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Efni: Umsögn um frumvarp til laga um breytingu á lögum um ársreikninga, nr. 3/2006, 
með síðari breytingum, þskj. 730, 456. mál.
Með nefndu frumvarpi eru lagðar til verulegar breytingar á gildandi lögum um ársreikninga 
nr. 3/2006, ekki síst á viðurlagakafla laganna. í almennum athugasemdum í ffumvarpinu er 
aðeins örfáum orðum vikið að markmiðum þeirra breytingatillagna en frá því greint að þær 
séu gagngerar og ætlaðar til einföldunar við álagningu stjómvaldssekta, auk þess sem 
refsiákvæði séu í fmmvarpinu svo tiltekin að refsiheimildir séu skýrar, eins og þar segir. 
Skattrannsóknarstjóri telur ástæðu til að koma að eftirfarandi umsögn vegna þessa kafla 
laganna, þ.e. við 70. gr. frumvarpsins.

I. Málsmeðferð og sektir vegna vanrækslu á skilum eða ófullnægjandi skilum á gögnum
til ársreikningaskrár.

Samkvæmt a-lið 70. gr. frumvarpsins er ráð fyrir því gert að ársreikningaskrá beiti nú sektum 
í öllum þeim tilvikum er vanrækt er að standa skil á ársreikningi til opinberrar birtingar innan 
lögboðins frests eða ef ársreikningur uppfyllir ekki ákvæði Iaga.
Samkvæmt gildandi lögum og framkvæmd vísar ársreikningaskrá til skattrannsóknarstjóra 
málum þar sem félög yfir stærðarmörkum 2. tl. 1. gr. laga nr. 3/2006 hafa vanrækt að standa 
skil á ársreikningum til opinberrar birtingar. Á síðastliðnum fimm árum hefur fjöldi þeirra 
mála er vísað hefur verið til skattrannsóknarstjóra verið eftirfarandi:
Árið 2015 0, árið 2014 17, árið 2013 6, árið 2012 0 og árið 2011 6, eða alls 29 mál.
Af þeim 17 málum sem vísað var til skattrannsóknarstjóra á árinu 2014 voru í 16 tilvikum 
staðin skil á ársreikningi áður en eða í kjölfar aðgerða skattrannsóknarstjóra, eitt mál 
framsendi skattrannsóknarstjóri ársreikningaskrá að nýju. Af þeim 6 málum sem vísað var til 
skattrannsóknarstjóra á árinu 2013 voru staðin skil á ársreikningum í öllum þeim málum áður 
eða í kjölfar aðgerða skattrannsóknarstjóra. Á árinu 2011 var þremur málum vísað til 
rannsóknar hjá lögreglu í kjölfar aðgerða skattrannsóknarstjóra. Var rannsókn eins þeirra 
felld niður hjá lögreglu en tveimur lauk með sektardómum í kjölfar ákæru.
Að gildandi lögum eru sektir ársreikningaskrár kæranlegar til yfirskattanefndar. Með 5. mgr. 
a-liðar 70. gr. frumvarpsins er lögð til sú breyting að ekki sé unnt að skjóta sektarákvörðun 
ársreikningaskrár til „æðra stjómvalds“. Ákvarðanir ársreikningaskrár um sektir eru því
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endanlegar samkvæmt frumvarpinu og verða hvorki kærðar til yfirskattanefndar né til 
ráðherra sem æðra stjómvalds. I greinargerð með ákvæðinu er engin skýring gefin á þessari 
breytingu sem felur í sér undantekningu frá þeirri meginreglu stjómsýsluréttarins að ákvörðun 
sæti endurskoðun æðra stjómvalds með kæm. Möguleikinn á að fá endurskoðun annars 
stjómvalds á ákvörðun hefur almennt verið talinn til vandaðrar stjómsýslu og fela í sér 
mikilvæg réttindi þeirra sem ákvörðun beinist að. Breytingin felur einnig í sér ákveðið 
misræmi við önnur ákvæði laganna, en samkvæmt 94. gr. a, sem ekki er lagt til að sæti 
breytingum samkvæmt frumvarpinu em dagsektir álagðar af ársreikningaskrá kæranlegar til 
yfirskattanefndar og samkvæmt 94. gr. b em úrskurðir ársreikningaskrár kæranlegir til 
ráðherra. Er æskilegt að skýrar liggi fýrir í greinargerð ástæða og þörf þessarar breytingar.

Samkvæmt 2. og 4. mgr. a-liðar 70. gr. a frumvarpsins er lögð til sú breyting að fjárhæð 
sektar taki mið af því hvort aðili bregðist við aðgerðum ársreikningaskrár með skilum á 
ársreikningum eða með öðmm úrbótum. Orðalag fmmvarpsins er þó ekki svo skýrt sem 
æskilegt er um það hvort ákvörðun og álagning hámarks sektar sé tekin strax að loknum fresti 
sem á er kveðið um í 109. gr., sem þá eftir atvikum taki breytingum með nýrri ákvörðun eftir 
því sem úr annmörkum er bætt, eða hvort ákvörðun um sektarfjárhæð sé tekin að loknum 
þeim frestum til úrbóta sem tilgreindir em í nefndri 2. og 4. mgr. a liðar 70. gr. ffumvarpsins. 
Sé hér ætlun framvarpshöfunda að fýrri leiðin eigi við kunna að vakna ýmis álitaefni um 
túlkun ákvæðisins og vandkvæði við framkvæmd, t.a.m. um tímamark vaxtaútreiknings og 
um önnur atriði er stjómvaldsákvörðun felur að jafnaði í sér.
í 5. mgr. a-liðar 70. gr. fmmvarpsins er einnig lögð til sú breyting að sú fjárhæð sektar er 
rennur í ríkissjóð sé nú að frádregnum kostnaði við innheimtu. Engin frekari grein er gerð 
fyrir því hver sá kostnaður kunni að vera né hvert mismunur á sektarfjárhæð og því er rennur í 
ríkissjóð skuli þá greiddur.
í 6. mgr. a-liðar 70. gr. fmmvarpsins er tiltekið að „stjómvaldssektum verður beitt óháð því 
hvort lögbrot séu framin af ásetningi eða gáleysi“. Ekki verður með vissu séð hvaða merkingu 
þessum orðum muni ætlað að tjá. Nærtækast er þó að þau séu skilin svo að lögð sé til sú 
breyting að sök sé nú skilyrði sektarbeitingar í stað hlutlægrar refsiábyrgðar lögaðilans 
samkvæmt gildandi lögum. Ekkert er nánar tilgreint um ástæður þeirra breytinga í greinargerð 
frumvarpsins. Gildandi ákvæði er samhljóða ákvæðum skattalaga er lúta að refsiábyrgð 
lögaðila, og reynst hafa vandkvæðalaus, sbr. afdráttarlaust orðalag ákvæðis 1. málsl. 125. gr. 
gildandi ársreikningalaga. Hafi það á hinn bóginn verið ætlunin að mæla í ffumvarpinu fýrir 
um refsiábyrgð lögaðila með sama hætti og í gildandi lögum koma ofangreind tilfærð orð 6. 
mgr. a-liðar 70. gr. frumvarpsins þeirri merkingu ekki til skila með viðunandi hætti og gildir 
hið sama hvað fýrri tilgátuna varðar. Ef ekki á að breyta umræddri ábyrgð frá því sem er í 
gildandi lögum er engin ástæða til að víkja frá texta 125. gr. laganna. Að því gefnu að ætlunin 
sé að gera sök að skilyrði sektarálagningar þarf að kveða á þar um með skýrari hætti.

II. Málsmeðferð vegna annarra brota gegn ársreikningalögum.
Með e-lið 70. gr. framvarpsins er lögð til sú breyting að héraðssaksóknari fari með rannsókn 
allra brota gegn lögunum óháð alvarleika þeirra. Er þar með lagt til að felld verði á brott 
ákvæði 1. og 2. mgr. 126. gr. gildandi laga er gera ráð fýrir aðkomu annars vegar 
skattrannsóknarstjóra og hins vegar yfirskattanefndar að þeim málum er þykja eigi svo 
alvarleg að þeim sé vísað til meðferðar hjá lögreglu. Enga umfjöllun er að fmna í greinargerð
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með framvarpinu um markmið eða ástæðu þessara breytinga.
Samkvæmt 3. mgr. 8. gr. lögreglulaga nr. 90/1996, fer héraðssaksóknari m.a. með rannsókn 
„alvarlegra brota“ gegn 262. gr. alm. hgl, en undir 262. gr. alm. hgl. falla alvarleg eða 
meiriháttar brot gegn skattalögum, lögum um bókhald og lögum um ársreikninga, svo sem 
fram kemur í því ákvæði. Bæði nefnd ákvæði, þ.e. tilnefnt ákvæði lögreglulaga og almennra 
hegningarlaga gera því ráð fyrir að þau mál er sæta meðferð hjá héraðssaksóknara séu 
alvarleg eða meiriháttar brot í þessum málaflokkum og er enda framkvæmd í samræmi við 
það.

Skattrannsóknarstjóri hefur með höndum rannsóknir skattalagabrota skv. 1. mgr. 103. gr. laga 
nr. 90/2003, um tekjuskatt. Eru rannsóknir skattrannsóknarstjóra ígildi lögreglurannsóknar. 
Teljist brot er sætir rannsókn skattrannsóknarstjóra vera meiriháttar og varða við fyrmefnda 
262. gr. alm. hgl. er máli vísað til héraðssaksóknara til ákærumeðferðar, sbr. 4. mgr. 110. gr. 
laga nr. 90/2003, sbr. 1. og 6. tl. 1. mgr. 38. gr. reglugerðar nr. 373/2001, um framkvæmd 
skatteftirlits og skattrannsókna. Minniháttar brotum er því lokið með sekt innan 
stjómsýslunnar, sem að jafnaði felst í sektarúrskurði hjá yfirskattanefnd í kjölfar kröfu 
skattrannsóknarstjóra þar um, eða í allra minnstu málunum með sekt hjá 
skattrannsóknarstjóra í kjölfar samþykktar boðs embættisins til sakbomings þar um.
Ljóst er að brot gegn lögum um bókhald og lögum um ársreikninga era nátengd og oft 
óhjákvæmilegur fylgifiskur skattalagabrota. Er enda í samræmi við það ráð fyrir því gert í 
gildandi rétti að skattrannsóknarstjóri geti rannsakað brot gegn lögum um bókhald og lögum 
um ársreikninga, sbr. m.a. fyrmefnd gildandi 126. gr. ársreikningalaga auk þess sem fjölmörg 
ákvæði reglugerðar nr. 373/2001, um framkvæmd skattefitirlits og skattrannsókna taka af því 
mið, sbr. 7., 13., 16., 36. og 38. gr. reglugerðarinnar, sbr. einnig 3. mgr. 2. gr. laga nr. 
30/1992, um yfirskattanefnd í þessu sambandi. Ef sú breyting gengur fram að rannsóknir 
brota gegn lögum um ársreikninga verði alfarið í höndum héraðssaksóknara verður ekki betur 
séð en að skattrannsóknarstjóri verði ævinlega við rannsóknir sínar að skilja þann þátt mála er 
ársreikninga varðar frá öðram brotum sem til viðfangs era og vísa til embættis 
héraðssaksóknara, enda þótt brot gegn ársreikningalögum séu samtvinnuð þeirri háttsemi sem 
til rannsóknar er hjá skattrannsóknarstjóra. Er slík sundran rannsókna til augljósra þyngsla 
fyrir alla aðila. Verður vart dregin önnur ályktun af fyrirliggjandi framvarpi að gaumur hafi 
ekki verið að þessu gefinn við samningu þess og þeim samhljómi sem eðli máls samkvæmt 
þarf að vera við rannsóknir brota sem hér um ræðir, auk þess sem framvarpsákvæðið er lítt í 
samræmi við eða jafnvel í andstöðu við ákvæði annarra laga og hér hefur verið bent á.
Með d-lið 1. mgr. 70. gr. framvarpsins er lögð til sú breyting að nægjanlegt er að brot hafi 
verið framin af einföldu gáleysi til að refsiábyrgð stofnist í stað stórfellds gáleysis áður. Að 
engu er um það getið hverju þessi breyting sæti né hvert markmið hennar er. 
Skattrannsóknarstjóri telur æskilegt að hér sé gætt samræmis við bæði skattalög og 262. gr. 
alm. hgl. er í öllum tilvikum setja stórfellt gáleysi sem skilyrði refsiáfellis. Þá er orðalag það 
sem til er lagt miður skilmerkilegt, sbr. athugasemdir hér að framan varðandi orðalag í 6. mgr. 
a-liðar 70. gr. framvarpsins.

í 2. mgr. d-liðar 70. gr. framvarpsins er lagt til að lögfest verði upptökuákvæði er taki til 
„beins“ eða „óbeins“ hagnaðar af broti. Er hér um annars konar og ónákvæmari orðnotkun að 
ræða en í VII. kafla A alm. hgl. er hefur að geyma ítarleg ákvæði um upptöku, en það ákvæði
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hegningarlaga tekur m.a. til brota er varðað geta 6 ára fangelsi og þar með brota gegn 
ársreikningalögum. Sé ekki ætlunin að setja fram önnur efnisskilyrði fyrir upptöku en fram 
koma í nefndu ákvæði hegningarlaga verður vart séð að þörf sé á þessu ákvæði frumvarpsins. 
Að öðrum kosti er þörf á nánari útlistun efnis þess í greinargerð.
Engar skýringar er að finna með ffumvarpinu varðandi ástæður þess að til er lagt að fella brott 
ákvæði 123. gr. gildandi ársreikningalaga, þar sem mælt er fyrir um refsiábyrgð 
endurskoðenda og skoðunarmanna vegna brota gegn lögunum með tilgreindri háttsemi. Er 
ekki gerð grein fyrir því hvemig eða eftir atvikum að hvaða marki ákvæðum einstakra töluliða 
c-liðar 70. gr. frumvarpsins sé ætlað að koma í stað ákvæða 123. gr. gildandi laga. Kunna í 
þessu sambandi m.a. að rísa spumingar um hvaða áhrif umrædd breyting hafi í för með sér 
varðandi ábyrgð endurskoðenda og skoðunarmanna sem aðalmanna í brotum gegn 
ársreikningalögum.
Að lokum er rétt að vekja athygli á því að æskilegt er að breyta tilvísun í 2. mgr. 262. gr. alm. 
hgl. til ákvæða ársreikningalaga samhliða þeim breytingum er á þeim síðamefndu lögum 
verða gerðar.

Með vísan til alls framanritaðs telur skattrannsóknarstjóri að fella þurfi brott e-lið 70. gr. 
frumvarpsins og 1., 2. og 6. mgr. 126. gr. gildandi ársreikningalaga standi óbreytt. Önnur 
ákvæði 70. gr. frumvarpsins þarfnist nánari skoðunar og eftir atvikum breytinga. Er lagst gegn 
samþykkt frumvarpsins eins og það liggur nú fyrir.

Virðingarfyllst,

Bryndís Kristjánsdóttir, 
skattrannsóknar stj óri


