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Varðar: Frumvarp um upplýsingagjöf um sjálfbærni á sviði fjármálaþjónustu og flokkunarkerfi fyrir 
sjálfbærar fjárfestingar, mál nr. 415

Vísað er til erindis frá efnahags- og viðskiptanefnd um ofangreint frumvarp sem er til umfjöllunar í 
nefndinni. Samtök fjármálafyrirtækja (SFF) og Samtök atvinnulífsins (SA), hér eftir samtökin, fagna 
framlagningu frumvarpsins sem er innleiðing á tveimur reglugerðum Evrópusambandsins, annars vegar 
um upplýsingagjöf um sjálfbærni og hins vegar flokkunarkerfi fyrir sjálfbærar fjárfestingar. Samtökin 
mæla með samþykkt frumvarpsins en gera þó eftirfarandi athugasemdir við efni frumvarpsins. 
Athugasemdirnar eru þríþættar:

1. Séríslenskar reglur - gildissvið o.fl.
Almennt er það sjónarmið samtakanna að evrópsk löggjöf skuli innleidd hér á landi án séríslenskra frávika 
og þá sér í lagi að ekki séu settar strangari kröfur eða áhrif séu víðtækari en annars staðar á Evrópska 
enahagssvæðinu. Það er því mikilvægt að mati samtakanna að gildissvið reglugerðanna hér á landi sé það 
sama og annars staðar á Evrópska efnahagssvæðinu til að gæta samræmis og samanburðarhæfni milli 
íslensks og evrópsks markaðar. Sérstaklega er mikilvægt að mati samtakanna að engin frávik séu við 
innleiðingu sjálfbærnireglugerða á Íslandi. Eitt helsta markmið umræddra gerða er að samræma hvernig 
fjármálagerningar eru flokkaðir með tilliti til sjálfbærniþátta og koma þannig í veg fyrir grænþvott. Í þessu 
sambandi vilja samtökin benda á eftirfarandi, sem virðist skapa einmitt slíkt ósamræmi.

Gildissvið laganna er skilgreint þannig í frumvarpi:

Lög þessi gilda um:

1 . aðila á fjármálamarkaði skv. 1. tölul. 1. mgr. 2. gr. reglugerðar (ESB) 2019/2088 og 
fjármálaráðgjafa skv. 11. tölul. 1. mgr. 2. gr. sömu reglugerðar,

2 . fyrirtæki sem er skylt að birta skýrslu yfir ófjárhagsleg atriði eða samstæðuskýrslu 
yfir ófjárhagslegar upplýsingar skv. 66. gr. d laga nr. 3/2006, um ársreikninga.
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Einkum má vekja athygli á annars vegar gildissviði upplýsingaskyldu samkvæmt 3. mgr. 4. gr. SFDR 
(skylda til að birta yfirlýsingu um helstu neikvæðu áhrif fjárfestingarákvarðana á sjálfbærniþætti), 
og hins vegar gildissviði upplýsingaskyldu samkvæmt 8. gr. Taxonomy (sem hvað varðar fyrirtæki 
á fjármálamarkaði felst einkum í birtingu svokallaðs Green Asset Ratio).

Upplýsinggskyldg samkvæmt 3. mgr. 4. gr. SFDR

Gildissvið fyrrnefndu upplýsingaskyldunnar vísar aðeins til fjölda starfsmanna, þ.e. aðilum á 
fjármálamarkaði með yfir 500 starfsmenn er samkvæmt 3. mgr. 4. gr. SFDR skylt að birta yfirlýsingu 
um helstu neikvæðu áhrif fjárfestingarákvarðana á sjálfbærniþætti.

Upplýsinggskyldg sgmkvæmt 8. gr. Tgxonomy

Gildissvið upplýsingaskyldu samkvæmt 8. gr. Taxonomy er aftur á móti skilgreint með vísan til 19. 
gr. a og 29. gr. a tilskipunar (ESB) 2013/34 um árleg reikningsskil, samstæðureikningsskil og 
tilheyrandi skýrslur tiltekinna tegunda fyrirtækja. Ákvæðin sem vísað er til byggja á NFRD-tilskipun 
Evrópusambandsins (Non-Financial Reporting Directive), sem breytti fyrrnefndri tilskipun (ESB) 
2013/34. NFRD-tilskipunin gildir um stór fyrirtæki, sem varða hagsmuni almennings, sem hafa fleiri 
en 500 starfsmenn að meðaltali á fjárhagsárinu. Tilskipunin gildir líka um fyrirtæki, sem varða 
hagsmuni almennings og eru móðurfyrirtæki stórra samstæðna (fleiri en 500 starfsmenn á 
samstæðugrunni). Fyrirtæki sem uppfylla þessi viðmið þurfa að birta skýrslu yfir ófjárhagsleg atriði 
samhliða birtingu ársreiknings. Í 8. gr. Taxonomy er gert ráð fyrir því að þessi sömu fyrirtæki 
uppfylli upplýsingaskyldu samkvæmt ákvæðinu. Þannig eru bein tengsl á milli Taxonomy og NFRD- 
tilskipunarinnar þegar kemur að gildissviði.

Hættg á ruglingi

Í framangreindu gildissviðsákvæði frumvarpsins er vísað til íslensku ársreikningalaganna, þ.e. að 
lögin gildi um fyrirtæki sem er skylt að birta skýrslu yfir ófjárhagsleg atriði eða samstæðuskýrslu 
yfir ófjárhagslegar upplýsingar samkvæmt 66. gr. d. laga nr. 3/2006 um ársreikninga. Af ákvæðinu 
leiðir að sú skylda hvílir á:

■ Einingum tengdum almannahagsmunum (sbr. skilgreiningu í 9. tl. 2. gr.).

■ Stórum félögum (sbr. skilgreiningu í d-lið 11. tl. 2. gr.).

■ Móðurfélögum stórra samstæðna (hugtakið stór samstæða er skilgreint í c-lið 33. tl. 2.
gr.).

Ákvæði 66. gr. d. ársreikningalaga kom fyrst inn í lögin með breytingarlögum nr. 73/2016. Í 
frumvarpi til breytingarlaganna kemur fram að með 66. gr. d. sé verið að innleiða NFRD- 
tilskipunina. Ákvæðinu var aftur breytt með breytingarlögum nr. 102/2020. Tilgangur síðari 
breytingarinnar var að taka af allan vafa um hvaða félög féllu undir greinina, þ.e. þau sem að ofan 
eru nefnd.

Stór félög í skilningi íslensku ársreikningalögunum eru félög sem uppfylla a.m.k. tvö af eftirfarandi 
þremur viðmiðunum:

■ Heildareignir: 3.000.000.000 kr.,

■ Hrein velta: 6.000.000.000 kr.,

■ Meðalfjöldi ársverka á fjárhagsárinu: 250.

Skilgreining þessi er í samræmi við 4. mgr. 3. gr. ársreikningatilskipunarinnar, þar sem hugtakið 
„stór fyrirtæki" er skilgreint á áþekkan máta.



Einingar tengdar almannahagsmunum eru skilgreindar Í Íslensku ársreikningalögunum þannig að 
nái til fyrirtækja sem hefur verðbréf sín skráð á skipulegum markaði, lífeyrissjóða, lánastofnana, 
félaga sem reka vátryggingastarfsemi o.fl. Þessi skilgreining er í samræmi við skilgreiningu 
ársreikningatilskipunarinnar á hugtakinu „fyrirtæki sem varða hagsmuni almennings", sbr. 1. lið 2. 
gr. tilskipunarinnar. Athuga ber að íslenska skilgreiningin nær til aðila sem eru ekki beinlínis 
tilgreindir í skilgreiningu ársreikningatilskipunarinnar, s.s. lögaðila sem eiga fiskiskip með 
aflahlutdeild. Þetta er í samræmi við d-lið 1. liðar 2. gr. ársreikningatilskipunarinnar, sem gerir ráð 
fyrir því að aðildarríkin geti tilnefnt önnur fyrirtæki sem fyrirtæki sem varða hagsmuni almennings, 
t.d. vegna þess hvers eðlis reksturinn er.

Vakin er athygli á því að þrátt fyrir að skilgreining íslensku ársreikningalaganna á framangreindum 
hugtökum sé í samræmi við skilgreiningar ársreikningatilskipunnar, þá gera íslensku 
ársreikningalögin strangari kröfur þegar kemur að skyldu til að birta skýrslu yfir ófjárhagsleg 
atriði samkvæmt 66. gr. d. laganna. Síðastnefnt ákvæði vísar einfaldlega til félaga sem falla undir 
9. tl. 2. gr. (einingar tengdar almannahagsmunum) og d-lið 11. tl. 2. gr. (stór félög) og einnig 
móðurfélaga stórra samstæðna. Þannig er nóg að um sé að ræða stórt félag í skilningi 
ársreikningalaganna, svo því sé skylt að birta skýrslu yfir ófjárhagsleg atriði. Með þessu er vikið 
talsvert frá því sem byggt er á í NFRD, sem bætti við áðurnefndri 19. gr. a. í 
ársreikningatilskipunina. Þar segir:

„Stór fyrirtæki, sem varða hagsmuni almennings sem fara fram úr viðmiðinu um að hafa, á 
dagsetningum efnahagsreikningsins, 500 starfsmenn að meðaltali á fjárhagsárinu, skulu setja í 
skýrslu framkvæmdastjórnar skýrslu yfir ófjárhagsleg atriði^"

Ákvæði 19. gr. a. ársreikningatilskipunnar felur þannig í sér þrjú atriði þegar kemur að gildissviði. 
Í fyrsta lagi þarf fyrirtækið að vera stórt fyrirtæki. Í öðru lagi þarf það líka að varða hagsmuni 
almennings, eða teljast eining tengd almannahagsmunum, ef miðað er við orðalag íslensku 
ársreikningalaganna. Í þriðja lagi þarf viðbótarskilyrði um 500 starfsmenn að vera fyrir hendi (í 
íslensku lögunum talað um 250 ársverk).

Afleiðingin

Fyrir utan ruglingshættu er fyrrgreint misræmi milli gildissviðs flokkunarreglugerðarinnar 
(Taxonomy) í ESB og á Íslandi, þ.e. annars vegar 500 starfsmanna viðmið og hins vegar 250 
starfsmanna viðmið, til þess fallið að gera samanburð á einum lykilmælikvarða reglugerðarinnar 
Green Asset Ratio (GAR) ósamanburðarhæft við ESB ríki. GAR skal reikna út sem hlutfall af 
útlánum fjármálafyrirtækja sem samræmast flokkunarreglugerðinni af heildarútlánum. Þau útlán 
sem falla þannig utan NFDR falla ekki undir flokkunarreglugerðina og þannig verður mengi þeirra 
útlána sem falla mögulega undir teljara í útreikningi GAR hlutfalls annað en í ESB en á Íslandi. Ef 
útreikningur á GAR hlutfalli er mismunandi milli ríkja þá missir þessi lykilmælikvarði mark sitt.

2. Gildistaka tiltekinna ákvæða

Þar sem áformað er að lögin taki gildi á miðju ári 2023, þ.e. eftir að aðalfundir fyrirtækja eru afstaðnir, 
væri æskilegt að gefinn verði aðlögunartími vegna breytinga sem þarf að gera sem tengjast þeim gögnum, 
skjölum og stefnum sem teknar eru fyrir í tengslum við aðalfundi og/eða samþykktar á aðalfundum, t.d. 
áhættustefna og starfskjarastefna fyrirtækja, til miðs árs 2024. Slíkar breytingar taka tíma innan fyrirtækja 
á fjármálamarkaði og þurfa að fara í tiltekinn faglegan feril (m.a. fyrir nefndir, stjórnir o.fl.) áður en þær 
eru afgreiddar í tengslum við aðalfundi.



3. Sektarákvæði
Með gildistöku laganna er verið að feta nýja braut sérstaklega varðandi upplýsingagjöf. Æskilegt væri að 
gefinn verði aðlögunartími varðandi sektarákvæði laganna meðan þessi upplýsingagjöf er að mótast, m.a. 
með hliðsjón af erlendum fyrirmyndum.
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