skil á ársreikningi til 
ársreikningaskrár og er því eðlilegt að ákvæðið sé í 109. gr. þar sem ijallað er um skil ársreikninga til 
opinberrar birtingar. Það sést vel þegar fyrsta setning málsgreinarinnar er lesin en þar er talað um að 
skila rekstaryfírliti og efnahagsyfirliti byggðu á skattframtölum, þ.e.a.s. setningin og málsgreinin 
fjallar um skil en ekki um almennan ársreikning.

Staðsetningin í 3. gr. hefur valdið þeim misskilningi að sumir telja að örfélög þurfí ekki lengur að 
útbúa ársreikning og leggja fyrir hluthafafund en það var ekki ætlun frumvarpsins heldur er í b lið, 3. 
gr. frumvarpsins lagt til að örfélögum sé heimilt að útbúa mun einfaldari ársreikning en verið hefur 
og síðan í d. lið er þeim félögum veitt heimild til að skila einföldum rekstrar- og efnahagsyfírlitum til 
opinberrar birtingar. Þannig munu örfélög áfram þurfa að semja lágmarks ársreikning sbr. b. lið 
frumvarpsins og leggja fyrir hluthafafund en skil til opinberar birtingar mun fara firam í gegnum
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innsendar upplýsingar til ríkisskattstjóra. Einföldunin felst því í því að samkvæmt b. lið er 
ársreikningurinn orðinn mun einfaldari og samkvæmt d.lið eru skilin gerð samhliða skilum á 
skattframtali. Félagið mun þó áfram þurfa að útbúa þennan einfalda ársreikning og leggja fram íyrir 
hluthafa viku fyrir aðalfund enda er slíkt mikilvæg upplýsingagjöf til hluthafa félagsins.

Lagt er til að d.liður 3. gr. frumvarpsins verði 2. mgr. 109. gr. í núverandi lögum og aðrar 
málsgreinar í greininni færist einu neðar. Þá mun 109. gr. íýrst ijalla um almenn skil til 
ársreikningaskrár, 2. mgr. mun Ijalla um hvernig örfélög geta nýtt sér skattframtal til að skila 
ársreikningi til opinberrar birtingar hjá ársreikningaskrá og 3. mgr. mun ijalla um tímafresti er eiga 
við um slík félög (c. liður 63. gr. frumvarpsins). Ekki er þörf á að breyta orðalagi málsgreinarinnar 
þótt hún sé færð á nýjan stað í lögunum.

Við þessa breytingu þarf þó að breyta d. lið 63. gr. frumvarpsins og lagt er til að sú grein verði 
svohljóðandi:

Félös er nyta sér heimild 2. mgr. til að skila rekstraryfirliti og efnahagsyfirliti byggðum á 
skatlframtali félagsins er heimilt að skila slíkum ársreikningi innan þess frests sem 
ríkisskattstjóri veitir skattaðilum til að skila framtölum sínum, sbr. 2. mgr. 93. gr. laga um 
tekjuskatt, nr. 90/2003.

II.

33. gr. frumvarpsins

Lagt er til að við 33. gr. frumvarpsins bætist við ný málsgrein þar sem greint er frá þóknun til 
endurskoðenda eða endurskoðendafýrirtækja í samræmi við ákvæði b-liðar 1. mgr. 18. gr. 
tilskipunarinnar en það lítur út fýrir að innleiðing á þeim lið hafí fyrir mistök fallið niður við gerð 
frumvarpsins.

Lagt er til að málsgreinin verði svohljóðandi:

Félög samkvæmt c,- og d.lið 10. tl. 2. gr. skulu upplýsa um heildarfjárhœðþóknana til hvers 
endurskoðanda eða endurskoðunarfyrirtækis vegna endurskoðunar á ársreikningi og 
samstæðureikningi. Félög samkvæmt 1. ml. 2. mgr. skulu einnig upplýsa um heildarfárhæðir 
þóknana til hvers endurskoðanda eða endurskoðendafyrirtœkis vegna annarrar vinnu, þar 
með talið vinnu við aðstoð vegna skattskila fyrirtœkisins og rekstrarráðgjafar.

III.

48. gr. frumvarpsins

Það lítur út fýrir að fýrir mistök hafi verið vísað í dótturfélög í stað hlutdeildar minnihluta í fýrri 
málslið sem inniheldur breytingar á ákvæðum 3. mgr. 74. gr. núverandi laga. Lagt er til að fýrri 
málsliður verði breytt þannig að í stað eignarhluta í dótturfélögum verði talað um hlutdeild 
minnihluta.

Lagt er til að málsgreinin verði svohljóðandi:

Fllutdeild minnihluta í eigin fé  dótturfélaga skal færð sem sérstakur liður á meðal eigin fjár. í  
rekstrarreikningi skal sýna skiptingu á hagnaði milli eigenda móðurfélags annars vegar og 
minnihlutaeigenda í dótturfélögum hins vegar.
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70. gr. frumvarpsins

Lagt er til að 5. mgr. 70. gr. frumvarpsins verði breytt þannig að hægt sé að skjóta ákvörðun 
ársreikningaskrár vegna ófullnægjandi skila til æðra stjómvalds þar sem sektir vegna ófullnægjandi 
skila er matskennd ákvörðun ólíkt vanskilum þar sem upp getur komið ágreiningur um lagatúlkun. 
Það er í anda góðrar stjórnsýslu að slík mál séu kæranleg til æðra stjómvalds. Varðandi vanskil á 
ársreikningum þá er ekki um matskennda ákvörðun að ræða heldur ber öllum félögum að skila fýrir 
ákveðna dagsetningu og ef ekki er skilað á réttum tíma þá fær félag sekt

Lagt er til að málsgreinin verði svohljóðandi:

Stjórnvaldssektir eru aðfararhæfar. Sektir renna í ríkissjóð að frádregnum kostnaði við 
innheimtuna. Ekki er unnt að skjóta ákvörðun ársreikningaskrár um álagningu sektar vegna 
vanskila á ársreikningi til œðra stjórnvalds.

IV.

Virðingarfýllst


