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Nefndasvið Alþingis Reykjavík, 15. feb rúar2016
v/efnahags- og viðskiptanefndar 
Austurstræti 8-10 
150 Reykjavík

Efni: Frumvarp til laga um breytingu á lögum um ársreikninga, nr. 3/2006, með síðari
breytingum (einföldun og innleiðing ársreikningatilskipunar 2013/34/ESB), 
þingskjal 730 - 456. mál.

Við athugun á ofangreindu frumvarpi vekur athygli að lagt er til að 
sektarákvarðanir ársreikningaskrár, vegna vanrækslu á skilum ársreiknings til opinberrar 
birtingar, verði ekki kæranlegar til æðra stjórnvalds, sbr. 70. gr. frumvarpsins. Hér er um 
að ræða breytingu frá því sem nú gildir, sbr. 3. mgr. 126. gr. laga um ársreikninga, svo 
sem þeirri lagagrein var breytt með 3. gr. laga nr. 160/2006, þar sem kveðið er á um 
kæruheimild til yfirskattanefndar. Engar skýringar koma fram í a thugasem dum  með 
frumvarpinu um ástæður fyrir þessari tillögu.

Sektarákvörðun ársreikningaskrár er stjórnvaldsákvörðun sem jafnfram t felur í sér 
ákvörðun um refsikennd viðurlög. Sérstök þörf er á rökstuðningi fyrir slíkum 
ákvörðunum og vandaðri málsmeðferð að öðru leyti, sbr. m.a. sjónarmið í dómi 
Hæstaréttar íslands frá 5. nóvem ber 1991 í málinu nr. 93/1989 (H 1991:1690). Samkvæmt 
stjórnsýslurétti er meginregla að stjórnvaldsákvörðunum verður skotið til æðra 
stjórnvalds, sbr. 26. gr. stjórnsýslulaga nr. 37/1993. Ætla verður að gild rök þurfi fyrir 
fráviki frá þeirri reglu, sérstaklega þegar í hlut eiga ákvarðanir um stjórnsýsluviðurlög.

Vegna um ræddrar tillögugerðar hefur yfirskattanefnd tekið saman yfirlit um fjölda 
kærumála til nefndarinnar vegna sektarákvarðana ársreikningaskrár eftir gildistöku 3. gr. 
laga nr. 160/2006, svo og um úrslit þessara mála. Fylgir yfirlitið m eð bréfi þessu. Á vef  
yfirskattanefndar eru birtir nokkrir úrskurðir sem gefa í heild sinni allskýra mynd a f  
úrskurðaframkvæmd í þessum málaflokki, þar á meðal tveir úrskurðir sem kveðnir voru 
upp á síðasta ári, þ.e. úrskurðir nr. 44/2015 og nr. 129/2015.

Virðingarfyllst,

Ólafur Ólafsson, 
formaður yfirskattanefndar.
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Yfirskattanefnd:
Úrskurðir um sektarákvarðanir ársreikingaskrár vegna 
vanrækslu á skilum ársreikninga til opinberrar birtingar.

Ár:_____  Fjöldi úrskurða: ____________________Niðurstaða úrskurðar:___________________
Sekt felld niður Sekt lækkuð Sekt óbreytt Frávísun/endur-

upptöku hafnað

2010 46 46
2011 2 2
2012 299 61 145 35 58
2013 46 3 8 21 14
2014 38 1 1 28 8
2015 18 1 13 4

Alls 449 112 154 97 84


