
Félag bðkhaldsstofa

Umsögn Félags bókhaldsstofa vegna frumvarps til laga um breytingu á lögum um 
ársreikninga, nr. 3/2006, með síðari breytingum (Þskj. 73 0 -4 5 6 . mál).

Laganefnd Félags bókhaldsstofa hefur fjallað um ofangreind frumvörp og gerir 
eftirfarandi athugasemdir:

5. mgr. 3. grein laganna hijóði svo:
Fíafí annar aðili samið eða yfírfarið ársreikninginn skal undirritun hans og dagsetning 
vera fylgiskjal með ársreikningi.

Greinargerð með ofangreindri tillögu:
Um staðfestingu skoðunarmanna er fjallað í 62. gr. frumvarpsins, c lið, sem ný 
málsgrein við 104. gr. laganna. Með frumvarpinu er opnað á að örfélög þurfi ekki að 
kjósa sér skoðunarmenn eða endurskoðendur og því þykir nefndinni rétt að semjandi 
ársreikningsins skilji eftir sig fingrafar á ársreikningnum, sem forráðamönnum félaga 
verður áfram skylt að semja, lesendum reikningsskilanna til upplýsingar um hver 
samdi reikningsskilin. Sjá nánar athugasemd við 62. gr. frumvarpsins.

d. liður 62. grein laganna hljóði svo:
4. mgr. orðast svo:
Aðrir höfundar ársreikninga áriti þá með dagsetningu og undirskrift auk stuttrar 
lýsingar á vinnu sinni og ábyrgð.

Greinargerð með ofangreindri tillögu:
Innleiða þyrfti skyldu til áritunar þeirra sem semja ársreikning án aðkomu 
skoðunarmanns, hvort sem höfundur vinnur verkið sem utanaðkomandi fagaðili eða 
sem starfsmaður viðkomandi félags. Innihald áritunar þarf ekki að vera annað en 
staður, dagsetning og undirritun, þó að einhver lýsing á forsendum gæti verið æskileg. 
Löggjöfm virðist gera ráð fyrir að ársreikningar séu aðeins yfirfamir og gerðir af 
endurskoðendum eða skoðunarmönnum. Mikilvægt er gera ráð fyrir því að aðrir geti 
unnið ársreikninga sem skyldu þá setja nafn sitt á þá með stuttri lýsingu á verkinu, 
sem þá er án aðkomu endurskoðanda eða skoðunarmanna. Notendur reikningsskila 
eiga heimtingu á að geta greint hver semur reikningsskilin til að geta metið hæfhi 
viðkomandi þar um.

Athugasemd við 24. gr. frumvarpsins:
liður a hljóðar svo: múlsl. 1. mgr. orðast svo: Heimilt er að meta
fjúrmálagerninga til gangvirðis og skal flokka þá annaðhvort sem fjáreign á 
gangvirði. í rekstrarreikningi eða sem fjáreign til sölu. “

Hér virðist reiknað með að skrá eign í rekstrarreikningi, sem kemur ekki heim við 
venjur í reikningsskilum. Hér hlýtur að vera átt við efnahagsreikning.
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Athugasemd við 70. gr. frumvarpsins:
í lögum segir að félög skuli skila ársreikningum til ársreikningaskrár eigi síðar en 31. 
ágúst ár hvert. í reynd eru flest félög að skila ársreikningum sínum í september þegar 
bókhaldsskrifstofur og endurskoðunarstofur hafa svigrúm til að sinna þessari skýru 
skyldu umbjóðenda sinna skv. lögum. 27% félaga höfðu skilað 31. ágúst 2014, 30. 
september nálgaðist talan 60% skv. heimildum frá ríkisskattstjóra. í desember var 
boðuð sekt á 5.000 aðila, eða 12,5% í skattframkvæmd hafa sektir verið lagðar á í 
janúarbyijun.

Auðvitað má sannarlega bæta úr þessum skilum, á því leikur enginn vafi. En að 
skylda ríkisskattstjóra til að leggja sektina á 31. ágúst, sama dag og lokafrestur félaga 
er til að halda aðalfundi skv. lögum um einkahlutafélag rennur út, er líklega fulllangt 
gengið. Hvað skal gert ef hluthafar í einkahlutafélögum beita rétti sínum skv. 3. mgr. 
59. gr. um einkahlutafélög, og krefjast framhaldsaðalfundar. Þann skyldi halda í 
síðasta lagi tveimur mánuðum síðar skv. sömu grein, eða ekki síðar en 31. október 
skv. lögum. Þá fyrst yrði hægt að senda inn staðfestan ársreikning eftir aðalfund 
félagsins.

Þá ber að geta að c liður 63. gr. frumvarpsins, sem boðar breytingu á 109. gr. laganna, 
opnar á undanþágu frá reglunni um 31. ágúst. Hér er komið ósamræmi sem þarf ekki 
að vera í lögum, þar sem einum er hyglað. Látum bara eitt yfir alla ganga, annað 
veldur misskilningi og kærum. T.a.m. hefur ríkisskattstjóri verið að veita aukafresti á 
fresti ofan, oft 1-2 vikur. Eiga þeir dagar að telja í lengingu sektarffestunar hjá 
ársreikningaskrá? Eigi aftur á móti c liðurinn að standa ætti að taka út orðið 
ársreikningi í 1. ml. og setja inn yfirlitum, því seint munu yfirlit byggð á skattframtali 
félags eiga að geta kallast ársreikningur skv. almennum skilningi þess orðs.

Laganefnd félags bókhaldsstofa fagnar breytingum sem knýja á um betri skil. 31. 
ágúst er hins vegar of knappur tími og stangast auk þess á við ofangreind lög um 
einkahlutafélög. Nær væri, og leggur nefndin það til, að skiladagur og setkardagur 
verði settur 31. október hvert ár, en að öðru leyti skyldu vel boðuð ákvæði 70. gr. fá 
að standa.

Reykjavík, 15. febrúar 2016

f.h. laganefndar Félags bókhaldsstofa
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