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Formáli 

Haustið 2011 sat ég tíma í Endurskoðun I hjá leiðbeinanda mínum, Þórði Reynissyni, 

þegar verið var að fara yfir þagnarskyldu endurskoðenda í umfjöllun um lög nr. 79/2008 

um löggilta endurskoðendur. Eftir tímann sátu eftir spurningar eins og hvort og þá 

hvenær á eða má endurskoðandi rjúfa þagnarskylduna? Hvaða reglur stjórna því og hvar 

er þær að finna? Er hægt að skylda mann til að taka þátt í afbroti vegna þess að hann er 

bundinn trúnaði? Þessar spurningar urðu æ áleitnari ekki síst með tilliti til þeirra atburða 

sem hafa átt sér stað í íslensku þjóðlífi á undanförnum fimm árum. Bankarnir hrundu 

eins og spilaborg án þess að nokkur teikn væru á lofti um að þeir ættu í erfiðleikum. Í 

fréttum kemur fram að verið sé að rannsaka hvort bankar hafi með markvissum hætti 

reynt að hafa áhrif á verð hlutabréfa í viðkomandi banka. Mörg fyrirtæki urðu gjaldþrota 

eða eiga í verulegum rekstrarvandræðum og æ fleiri spurðu: Af hverju sögðu 

endurskoðendurnir ekki neitt?  

Á endanum ákvað ég að rannsaka inntak þagnarskyldu endurskoðenda sem verður til 

með lagaboði í von um að rannsóknin muni gagnast bæði mér og öðrum til að skilja í 

hverju þagnarskylda endurskoðandans felst og hvenær hún víkur fyrir upplýsinga- eða 

tilkynningaskyldu. 

Rannsóknin er 30 ECTS eininga lokaverkefni til meistaraprófs í Reikningsskilum og 

endurskoðun. Eins og áður kom fram er leiðbeinandi minn Þórður Reynisson, L.LM, og 

Elmar H. Hallgrímsson, L.LM og lektor við Háskóla Íslands, ábyrgðarmaður.  

Ég kann Sigrúnu Guðmundsdóttur, löggiltum endurskoðanda, og Guðbjörgu 

Björnsdóttur, fjármálastjóra, bestu þakkir fyrir góð ráð. Einnig þakka ég Lárusi Fjeldsted, 

föður mínum, og manni mínum, Guðna Magnúsi Björnssyni, fyrir aðstoð við yfirlestur og 

allan annan stuðning með ráðum og dáð.  
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Útdráttur 

Þagnarskylda getur meðal annars orðið til með samningi á milli aðila, lagaboði, eðli máls 

eða siðareglum starfsstétta og felur í sér að endurskoðandi má ekki segja óviðkomandi 

aðilum frá málefnum viðskiptavinar síns nema skýr heimild til að rjúfa þagnarskylduna 

liggi fyrir. Slík heimild getur komið til með því að sá sem þagnarskyldan snýr að veitir 

leyfi til að greina frá upplýsingum, lög kveði á um að upplýsinga- eða tilkynningaskylda 

sé til staðar eða fyrir liggi dómsúrskurður um að veita upplýsingar. 

Endurskoðandi starfar í umhverfi þar sem traust og trúnaður skiptir öllu máli. Það er 

því bráðnauðsynlegt fyrir hann að hafa góða þekkingu á hvað þagnarskylda er og 

hvenær hún á við. Það er ekki síður nauðsynlegt fyrir hann  að vita hvenær honum ber 

skylda til að veita upplýsingar, tilkvaddur eða að fyrra bragði, og hvenær það telst brot á 

þagnarskyldunni að tjá sig, enda getur upplýsingagjöf án viðeigandi heimilda varðað 

starfsheiður hans. Það skiptir því máli að hann þekki og skilji lagarammann sem honum 

ber að starfa eftir en merking lagatexta liggur ekki alltaf ljós fyrir.  

Á undanförnum árum hafa verulegar breytingar verið gerðar á regluverkinu sem 

endurskoðendur starfa eftir, þar á meðal 8. félagatilskipun Evrópusambandsins nr. 

2006/43/EB sem fjallar um lögbundna endurskoðun. Í kjölfarið voru gerðar breytingar á 

löggjöf Íslands, Noregs og Danmerkur um löggilta endurskoðendur.  

Eftirfarandi rannsókn var þríþætt. Í fyrsta lagi var inntak þagnarskyldunnar í lögum nr. 

79/2008 um löggilta endurskoðendur rannsakað. Þá var kannað hvort ákvæði 30. gr. 

laganna um endurskoðendur uppfyllti kröfur 8. tilskipunarinnar um þagnarskyldu og að 

lokum var rannsakað hvort að trúnaðarskylda í íslenskum lögum um endurskoðendur 

væri sambærileg við þagnarskyldu í lögum um endurskoðendur í Danmörku og Noregi. 

Helstu niðurstöður rannsóknarinnar voru: 1) Þagnarskylda gildir, nema skýr heimild til 

þess að rjúfa hana sé fyrir hendi. 2) Ákvæði 30. gr. laga nr. 79/2008 um löggilta 

endurskoðendur uppfylla kröfur 8. tilskipunarinnar. 3) Íslensk, dönsk og norsk lög um 

þagnarskyldu eru mjög lík en eru ekki fyllilega sambærileg. 
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1  Inngangur 

Í kjölfar efnahagshrunsins á Íslandi árið 2008 komu upp ýmis mál sem hafa fengið 

almenning í landinu til að spyrja spurninga eins og Hvar voru endurskoðendurnir? Hver 

er ábyrgð þeirra? Af hverju sögðu þeir ekkert? Sem dæmi um mál sem hafa vakið upp 

slíkar spurningar má nefna fall íslensku bankanna sem allir höfðu fengið fyrirvaralausar 

áritanir á ársreikninga sína nokkrum mánuðum áður, Milestonemálið og svo ásakanir 

um að Kaupþing væri sekt um markaðsmisnotkun með kaupum á bréfum í sjálfu sér í því 

skyni að halda markaðsverði hlutabréfa í bankanum uppi (Kastljós, 2011).  

Í ljósi þess hve endurskoðendur hafa verið þögulir um málefni viðskiptavina sinna 

þegar leikmanni þætti augljóst að þeim bæri að tjá sig eða að minnsta kosti gera 

einhverjar athugasemdir við ársreikninga sumra fyrirtækja, kviknaði áhugi á því að skilja 

lagalegt inntak þagnarskyldu endurskoðanda. Í kjölfarið var ákveðið að rannsaka inntak 

þagnarskyldu skv. 30. gr. laga nr. 79/2008 um löggilta endurskoðendur1 og bera saman 

við kröfur 8. félagatilskipunar Evrópusambandsins (ESB) nr. 2006/43/EB (8. tilskipunin). 

Einnig var ákveðið að rannsóknin næði yfir samanburð á íslenskri löggjöf um 

þagnarskyldu endurskoðenda við danska og norska löggjöf. 

Lagt er upp með þrjár rannsóknarspurningar:  

1. Hvert er inntak þagnarskyldu endurskoðenda?  

2.  Eru ákvæði 30. gr. laga nr. 79/2008 um löggilta endurskoðendur í samræmi 
við kröfur 8. félagatilskipunar Evrópusambandsins um þagnarskyldu?  

3.  Eru íslensk lög um þagnarskyldu endurskoðenda sambærileg við dönsk og 
norsk lög um þagnarskyldu endurskoðenda? 

Þegar talað er um að eitthvað sé sambærilegt er átt við að tveir eða fleiri hlutir séu 

nógu líkir til að geta komið hvor í staðinn fyrir annan. Sambærileg lög þýðir þá að 

lagaákvæði séu nógu lík til að þau séu túlkuð á sama hátt þannig að niðurstaða í 

dómsmáli yrði að öllum líkindum sú sama. Í tilviki laga er reyndar ekki nóg að líta aðeins 

til tiltekins lagaákvæðis heldur þarf að skoða heildarmyndina þar sem fleiri atriði en 

                                                      
1
 Hér eftir einnig Endurskoðendalögin eða EL. 
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viðkomandi lagagrein geta haft áhrif á endanlega merkingu hennar, t.d. lagaákvæði í 

öðrum lagabálki. Það eru ekki bara lagafyrirmæli sem hafa áhrif á þagnar- og 

upplýsingaskyldu endurskoðenda. Nær væri að segja að starfsemi endurskoðandans 

mótist af regluverki en þá er verið að tala um öll lög, reglugerðir og önnur 

stjórnvaldsfyrirmæli sem snerta starf endurskoðenda, auk tilskipana 

Evrópusambandsins (ESB) sem ber að innleiða í lög, siðareglna endurskoðenda og 

alþjóðlegra endurskoðunarstaðla.  

Hér er um samanburðarrannsókn að ræða og var aðallega unnið með fyrirliggjandi 

gögn sem aflað var úr rafrænum gagnagrunnum og af bókasöfnum. Til að svara 

rannsóknarspurningunni var byrjað á að skilgreina þagnar- eða trúnaðarskyldu. Þá voru 

ákvæði 8. félagatilskipunar Evrópubandalagsins og ákvæði íslenskra laga um 

þagnarskyldu skoðuð og borin saman. Að lokum voru ákvæði  danskra og norskra laga 

rannsökuð og borin saman við ákvæði íslenskra laga. Þá var lítils háttar umfjöllun um 

siðareglur og endurskoðunarstaðla. 

Ritgerðin skiptist í fjóra meginkafla. Í 2. kafla er fjallað almennt um þagnarskyldu og 

gildandi reglur um þagnar- og upplýsingaskyldu auk umfjöllunar um trúnaðar- og 

upplýsingaskyldu starfsstétta. Umfjöllunarefni 3. kafla er regluverkið, þ.e.a.s. lög og 

aðrar reglur, sem mótar störf löggiltra endurskoðenda hérlendis. Byrjað verður á að fara 

yfir sögu þagnarskylduákvæðisins í íslenskum lögum um endurskoðendur og í framhaldi 

af því verður fjallað um 8. tilskipunina þar sem Íslandi, Danmörku og Noregi ber að hafa 

ákvæði hennar að leiðarljósi við lagasetningu um endurskoðun. Danmörku vegna aðildar 

sinnar að Evrópusambandinu (ESB) en Íslandi og Noregi vegna aðildar þeirra að Evrópska 

efnahagssvæðinu (EES). Sérstaklega verður fjallað um lög nr. 79/2008 um löggilta 

endurskoðendur og ákvæði þeirra sem snúa að þagnar- og upplýsingaskyldu. Farið 

verður yfir siðareglur Félags löggiltra endurskoðenda og alþjóðlega 

endurskoðunarstaðla sem eru mikilvægur hluti regluverksins auk annarra laga sem 

innihalda ákvæði um trúnaðar-, upplýsinga- eða tilkynningaskyldu endurskoðenda. Þá 

verður inntak þagnarskyldunnar sett fram og borið saman við 8. tilskipunina. Síðan er 

farið yfir hvernig trúnaðarskylda birtist í norskum og dönskum lögum um 

endurskoðendur og borið saman við íslensk lög um endurskoðendur í 4. kafla. Fimmti  

kafli inniheldur niðurstöður rannsóknarinnar. 
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2 Þagnar-, upplýsinga- og tilkynningaskylda 

Eftirfarandi kafli fjallar um þagnarskyldu og hvenær hún víkur fyrir upplýsinga- eða 

tilkynningaskyldu. Skilgreining á hugtakinu þagnarskylda (eða trúnaðarskylda) verður 

sett fram og lauslega minnst á hvernig trúnaðarskylda getur orðið til og fyrir hvern hún 

er. Þá verður fjallað um hugtökin upplýsinga- og tilkynningaskylda og farið yfir við hvaða 

aðstæður þagnarskyldu er vikið til hliðar auk þess sem trúnaðarskylda nokkurra 

starfsstétta verður rædd.  

2.1 Þagnarskylda  

Formlega þagnarskyldu má rekja alveg aftur til daga Hippokratesar en í læknaeið hans er 

að finna klausu um þagnarskyldu „Allt það sem ég kann að verða áskynja í starfi mínu 

eða daglegum samskiptum við sjúklinga mína og sem ekki á erindi við aðra mun ég þegja 

um og aldrei segja frá.“, bls. 183 (Jón Snædal, 2006). Segja má að þagnarskyldan hafi 

þróast út frá óskráðri reglu um að segja ekki öðrum frá því sem manni hefur verið trúað 

fyrir og er hún ákveðinn grunnur að trúnaði á milli manna (Páll Skúlason, 1990). Þagnar- 

eða trúnaðarskylda snýst þannig um samband á milli tveggja eða fleiri aðila þar sem 

upplýsingar sem fara þeirra á milli eru bundnar trúnaði (Townsville Community Legal 

Services Inc., 2008) og að meðferð upplýsinganna sé á þann hátt sem sá sem 

upplýsingarnar gaf mátti vænta, s.s. að upplýsingar séu ekki veittar án samþykkis 

viðkomandi aðila (University of California, 2005).  

Þagnarskylda getur orðið til á ýmsan hátt t.d. með samningi á milli aðila, lagaboði, 

eðli máls eða siðareglum starfsstétta2 svo að nokkur dæmi séu nefnd en í þessari 

rannsókn er megináhersla á umfjöllun um þagnarskyldu sem verður til með lagaboði. 

Með eðli máls er átt við „... að fundin sé regla sem frá sanngirnis-, réttlætis og 

hallkvæmnissjónarmiðum er talin eðlileg.“ (Davíð Þór Björgvinsson, bls. 154 (2008). 

Þagnarskylda felur í sér að óheimilt er að segja óviðkomandi aðilum frá því sem leynt 

á að fara, hvort heldur er á opinberum vettvangi eða í einkasamtali. Einu gildir hvort 

upplýsingarnar eru gefnar munnlega eða skriflega. (Jónatan Þórmundsson,1985). 

                                                      
2
 Sjá t.d. siðareglur lögfræðinga, presta og löggiltra endurskoðenda sem innihalda þagnarskylduákvæði. 
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Megintilgangur þagnarskyldu er að vernda réttarstöðu og hagsmuni skjólstæðinga 

eða viðskiptavina og í reynd er trúnaðarskyldan svo mikilvæg að löggjafinn hefur séð 

ástæðu til að lögfesta hana hjá þeim starfsstéttum sem höndla með viðkvæmar 

upplýsingar. Í grein eftir Eirík Tómasson (2011) kemur fram að þagnarskylda snúist um 

trúnaðarsamband, hann á að vísu við tengsl lögmanns og skjólstæðings hans en þetta 

samband má heimfæra á hverja þá starfsstétt sem bundin er trúnaði. Lagasetning  og 

reglur um þagnarskyldu leggja þannig grunninn að vernd trúnaðarsambands starfsstétta 

og viðskiptavina (Dóra Guðmundsdóttir, 2009).  

Þagnarskylda kann að vera sett á með hagsmuni viðskiptavina að leiðarljósi en hún er 

ekki síður til hagsbóta fyrir fagaðilann sjálfan. Ávinningur fagaðila af trúnaðarskyldu er 

að hún skapar ákveðið traust af hálfu viðskiptavinarins um að það sem hann segir 

fagaðilanum frá muni liggja í þagnargildi sem þýðir að viðskiptavinurinn er fúsari til að 

gefa upplýsingar sem hann annars væri tregur til að veita. Auknar upplýsingar gera 

fagmanninum kleift að vinna starf sitt betur. Til að endurskoðandi geti unnið starf sitt af 

kostgæfni þarf hann að hafa aðgang að öllum nauðsynlegum upplýsingum og gögnum 

hjá viðskiptavini sínum, en til þess að honum verður veittur slíkur aðgangur þarf 

trúnaður að vera til staðar (Arnold, Bernardi og Neidermeyer, 2005). Það þarf þó að hafa 

í huga að þagnarskylda er sjaldnast fortakslaus eins og vikið verður að í næsta kafla. 

2.2 Upplýsinga- og tilkynningaskylda 

Margir lagabálkar sem innihalda þagnarskylduákvæði innihalda jafnframt ákvæði sem 

segja að við vissar aðstæður skuli þagnarskylda víkja fyrir upplýsingaskyldu, sbr. 1. mgr. 

30. gr. laga nr. 79/2008 um löggilta endurskoðendur, eða tilkynningaskyldu, sbr. 92. gr. 

laga nr. 161/2002 um fjármálafyrirtæki. Meginreglan er að þagnarskylda gildir en í 

vissum tilvikum þykja meiri hagsmunir fólgnir í að upplýsingar séu veittar og taka þá 

önnur rétthærri lög eða lagaákvæði yfir í samræmi við forgangsreglur laga3.  

                                                      
3 Forgangsreglur laga taka á rétthæð réttarheimilda og er beitt þegar lagaákvæði rekast á til að finna út 

hvaða lagaákvæði ber að fylgja og hvenær. Þær hafa því áhrif á hvenær þagnarskylda víkur fyrir öðrum 
lagaákvæðum. Í örstuttu máli er um þrjár meginreglur að ræða: Lex superior sem segir að æðri 
réttarheimild gangi fyrir lægra settum réttarheimildum, Lex specialis sem tiltekur að sérreglur séu 
rétthærri en almennar reglur og Lex posterior en samkvæmt þeirri reglu ganga yngri lög fyrir eldri lögum. 
Undantekning frá þeirri reglu er þó að ef ákvæði Stjórnarskrárinnar, sem er æðsta réttarheimildin, rekast 
á við ákvæði yngri laga víkja þau. Að auki er sérstök lögfest regla í 3. gr. laga um Evrópska efnahagssvæðið 
nr. 2/1993 en í henni segir, Skýra skal lög og reglur, að svo miklu leyti sem við á, til samræmis við EES-
samninginn og þær reglur sem á honum byggja. (Davíð Þór Björgvinsson, 2008). 
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Hugtakið upplýsingaskylda, öfugt við þagnarskyldu, felur í sér að veita beri 

upplýsingar um tiltekin mál þegar þess er óskað samkvæmt lagaboði eða dómi. 

Tilkynningaskylda er keimlík upplýsingaskyldu, þ.e.a.s. verið er að veita upplýsingar sem 

þagnarskylda gildir almennt um, en munurinn liggur í því að veita ber upplýsingar að 

fyrra bragði samkvæmt lagaboði.  

Þagnarskylda getur meðal annars vikið við eftirfarandi aðstæður: 

a) Sá sem þagnarskylda snýr að veitir samþykki sitt fyrir því að rjúfa þagnarskylduna. 

Þetta kemur t.d. fram í b-lið 2. mgr. 119 gr. laga nr. 88/2008 um meðferð sakamála 

og 60. gr. laga nr. 161/2002 um fjármálafyrirtæki 

2. mgr. 119 gr. laga nr. 88/2008.  Vitni er óheimilt án leyfis þess sem í hlut á að svara 
spurningum um: b. einkahagi manns sem því hefur verið trúað fyrir í starfi sem 
endurskoðandi, félagsráðgjafi, lögmaður, læknir, prestur, forstöðumaður trúfélags eða 
sálfræðingur ellegar í öðru starfi sem viðlíka trúnaðarskylda fylgir. 

 

60. gr. laga nr. 161/2002. Heimilt er að miðla til utanaðkomandi aðila þeim upplýsingum um 
viðskiptamenn sem um getur í 58. gr. að fengnu skriflegu samþykki þess er í hlut á. Í 
samþykki skal koma fram til hvaða upplýsinga það tekur, til hvaða aðila er heimilt að miðla 
upplýsingum á grundvelli þess og í hvaða tilgangi upplýsingunum er miðlað. 

  

b) Dómari kveður upp úrskurð um að veita skuli upplýsingar og er þá mat hans að 

almannahagsmunir af því að upplýsingar komi fram vegi þyngra en þagnarskyldan. 

Ákvæði þar að lútandi er m.a. að finna í 3. mgr. 119 gr. laga nr. 88/2008, um meðferð 

sakamála, og í 1. mgr. 13. gr. laga nr. 87/1998, um Fjármálaeftirlitið: 

 

3. mgr. 119. laga nr. 88/2008   Nú telur dómari að vitnisburður geti ráðið úrslitum um 
niðurstöðu máls og getur hann þá þrátt fyrir fyrirmæli 1. og 2. mgr. ákveðið að vitni skuli 
svara spurningum um tiltekin atriði, enda séu ríkari hagsmunir af því að spurningunum verði 
svarað en trúnaði haldið. Þetta á þó ekki við um það sem ákærði hefur trúað verjanda sínum, 
presti eða forstöðumanni trúfélags fyrir um málsatvik. 

 

Úr 1. mgr. 13. gr. laga nr. 87/1998. [Stjórn, forstjóri og starfsmenn Fjármálaeftirlitsins eru 
bundnir þagnarskyldu. Þeir mega ekki að viðlagðri ábyrgð samkvæmt ákvæðum almennra 
hegningarlaga um opinbera starfsmenn skýra óviðkomandi aðilum frá því er þeir komast að í 
starfi sínu og leynt á að fara um starfsemi Fjármálaeftirlitsins, viðskipti og rekstur 
eftirlitsskyldra aðila, tengdra aðila eða annarra, nema dómari úrskurði að upplýsingar sé 
skylt að veita fyrir dómi eða lögreglu eða skylda sé að veita upplýsingar lögum samkvæmt. 
Sama gildir um lögmenn, endurskoðendur, tryggingastærðfræðinga og sérfræðinga sem 
starfa fyrir eða á vegum Fjármálaeftirlitsins.  

 

c) Yfirvöld eða eftirlitsstofnanir hafa rétt á að afla eða óska eftir upplýsingum. Sem 

dæmi má nefna skattyfirvöld, fjármálaeftirlit og sérstakan saksóknara. Jafnframt er 
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yfirvöldum heimilt að veita yfirvöldum annarra landa upplýsingar en þó þannig að 

viðtakandi upplýsinga beri sambærilega trúnaðarskyldu og sá sem afhendir þær. 

Um þetta er m.a. fjallað í 1. mgr. 94. gr. laga nr. 90/2003 um tekjuskatt. 

Úr 1. mgr. 94. gr. laga nr. 90/2003. Öllum aðilum, bæði framtalsskyldum og öðrum, er skylt 
að láta skattyfirvöldum í té ókeypis og í því formi, sem óskað er, allar nauðsynlegar 
upplýsingar og gögn er þau beiðast og unnt er að láta þeim í té. Skiptir ekki máli í því 
sambandi hvort upplýsingarnar varða þann aðila sem beiðninni er beint til eða þau skipti 
annarra aðila við hann er hann getur veitt upplýsingar um og varða skattlagningu þeirra aðila 
eða eftirlit með eða rannsókn á henni.  

 

d) Um tilkynningaskyldu er að ræða og lagaákvæði kveður á um að það beri að gefa 

upplýsingar að fyrra bragði t.d. tilkynna ágalla á rekstri eða lögbrot til eftirlitsaðila eða 

lögreglu.  Tilkynning samkvæmt slíku lagaboði telst ekki brot á þagnarskyldu. 

92. gr. laga nr. 161/2002 um fjármálafyrirtæki inniheldur slík fyrirmæli. 

92. gr. laga nr. 161/2002. Verði endurskoðandi var við verulega ágalla í rekstri eða atriði er 
varða innra eftirlit, greiðslutryggingar útlána, önnur atriði sem veikt geta fjárhagsstöðu 
hlutaðeigandi fyrirtækis eða atriði sem leiða til þess að hann mundi synja um áritun eða gera 
fyrirvara, svo og ef endurskoðandi hefur ástæðu til að ætla að lög, reglugerðir eða reglur sem 
gilda um fyrirtækið hafi verið brotnar, skal endurskoðandi gera stjórn þess og 
Fjármálaeftirlitinu viðvart. Þetta á einnig við um sambærileg atriði sem endurskoðandi fær 
vitneskju um við framkvæmd endurskoðunarstarfa hjá fyrirtæki sem er í nánum tengslum við 
hlutaðeigandi fjármálafyrirtæki.  

2. mgr. Tilkynning endurskoðanda skv. 1. mgr. felur ekki í sér brot gegn þagnarskyldu hvort 
sem hún er reist á lögum eða samningi. Skal tilkynnandi ekki sæta neins konar ábyrgð vegna 
tilkynningarinnar. 

 

Eins og sést af þessari umfjöllun koma lagaákvæði þar sem þagnarskylda kann að víkja 

fyrir upplýsinga- eða tilkynningaskyldu úr ýmsum áttum.  

2.3 Þagnarskylda starfsstétta 

Margar starfsstéttir starfa á vettvangi þar sem trúnaður er lykilatriði og þagnarskylda 

lögbundin. Þar má meðal annars nefna: lækna, lögfræðinga, presta, sálfræðinga og 

fasteignasala. Hér verður aðeins farið yfir þagnarskyldu þriggja fyrst nefndu stéttanna. 

Læknar eru bundir þagnarskyldu gagnvart sjúklingum sínum og leggur sú skylda 

grunninn að trúnaði á milli þeirra. Jafnvel er gengið svo langt að halda því fram að 

trúnaðarsambandið leggi grundvöll að lækningu sjúklinga. Ákvæði um þagnarskyldu 

lækna er bæði að finna í 15. gr. laga nr. 53/1988 um lækna og í Alþjóðasiðareglum lækna 

(International Code of Medical Ethics) en þar segir „A physician shall preserve absolute 

confidentiality on all he knows about his patient, even after the patient has died.“, bls. 

183 (Jón Snædal, 2006). Þagnarskylda lækna er þó ekki alger en við tilteknar aðstæður 
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eða vegna fyrirmæla í öðrum lögum getur lækni borið skylda til að gefa upplýsingar um 

sjúkling, t. d. þegar þriðja aðila er hætta búin (Jón Snædal, 2006). 

Þagnarskylda lögmanna á sér langa sögu en í grein Fischel (1998) Lawyers and 

Confidentiality kemur fram að talið er að þagnarskylda lögfræðinga hafi komið til þegar 

laga- og formsreglur réttarins urðu svo flóknar að málsaðilar gátu ekki lengur séð sjálfir 

um að sækja og verja mál sín eins og siður var. Málsaðilum var óheimilt að vitna í eigin 

máli og var þeim illa við að gefa lögfræðingi upplýsingar, sem annars myndu liggja í 

þagnargildi, þar sem þær gætu hugsanlega nýst andstæðingum þeirra með því að kalla 

lögfræðinginn til vitnis. Þótti því ekki stætt á öðru en að yfirfæra þagnarskylduna til 

lögfræðinga. (Fischel, 1998). 

Í réttarríkjum nútímans er litið svo á að réttur manna til að fá úrlausn fyrir dómi um 

réttindi sín og skyldur sé aðeins virtur geti þeir fengið lögmann til að flytja mál sitt. 

Lögmaðurinn er því mikilvægur hluti réttarkerfisins og er þagnarskyldan því enn 

mikilvægari hjá lögmönnum en öðrum starfsstéttum. (Eiríkur Tómasson, 2011). 

Hérlendis bera lögmenn þagnarskyldu um hvaðeina sem þeim er trúað fyrir í starfi sínu 

og sama gildir um starfsmenn þeirra skv. 1. mgr. 22. gr. laga nr. 77/1998 um lögmenn, 

með nokkrum undantekningum þó. Lögmanni getur til dæmis verið skylt að tilkynna um 

glæp þó hann sé verjandi viðkomandi. Greinarmunur er gerður á brotum sem búið er að 

fremja og brotum sem lögmaður fær upplýsingar um að ætlunin sé að fremja. Brot í 

bígerð er skylt að tilkynna til lögreglu ekki síst ef líf manna er í veði. (Brynjar Níelsson, 

2010). Í vissum tilvikum hvílir einnig tilkynningaskylda á lögmönnum, en í 1. mgr. 17. gr. 

laga nr. 64/2006 um aðgerðir gegn peningaþvætti og fjármögnun hryðjuverka 

(peningaþvættislögin) er þeim, að uppfylltum skilyrðum, skylt að tilkynna grun um að 

viðskipti eða fyrirhuguð viðskipti megi rekja til framangreindra atriða, til lögreglu. 

(Eiríkur Tómasson, 2011). Af þessu má sjá að trúnaðarskylda lögmanna er ekki 

fortakslaus. Sú takmörkun er einnig á þagnarskyldu lögmanna að hún tekur ekki til 

atriða sem almenningi eru þegar kunn. Með því er átt við að tiltekin raunveruleg 

vitneskja, ekki Gróusögur, sé almennt kunn þannig að svo til hver sem er geti aflað sér 

upplýsinga um málið. (Jónatan Þórmundsson, 1985). 
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Það er áhugavert að ekki eru til sérstök lög um presta sem mæla fyrir um 

þagnarskyldu þeirra. Þagnarskylda þeirra á því upptök sín í 18. gr. laga nr. 70/1996 um 

réttindi og skyldur ríkisstarfsmanna sem hljóðar svo:  

Hverjum starfsmanni er skylt að gæta þagmælsku um atriði er hann fær vitneskju um í starfi 
sínu og leynt skulu fara samkvæmt lögum, fyrirmælum yfirmanna eða eðli málsins. 
Þagnarskyldan helst þótt látið sé af starfi.  

 

Þagnarskylda presta er þó ekki algjör því til eru sérlög sem ganga framar henni t.d. 

Barnaverndarlög nr. 80/2002 en í 17. gr. þeirra laga segir í 2. og 3. mgr.:  

2. mgr. Sérstaklega er leikskólastjórum, leikskólakennurum, dagmæðrum, skólastjórum, 
kennurum, prestum, læknum, tannlæknum, ljósmæðrum, hjúkrunarfræðingum, 
sálfræðingum, félagsráðgjöfum, þroskaþjálfum, [náms- og starfsráðgjöfum]1) og þeim sem 
hafa með höndum félagslega þjónustu eða ráðgjöf skylt að fylgjast með hegðun, uppeldi og 
aðbúnaði barna eftir því sem við verður komið og gera barnaverndarnefnd viðvart ef ætla 
má að aðstæður barns séu með þeim hætti sem lýst er í 1. mgr. 

3. mgr.: Tilkynningaskylda samkvæmt þessari grein gengur framar ákvæðum laga eða 
siðareglna um þagnarskyldu viðkomandi starfsstétta. 

 

Þagnarskylda lögmanna og presta er jafnframt ríkari en annarra starfsstétta, svo rík 

að dómari getur ekki skyldað þá til að bera vitni í sakamáli um atriði sem skjólstæðingar 

þeirra hafa trúað þeim fyrir, skv. 3. mgr. 119. gr. laga nr. 88/2008 um meðferð 

sakamála.  

Nú telur dómari að vitnisburður geti ráðið úrslitum um niðurstöðu máls og getur hann þá 
þrátt fyrir fyrirmæli 1. og 2. mgr. ákveðið að vitni skuli svara spurningum um tiltekin atriði, 
enda séu ríkari hagsmunir af því að spurningunum verði svarað en trúnaði haldið. Þetta á þó 
ekki við um það sem ákærði hefur trúað verjanda sínum, presti eða forstöðumanni trúfélags 

fyrir um málsatvik.  

 

2.3.1 Umræða um þagnarskyldu starfsstétta  

Þagnarskylda hefur verið þó nokkuð í umræðunni undanfarin ár, bæði á opinberum 

vettvangi og innan fagstétta og verður nú farið nokkrum orðum um þá umræðu.  

Sr. Geir Waage ritaði umdeilda grein, Um skriftamál, í Morgunblaðið 21.8.2010. Þar 

kemur fram sú skoðun hans að þagnarskylda presta eigi að vera algjör. Forsenda þess að 

presti sé trúað fyrir leyndarmálum sé að skjólstæðingur prestsins geti treyst því að orð 

hans fari ekki lengra. Með takmörkun þagnarskyldunnar t.d. með tilkynningaskyldu 

vegna brota gegn börnum sé komið í veg fyrir að gerandinn létti á sér og þar með geti 

presturinn ekki aðstoðað hann með því meðal annars að leiðbeina honum þannig að 

hann brjóti ekki af sér aftur. Geir kemur jafnframt inn á að hvorki menn né stofnanir séu 
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hafnir yfir lög nema ef það að fylgja lögunum geri þá kröfu að menn brjóti gegn 

samvisku sinni, og „allra sízt styðjist hún við Guðs orð“, og þá skuli frekar fylgja Guðs 

orði. Ýmis sjónarmið komu fram í opinberri umræðu um þetta mál og þar á meðal að 

algjör trúnaðarskylda presta væri mikilvægur öryggishlekkur til að prestur gæti leiðbeint 

gerendum og jafnvel komið í veg fyrir frekari brot þeirra (Ívar Páll Jónsson, 2010), sem er 

í samræmi við grein Geirs Waage, og að inntak lögbundinnar tilkynningaskyldu fagstétta 

sé að vernda börnin okkar, ekki dæma um hvort viðkomandi stétt mætti bera vitni fyrir 

dómi eða ekki (Páll Ólafsson, 2010).  

Á meðal lækna hefur einnig verið fjallað um þagnar- og trúnaðarskyldu og þá ekki síst 

um hvernig skuli bregðast við þegar þögnin fer ekki saman við landslög t.d. þegar 

burðardýr með eiturlyf í kviðarholi leitar læknisaðstoðar án vitundar lögreglu. Á að kalla 

lögreglu til eða sinna skjólstæðingnum? Að kalla til lögreglu gæti til dæmis skapað hættu 

fyrir starfsfólk heilbrigðisstétta þar sem heimurinn í kring um fíkniefni getur verið mjög 

harður. Niðurstaða læknastéttar í þessu máli var að liðsinna sjúklingnum og virða trúnað 

við hann en afhenda lögreglu efnin. (Kristín Sigurðardóttir, 2006). 

Af þessari umræðu má sjá að þagnarskylda fagstétta samkvæmt siðareglum getur 

stangast á við landslög. Það getur valdið togstreitu hjá fagfólki að velta því fyrir sér 

hvernig eigi að bregðast við í þannig aðstæðum. Því skiptir miklu að inntak 

þagnarskyldunnar lögum samkvæmt sé skýrt og ekki leiki vafi á að siðareglur víki í slíkum 

tilvikum. 
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3 Löggjöf um starfsumhverfi endurskoðenda 

Í eftirfarandi kafla verður fjallað um hluta regluverksins sem mótar starf endurskoðenda 

á Íslandi; íslensk lög, 8. félagatilskipun Evrópusambandsins (ESB), siðareglur 

endurskoðenda og alþjóðlega endurskoðunarstaðla.  

Byrjað verður á að rekja sögu þagnarskyldu í lögum um endurskoðendur og farið yfir 

8. tilskipunina í framhaldi af því en hún hafði veruleg áhrif á innihald núgildandi laga um 

löggilta endurskoðendur. Rætt verður lauslega um helstu breytingar sem urðu á 

lögunum og farið yfir siðareglur endurskoðenda4 og alþjóðlega endurskoðunarstaðla 

(ISA) og ákvæði um þagnarskyldu í þeim. Einnig verður lítillega minnst á aðra löggjöf 

sem hefur áhrif á störf endurskoðenda og tilheyrir þannig regluverkinu. Að lokum verður 

fjallað um inntak þagnarskyldu endurskoðenda. 

3.1 Saga þagnarskyldu í lögum  um endurskoðendur 

Lög um löggilta endurskoðendur voru fyrst samþykkt árið 1926. Síðan þá hafa lögin verið 

endurskoðuð og gefin út með nýju laganúmeri fjórum sinnum, nú síðast með lögum nr. 

79/2008. Breytingarnar felast að mestu í ítarlegri ramma um hlutverk og starfsemi 

löggiltra endurskoðenda.   

Fyrstu lögin um löggilta endurskoðendur voru lög nr. 9/1926. Í athugasemdum við 

frumvarpið sem varð að fyrrnefndum lögum kemur fram að það hafi margoft verið tekið 

fyrir í þinginu en aldrei verið lokið við afgreiðslu þess og sé því rétt að leggja það fram 

enn einu sinni enda „virðist því ekki verða neitað, að lög um þetta efni sjeu nauðsynleg.“ 

(Alþingistíðindi, 1926, A-deild, bls. 112-113).  Í 6. gr. laganna er að finna svo hljóðandi 

ákvæði um þagnarskyldu:  

Löggiltur endurskoðandi skal heita því við drengskap sinn, að vinna verk sitt eftir bestu 
vitund og ljósta ekki upp leyndarmálum.  

 

Ekki er að finna ákvæði um einhvers konar upplýsinga- eða tilkynningaskyldu af hálfu 

endurskoðenda og í greinargerð með frumvarpinu koma engar skýringar um inntak 

þagnarskyldunnar fram. (Alþingistíðindi, 1926, A-deild, bls. 112-113). Samkvæmt 

                                                      
4
 Hér eftir einnig SR 
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orðanna hljóðan mætti því telja þagnarskylduna vera fortakslausa þannig að ekki einu 

sinni bæri að rjúfa hana fyrir dómi.  Einnig má skilja greinina sem svo að trúnaðurinn falli 

úr gildi hætti endurskoðandi störfum fyrir viðkomandi viðskiptavin. 

Árið 1953 tóku lög nr. 89/1953 gildi. Meginástæður breytinga sem gerðar voru á fyrri 

lögum frá 1926 voru að verkefnum endurskoðenda hafði fjölgað og ástæða þótti til að 

tryggja að einungis hæfir menn fengju löggildingu til endurskoðunar. Sem fyrr er fjallað 

um þagnarskyldu í 6. gr. laganna og hljómar hún svona:  

Löggiltir endurskoðendur hafa réttindi og skyldur opinberra sýslunarmanna, þ.á.m. 
þagnarskyldu um það, sem þeir fá vitneskju um í starfa sínum og leynt á að fara. Ráðherra 
getur sett nánari reglur um réttindi og skyldur löggiltra endurskoðenda og starfsmanna 
þeirra.  

 

Í athugasemdum við þessa grein kemur fram að rétt sé talið að löggiltir 

endurskoðendur hafi sömu réttindi og skyldur og opinberir sýslunarmenn, þar með talið 

þagnarskyldu um það sem þeir komast að í starfi sínu. Hugtakið „opinber 

sýslunarmaður“ er ekki skilgreint í íslenskum lögum en átt er við aðila sem hefur fengið 

heimild til starfsemi sem einhvers konar opinbert leyfi eða löggildingu þarf til að stunda.  

(Hallgrímur Ásgeirsson, 1997). Opinber sýslunarmaður nýtur réttinda og ber skyldur í 

samræmi við lög um opinbera starfsmenn. Það þýðir meðal annars að brjóti 

endurskoðandi af sér í starfi varðar það refsingu samkvæmt XIV kafla almennra 

hegningarlaga nr. 19/1940. (Alþingistíðindi 1953, A-deild, bls. 397).  Í greininni kemur 

ennfremur fram að þagnarskyldan eigi við um atriði sem endurskoðandinn kemst að í 

starfi sínu. Enn má álykta sem svo að þagnarskyldan sé algild og ekki er tiltekið að skylt 

sé að vitna fyrir dómi eftir skipun dómara. Hér er þó kveðið nánar á um hvaða 

upplýsingar falla undir þagnarskylduna. Ekkert ákvæði um upplýsinga- eða 

tilkynningaskyldu er að finna í þessum lögum. Ekki er heldur kveðið á um að trúnaður 

gildi eftir að samstarfi aðila lýkur. 

Lögum um löggilta endurskoðendur var aftur breytt árið 1976 og voru þau 

endurútgefin sem lög nr. 67/1976. Í athugasemdum við frumvarpið kemur fram að 

meginástæðan fyrir þessum breytingum sé að skilningur manna á mikilvægi og nytsemi 

reikningshalds sem stjórntækis í rekstri fyrirtækja hafi aukist og jafnframt að með 

auknum viðskiptum við erlend fyrirtæki séu menn einnig farnir að gera sér grein fyrir því 

að það skipti máli að hægt sé að reiða sig á reikningsskil fyrirtækja. (Alþingistíðindi, 
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1926, A-deild, bls. 1994).  Ákvæði um þagnarskyldu sem er nú er að finna í 7. gr. er 

óbreytt frá fyrri lögum:  

Löggiltir endurskoðendur hafa réttindi og skyldur opinberra sýslunarmanna, þ.á.m. 
þagnarskyldu um það, sem þeir fá vitneskju um í starfa sínum og leynt á að fara. Ráðherra 
getur sett nánari reglur um réttindi og skyldur löggiltra endurskoðenda og starfsmanna 
þeirra.  

   

Á árunum áður en lög nr. 18/1997 um löggilta endurskoðendur tóku gildi hérlendis 

tóku ákvæði EES-samningsins gildi og því fylgdi að gera þurfti magsvíslegar breytingar á 

innlendri löggjöf til að uppfylla kvaðir hans.  Þar á meðal þurfti að tryggja að innlend lög 

uppfylltu kröfur 8. félagatilskipunar EB nr. 84/253/EEC frá 1984 um endurskoðendur5. Á 

Norðurlöndunum hafði mikil endurskoðun á lögum um endurskoðendur farið fram, ekki 

síst til að tryggja að þau væru í samræmi við kröfur 8. tilskipunarinnar. Íslensk stjórnvöld 

litu svo á að gildandi lög nr. 67/1976, um löggilta endurskoðendur, uppfylltu þær kröfur 

og þar af leiðandi væri óþarfi að gera breytingar á löggjöfinni. Síðar var ákveðið að taka 

af öll tvímæli um hvort íslenskur réttur væri í samræmi við ákvæði  tilskipunarinnar og 

lögin endurskoðuð. Í greinargerð með lagafrumvarpinu kemur fram að við samningu 

frumvarpsins var bæði tekið mið af 8. tilskipuninni og sambærilegri löggjöf á 

Norðurlöndunum.  Í lagafrumvarpinu var meðal annars tekið á því hvernig eftirliti með 

störfum endurskoðenda skuli háttað og sett á kvöð um að endurskoðandi skuli hafa 

ábyrgðartryggingu. Í kjölfarið urðu lög nr. 67/1976 að lögum nr. 18/1997. 

(Alþingistíðindi, 1997, A-deild. Vefútgáfa. Sótt 5.1.12 af http://www.althingi.is/ 

altext/121/s/0261.html). Skyldan til að lögleiða 8. tilskipunina hafði þó ekki áhrif á 

þagnarskylduákvæðið í lögunum en ekki er tekið á þagnarskyldu í tilskipuninni. Í 3. mgr. 

7. gr. laga nr. 18/1997, sem tóku við af lögum nr. 67/1976, er að finna ákvæði um 

þagnarskyldu sem er að mestu óbreytt frá fyrri lögum.  

3. mgr. 7. gr. Endurskoðendur eru bundnir þagnarskyldu um það sem þeir fá vitneskju um í 
starfa sínum og leynt á að fara. Starfsmaður endurskoðanda er einnig bundinn þagnarskyldu 
um þau mál sem hann kann að komast að vegna starfa sinna. Sama gildir um þá sem tekið 
hafa að sér eftirlit með starfsemi endurskoðanda. 

 

Við bættist að þagnarskylda nái jafnframt yfir starfsmenn endurskoðenda og þá sem 

tekið hafa eftirlit með starfsemi endurskoðenda að sér. Enn má skilja greinina sem svo 

                                                      
5
 Nánar verður fjallað um 8. tilskipunina í kaflanum „Áttunda félagatilskipun Evrópusambandsins“ hér á 

eftir. 

http://www.althingi.is/%20altext/121/s/0261.html
http://www.althingi.is/%20altext/121/s/0261.html
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að trúnaði ljúki þegar samstarf hættir. Með víðtækari þagnarskyldu má þó segja að 

skýrara sé til hverra þagnarskylda nær og þar með að vernd viðskiptavina 

endurskoðenda hafi aukist. 

Núgildandi Endurskoðendalög voru gefin út árið 2008 með lögum nr. 79/2008. 

Þagnarskylduákvæðinu sem er að finna í 30. gr. laganna hefur verið breytt verulega og 

er það nú mun ítarlegra: 

1. mgr. Endurskoðendur, starfsmenn endurskoðenda, eftirlitsaðilar og hverjir þeir sem 
taka að sér verk í þágu endurskoðenda eða eftirlitsaðila eru bundnir þagnarskyldu um allt 
það er þeir kunna að komast að vegna starfa sinna og leynt skal fara samkvæmt lögum 
eða eðli máls, nema dómari úrskurði að skylt sé að veita upplýsingar fyrir dómi eða 
lögreglu eða skylda sé til að veita upplýsingar lögum samkvæmt. Þagnarskylda helst þótt 
látið sé af starfi. 

 
2. mgr. Þrátt fyrir ákvæði 1. mgr. er endurskoðendaráði heimilt að láta erlendum 
eftirlitsaðilum eða lögbærum yfirvöldum6 erlendis í té upplýsingar að því tilskildu að 
viðkomandi erlendir aðilar uppfylli kröfur um samsvarandi þagnarskyldu og séu undir 
eftirliti í sínu heimalandi. Með upplýsingar, sem eftirlitsaðili fær frá framangreindum 
erlendum aðilum og einkenndar eru sem trúnaðarmál eða eru það eðli máls samkvæmt, 

skal fara að hætti 1. mgr. 

 

Helstu breytingar eru eftirfarandi:  

Hver sá sem tekur að sér verk fyrir endurskoðanda er einnig bundinn þagnarskyldu og 

er trúnaður því ekki lengur bundinn við endurskoðandann sjálfan og starfsmenn hans. 

Það þýðir t.d. að ef sérfræðingur er fenginn til að gefa álit sitt í tengslum við 

endurskoðunarverkefni er hann einnig bundinn trúnaði.  

Þagnarskylda á líka við um eftirlitsmenn. Hér er vel skilgreint hverjir það eru sem falla 

undir þagnarskylduákvæðið og má segja að sú skilgreining hafi víkkað verulega frá fyrri 

lögum og ætti það að veita viðskiptavinum endurskoðenda ríkari réttarvernd. 

„um allt það“. Orðalagi fyrri laga er breytt lítillega úr „um það“. Allt er lítið orð en 

getur breytt merkingu setningar verulega. Hér er væntanlega verið að skerpa á því að 

hvers konar upplýsingar, hvort heldur skriflegar, munnlegar eða á öðru formi, sem fást í 

tengslum við starf fyrir viðskiptavin falli undir þagnarskylduna. 

                                                      
6 Lögbært yfirvald er yfirvald eða stofnun sem er falið, samkvæmt lögum, að setja reglur um og/eða hafa 
eftirlit með endurskoðendum og endurskoðunarfyrirtækjum eða sérstökum þáttum þar að lútandi. 
(Stjórnartíðindi Evrópusambandsins. (2008)) 
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 Þagnarskylda helst eftir að starfssambandi er lokið. Þannig er nú ljóst að 

þagnarskyldunni lýkur ekki þó svo samstarfi aðila ljúki. Það er augljóslega hagur 

viðskiptavina að enginn vafi leiki á um þetta atriði.  

Þagnarskylda víkur ef dómari hefur úrskurðað að endurskoðanda sé skylt að veita 

upplýsingar eða ef önnur lög kveða á um skyldu hans til að veita upplýsingar. Hér er 

vikið að rétthæð þagnarskyldu endurskoðenda og annarra sem þagnarskyldan nær til 

samkvæmt 30. gr. Endurskoðendalaganna. Dómari getur vikið þagnarskyldunni til hliðar 

sem og ákvæði annarra laga, er þetta í samræmi við forgangsreglur laga. Hér myndu lög 

um endurskoðendur teljast hin almenna regla og önnur lög, sérlög, sem teldust þá 

rétthærri. Endurskoðendur bera sem sagt ekki fortakslausa þagnarskyldu heldur ber 

þeim stundum þvert á móti skylda til að veita upplýsingar sbr. fyrri umræðu um að 

dómari geti vikið þagnarskyldu til hliðar og ef önnur rétthærri lög eiga við. Jafnvel  bera 

endurskoðendur tilkynningaskyldu á stundum, þó ekki sé slíkt ákvæði að finna í lögum 

um endurskoðendur, sbr. t.d. 92. gr. laga nr. 161/2002. 

Óhætt er að segja að framangreindar breytingar á lögum um þagnarskyldu 

endurskoðenda séu þær viðamestu sem gerðar hafa verið. Það hlýtur að teljast kostur 

að upplýsingar sem varða réttarstöðu aðila séu tilgreindar innan sérstakra laga sem 

varða viðkomandi starfsstétt og má þar nefna upplýsingar um til hverra þagnarskylda 

nær, hvenær þagnarskylda víkur og hvenær henni lýkur og að veita megi tilteknum 

aðilum upplýsingar án þess að trúnaður sé rofinn. Þó mætti að ósekju tilgreina nánar við 

hvaða aðstæður þagnarskylda telst rofin þ.m.t. hvort leita megi ráða hjá öðrum 

sérfræðingum án þess að rjúfa trúnað enda verður að teljast nauðsynlegt fyrir 

endurskoðanda að vita hvenær það telst brot á þagnarskyldu að veita upplýsingar og 

hvenær honum ber skylda að veita þær, tilkvaddur eða að fyrra bragði þar sem 

upplýsingagjöf án viðeigandi heimilda getur varðað starfsheiður hans auk hugsanlegra 

skaðabóta.  

3.2 Áttunda félagatilskipun Evrópusambandsins 

Þann 1. janúar 1994 tók samningur um evrópskt efnahagssvæði (EES-samningurinn) á 

milli Evrópubandalagsins (EB) (sem í dag kallast Evrópusambandið (ESB)) og Íslands gildi. 

(Fastanefnd framkvæmdastjórnar ESB gagnvart Íslandi og Noregi, 2007).   

Meginmarkmiðið með samningnum var að mynda öflugt og einsleitt efnahagssvæði og 



 

21 

efla „fjórþætt frelsi“ sem þýddi svo aftur að aðlaga þurfti hérlenda löggjöf að þeim 

reglum sem voru í gildi við undirskrift samningsins auk síðari breytinga „Eftir gildistöku 

samningsins 1. janúar 1994 hafa ákvarðanir um breytingar á viðaukum og bókunum við 

hann farið eftir ákvæðum samningsins sjálfs, og hefur Ísland átt aðild að þeim 

ákvörðunum, ...“ (Forsætisráðuneytið, 1998). 

Með upptöku EES-samningsins skuldbatt Ísland sig til að lögfesta einar níu tilskipanir.  

Þar á meðal var 8. félagatilskipun EB nr. 84/253/EEC sem fjallaði meðal annars um 

menntun, hæfnikröfur og kröfur um vinnubrögð þeirra sem mega stunda endurskoðun 

(Árni Tómasson, 1993) en ekki var fjallað um þagnarskyldu endurskoðenda í henni. 

(„Eight Council directive“, 1984). 

3.2.1 Áttunda félagatilskipun Evrópusambandsins (2006/43/EC) frá 2006  

Hrun Enron árið 2001 og fjármálahneykslin sem fylgdu í kjölfarið höfðu veruleg áhrif á 

fjármálamörkuðum um allan heim. Traust fjárfesta á mörkuðum var lítið sem ekkert auk 

þess sem orðstír endurskoðenda beið hnekki. Þetta olli því að Framkvæmdastjórn 

Evrópuráðsins þótti full ástæða til að bregðast við og grípa til aðgerða til að reyna að 

endurbyggja traust fjárfesta á fjármálamarkaði og trú almennings á endurskoðendum. 

(European Commission, 2003). 

Í framhaldi af þessu lagði nefnd, sem reyndar var sett á laggirnar árið 1998 og ætlað 

að bæta gæði endurskoðunar, til að 8. félagatilskipunin frá 1984 yrði endurskoðuð 

(European Commission, 2003) og voru tvær meginástæður fyrir því. Annars vegar var 

skortur á heildarreglum til að tryggja að meginreglur lögboðinnar endurskoðunar væru 

viðunandi í 8. tilskipuninni og var átt við að reglur um opinbert eftirlit, agaviðurlagakerfi 

og gæðatryggingarkerfi væru ekki til staðar. Hins vegar var ekki kveðið á um hvernig 

samstarfi á milli aðildarríkjanna og þriðju landa7 skyldi háttað. (Stjórnartíðindi 

Evrópusambandsins, 2008).  

Tillaga að nýrri 8. tilskipun nr. 2006/43/EC var lögð fram í mars 2004, samþykkt í maí 

2006 og birt í Stjórnartíðindum í júní sama ár. Tilskipunin var tekin upp í EES-samninginn 

með ákvörðun sameiginlegu EES-nefndarinnar nr. 160/2006 í desember 2006 og bar 

                                                      
7
 Með þriðja ríki eða þriðja landi er átt við land sem hvorki er aðildarríki ESB eða EES. 
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Íslandi því að innleiða hana í íslenskan rétt. (Alþingistíðindi, 2008, A-deild. Vefútgáfa. 

Sótt 9.5.12 af http://www.althingi.is/altext/135/s/0827.html)         

Í greinargerð með frumvarpi því sem varð að lögum nr. 79/2008 kemur fram að með 

tilskipuninni var stefnt að verulegri samræmingu krafna um lögboðna endurskoðun á 

milli aðildarríkja. Heimilt var að setja strangari kröfur um lögboðna endurskoðun nema 

tilskipunin kvæði á um annað. Tilskipunin byggir á ákveðnum grunnforsendum 

(preambles) sem er ætlað að tryggja að markmið hennar náist. Leitast er við að skýra 

skyldur endurskoðenda, reynt að tryggja óhæði þeirra eftir fremsta megni og auka 

samstarf eftirlitsaðila innan Evrópusambandsins. Jafnframt var ætlunin „að öll 

endurskoðun innan Evrópusambandsins, og þar af leiðandi innan Evrópska 

efnahagssvæðisins, yrði í samræmi við alþjóðlega endurskoðunarstaðla útgefnum af 

framkvæmdastjórn Evrópusambandsins“. (Alþingistíðindi, 2008, A-deild. Vefútgáfa. Sótt 

9.5.12 af http://www.althingi.is/altext/ 135/s/0827.html)  

Áttunda félagatilskipunin frá 2006 er verulega frábrugðin fyrri tilskipun frá 1984 og 

inniheldur heildarreglur um lögboðna endurskoðun. Á meðal breytinganna er að búið er 

að setja ákvæði um nauðsyn þagnar- og upplýsingaskyldu í grunnforsendu 10.: 

 „Mikilvægt er að endurskoðendur og endurskoðunarfyrirtæki virði friðhelgi 
viðskiptavina sinna. Þeir skulu því vera bundnir af ströngum reglum um trúnaðarkvöð 
og þagnarskyldu sem skulu þó ekki koma í veg fyrir fullnægjandi framkvæmd ákvæða 
þessarar tilskipunar. Þessar reglur um trúnaðarkvöð skulu einnig gilda um hvern þann 
endurskoðanda eða endurskoðunarfyrirtæki sem vinnur ekki lengur að sérstöku 
endurskoðunarverkefni“, bls. 180.  

       (Stjórnartíðindi Evrópusambandsins, 2008).  

 

Ákvæði um þagnar- og/eða upplýsingaskyldu sem byggja á grunnforsendu 10. er að 

finna í 23. gr., 36. gr. og 47. gr. tilskipunarinnar. Í 23. gr. kemur fram að aðildarríki skuli 

tryggja að upplýsingar og vinnupappírar sem endurskoðandi hefur aðgang að við 

lögboðna endurskoðun skuli vernduð með fullnægjandi reglum um trúnaðarkvaðir og 

þagnarskyldu. Þó skulu reglur um trúnað og þagnarskyldu ekki vera settar fram á þann 

hátt að það komi í veg fyrir að öðrum ákvæðum tilskipunarinnar sé fylgt. Ef nýr 

endurskoðandi eða endurskoðunarfyrirtæki taka við endurskoðun fyrirtækis skal tryggja 

að hann/það fái allar nauðsynlegar upplýsingar um fyrirtækið og þó svo að samstarfi 

aðila ljúki heldur þagnarskyldan gildi sínu. Í 36. og 47. gr. sem í meginatriðum fjalla um 

samvinnu lögbærra yfirvalda, annars vegar á milli aðildarríkja EBS og þriðju ríkja hins 

http://www.althingi.is/altext/
http://www.althingi.is/altext/
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vegar er einnig komið inn á þagnarskyldu en skv. 36. gr. gildir þagnarskylda um þá sem 

starfa eða hafa starfað fyrir lögbært yfirvald. Til að veita megi upplýsingar um málefni 

sem heyra undir þagnarskyldu þarf heimild í lögum og stjórnsýslufyrirmæli og 

viðtakendur upplýsinganna eru einnig bundnir þagnarskyldu. (Stjórnartíðindi 

Evrópusambandsins, 2008). Endurskoðendaráð telst vera lögbært yfirvald í skilningi 8. 

tilskipunarinnar hérlendis sbr. 3. mgr. 15. gr. laga nr. 79/2008 um löggilta 

endurskoðendur.  

Nútíma viðskiptaumhverfi getur verið flókið þar sem félög eru með starfsemi í 

mörgum löndum. Eftirlit með þeim er engu að síður nauðsynlegt en það krefst samvinnu 

á milli landa, einnig um atriði sem teljast trúnaðarmál. Grunnforsendur 20. og 28. 

tilskipunarinnar fjalla einmitt um nauðsyn slíkrar samvinnu sem er útfærð nánar í 

greinum tilskipunarinnar. Grunnforsenda 20. fjallar um opinbert eftirlit með 

endurskoðendum og endurskoðunarfyrirtækjum innan aðildarríkjanna og samvinnu 

þeirra á milli en „Slíkt samstarf getur verið mikilvægur áfangi til að tryggja stöðugt fyrsta 

flokks gæði í lögboðinni endurskoðun í Bandalaginu“, bls. 177 – 178.  Grunnforsenda 28. 

kemur hins vegar inn á samstarf lögbærra yfirvalda aðildarríkja og þriðju ríkja en 

aðildarríkin eiga að tryggja að lögbært yfirvald þriðja ríkis geti fengið aðgang að 

vinnuskjölum fyrir endurskoðun og öðrum skjölum með milligöngu lögbærs yfirvalds 

aðildarríkis. (Stjórnartíðindi Evrópusambandsins, 2008). 

Í 36. gr. er farið yfir tilhögun samstarfs á milli aðildarríkja og 47. gr. tilskipunarinnar 

fjallar um samstarf aðildarríkja og þriðju ríkja. Nánar tiltekið ber lögbærum yfirvöldum 

aðildarríkja og þriðju ríkja að vinna saman og er heimilt að afhenda vinnupappíra og 

trúnaðargögn á milli ríkja að uppfylltum ákveðnum skilyrðum auk þess að geta óskað 

eftir því að rannsókn fari fram á yfirráðasvæði hins. Hér er bæði átt við samvinnu á milli 

tveggja aðildarríkja og aðildarríkis og þriðja lands. Afhending gagna og upplýsinga er 

einungis heimil samkvæmt lögum eða stjórnsýslufyrirmælum. Í tilviki þriðja lands er ekki 

nóg að lagafyrirmæli séu fyrirhendi heldur þarf jafnframt að vera búið að gera 

gagnkvæman samning um upplýsingagjöf á milli ríkjanna, hann þarf svo aftur að 

samræmast IV. kafla tilskipunar 95/46/EB8. Áskilið er að beiðni um afhendingu 

vinnupappíra og trúnaðargagna sé studd nægjanlegum rökum og að viðtakendur 

                                                      
8
 Tilskipunin fjallar um persónuvernd einstaklinga og  frjálsa miðlun  persónuupplýsinga. 
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upplýsinga séu jafnframt bundnir þagnarskyldu. Gögnin skal aðeins nota til eftirlits, 

gæðatryggingar eða rannsókna. Tilkynna skal aðildarríki um starfsemi sem brýtur í bága 

við tilskipunina. (Stjórnartíðindi Evrópusambandsins, 2008). 

Aðildarríki eða þriðja land geta neitað að afhenda upplýsingar, vinnupappíra eða að 

hefja rannsókn, til dæmis ef afhendingin eða rannsóknin getur haft áhrif á fullveldi ríkis, 

ógnað öryggi þess eða ef málarekstur gagnvart viðkomandi endurskoðanda er í gangi. 

Íslensk lög þurfa að innihalda ákvæði um framangreind atriði til að uppfylla ákvæði 8. 

tilskipunarinnar. (Stjórnartíðindi Evrópusambandsins, 2008).  

3.3 Lög nr. 79/2008 um löggilta endurskoðendur 

Á undanförnum árum hefur Evrópusambandið lagt mikla áherslu á að samræma reglur 

um reikningsskil og endurskoðun og má segja að 8. tilskipunin frá 2006 endurspegli þá 

vinnu. Í greinargerð með frumvarpi því sem varð að lögum nr. 79/2008 kemur fram að 

Ísland var skuldbundið til að innleiða tilskipunina í landsrétt og að það kallaði á 

umfangsmikla endurskoðun gildandi laga og reglna um endurskoðendur. Sú vinna hófst 

árið 2006 en þá var skipuð nefnd til að setja fram fullmótaðar tillögur um innleiðingu 

hennar. Nefndin skilaði frumvarpi til laga sem byggðist í meginatriðum á 8. tilskipuninni 

en einnig var höfð hliðsjón af þágildandi löggjöf og löggjöf annarra Norðurlanda um 

endurskoðun. (Alþingistíðindi, 2008, A-deild. Vefútgáfa. Sótt 9.5.2012 af 

http://www.althingi.is/altext/ 135/s/0827.html). 

Einnig kemur fram í greinargerðinni að töluverðar breytingar voru gerðar á þágildandi 

lögum og reglum um endurskoðendur og voru helstu breytingar eftirfarandi: 

1. Allir endurskoðendur skulu sæta reglubundnu gæðaeftirliti. 

2. Skylduaðild  endurskoðenda að Félagi löggiltra endurskoðenda var tekin upp.  

3. Allir  endurskoðendur þurfa að starfa samkvæmt ítarlegum siðareglum, 
settum af Félagi löggiltra endurskoðenda og staðfestum af ráðherra. 

4. Endurskoðendaráð gegnir eftirlitshlutverki varðandi skráningu endur–
skoðenda og endurskoðunarfyrirtækja, endurmenntun og reglulegu 
gæðaeftirliti og að endurskoðandi uppfylli skilyrði til löggildingar. 

5. Auknar kröfur um óhæði og þá sérstaklega gagnvart fyrirtækjum tengdum 
almannahagsmunum. 
 
 

http://www.althingi.is/altext/
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6. Auknar kröfur til endurmenntunar endurskoðenda. 
(Alþingistíðindi, 2008, A-deild. Vefútgáfa. Sótt 9.5.12 af http://www.althingi.is/altext/ 

135/s/0827.html).   

7. Heimild Endurskoðendaráðs til að skiptast á upplýsingum við lögbær yfirvöld 
annarra ríkja. 

8. Upplýsingaskylda gagnvart nýjum endurskoðanda. 

Eftirfarandi er umfjöllun um helstu breytingar á Endurskoðendalögunum sem snerta 

þagnar-, upplýsinga- eða tilkynningaskyldu endurskoðenda og því verður ekki fjallað um 

öll atriðin á listanum yfir helstu lagabreytingar hér að ofan. Breytingar á þagnarskyldu 

hafa þegar verið raktar en í 8. félagatilskipuninni frá 2006 eru kröfur um stranga 

þagnarskyldu endurskoðenda (Stjórnartíðindi Evrópusambandsins, 2008).   

Endurskoðendaráð hefur með málefni endurskoðenda að gera og sér meðal annars 

um gæðaeftirlit og úrskurði í málum sem varða endurskoðendur en ekki er hægt að 

kæra úrskurði til æðra stjórnvalds sbr. 2. mgr. 18. gr. EL en hægt er að leita til dómstóla. 

Endurskoðendaráð getur vísað máli til opinberrar rannsóknar ef svo ber undir sbr. 5. 

mgr. 16. gr. EL. Í 15. gr. sömu laga kemur meðal annars fram að Endurskoðendaráð skuli 

hafa samvinnu við lögbær yfirvöld í ríki innan Evrópska efnahagssvæðisins, í aðildarríki 

Fríverslunarsamtaka Evrópu eða í Færeyjum við rannsóknir og eftirlit með störfum 

endurskoðenda. Í greinargerðinni með frumvarpinu kemur fram að samvinnan felist 

meðal annars í að skiptast á upplýsingum og aðstoða við rannsóknir á málum tengdum 

störfum endurskoðenda (Alþingistíðindi, 2008, A-deild. Vefútgáfa. Sótt 9.5.12 af 

http://www.althingi.is/altext/ 135/s/0827.html). Hér kemur ekki fram að samstarfið nái 

til lögbærra yfirvalda þriðja. 

2. mgr. 30. gr. kveður nánar á um mörk samvinnunnar en Endurskoðendaráði er 

heimilt að afhenda erlendum eftirlitsaðilum og lögbærum yfirvöldum upplýsingar, gefið 

að viðkomandi séu undir eftirliti í sínu heimalandi. Jafnframt segir í greininni að ef 

trúnaðarupplýsingar séu mótteknar frá erlendum aðilum gildi ákvæði 1. mgr. Í 

greinargerð með frumvarpinu að EL segir aðeins um þessa málsgrein að hún sé „í 

samræmi við 36. gr. tilskipunarinnar“ (Alþingistíðindi, 2008, A-deild. Vefútgáfa. Sótt 

9.5.2012 af http://www.althingi.is/altext/ 135/s/0827.html). Eftirtektarvert er að í 

hvorugri greininni er tiltekið að samstarfið eða heimild til að afhenda 

trúnaðarupplýsingar nái einnig til þriðju ríkja. En það er heldur ekki tilgreint að það sé 

http://www.althingi.is/altext/
http://www.althingi.is/altext/
http://www.althingi.is/altext/
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bannað að eiga samstarf við lögbært yfirvald þriðja ríkis. Það er því hugsanlegt að hægt 

sé að afhenda þriðja landi trúnaðarupplýsingar á grundvelli 30. gr. EL. Í framangreindum 

lagagreinum er heldur ekki tiltekið hvaða heimildir Endurskoðendanefndin hefur til að 

afla sér gagna. Það er minnst á það í 4. mgr. 22. gr. Endurskoðendalaganna sem fjallar 

um gæðaeftirlit að skylt sé að veita aðgang að öllum upplýsingum en ekki sagt hvort 

þessi aðgangsheimild eigi líka við um annars konar rannsóknir. Það má telja líklegt að 

svo sé þar sem ákvæði um samvinnu við lögbær yfirvöld annarra landa er til staðar svo 

sem búið var að ræða. 

Þegar endurskoðendaskipti verða skal fyrri endurskoðandi upplýsa þann sem tekur 

við um ástæður þess að hann hættir og jafnframt skal hann veita allar nauðsynlegar 

upplýsingar um fyrirtækið sem um ræðir sbr. 2. mgr. 20. gr. Í slíku tilviki er um 

upplýsingaskyldu að ræða.  

Helstu önnur ákvæði laganna sem eiga við um þessa rannsókn eru 8. gr. og 9. gr. EL. Í 

2. mgr. 8. gr. kemur fram að endurskoðendur skuli fylgja siðareglum Félags löggiltra 

endurskoðenda og 9. gr. tiltekur að endurskoðendur skuli starfa samkvæmt alþjóðlegum 

endurskoðunarstöðlum.  

3.3.1 Siðareglur Félags löggiltra endurskoðenda 

Í 2. mgr. 8. gr. Endurskoðendalanna segir að endurskoðendum sé skylt að fara eftir 

siðareglum sem Félag löggiltra endurskoðenda (FLE) hafi samþykkt. Siðareglur FLE voru 

samþykktar á aðalfundi félagsins í nóvember 2009. Ári síðar voru uppfærðar siðareglur 

samþykktar af hálfu FLE og þær staðfestar af viðskiptaráðherra í febrúar 2011, sbr. 1. tl. 

13. gr. EL. Siðareglurnar eru byggðar á siðareglum alþjóðasamtaka endurskoðenda 

(IFAC) „Code of Ethics for Professional Accountants” og innihalda lágmarkskröfur um 

hegðun og vinnulag endurskoðenda.  Ákvæði þeirra víkja fyrir ákvæðum annarra laga og 

stjórnvaldsfyrirmæla sem kveða á um strangari reglur. (Félag löggiltra endurskoðenda, 

e.d.). 

Siðareglunum er skipt í A, B og C hluta og fjallar A hluti um almenna notkun 

staðlanna. Hér verður aðeins tæpt á efni A hlutans. Fyrsti kaflinn (100) samanstendur af 

nokkrum grundvallarreglum (100.5) sem eru nánar útfærðar í undirköflum 110 – 150: 
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 (a) Heilindi (110) - vera hreinskiptinn og heiðarlegur í öllum samskiptum. 

(b) Hlutlægni (120) - ekki láta hlutdrægni, hagsmunaárekstra eða óviðeigandi áhrif 

annarra ráða dómgreind sinni. 

(c) Fagleg hæfni og varkárni (130) - viðhalda faglegri þekkingu og hæfni sinni til að 

tryggja að viðskiptavinur eða vinnuveitandi fái faglega þjónustu í samræmi við 

ríkjandi framþróun í starfsgreininni, lagasetningu og starfsaðferðir. Endurskoðandi 

skal starfa af kostgæfni og í samræmi við viðurkennda tæknilega og faglega staðla. 

(d) Trúnaður (140) - gæta trúnaðar í faglegum og viðskiptalegum samskiptum sínum og 

ekki veita þriðja aðila upplýsingar án sérstakrar heimildar nema það sé réttmætt eða 

skylt samkvæmt lögum eða faglegum kröfum. Slíkar upplýsingar skulu hvorki 

notaðar í eigin þágu né þriðja aðila. 

(e) Fagleg hegðun (150) - fara eftir lögum og reglugerðum og forðast allt sem kastað 

gæti rýrð á endurskoðendastéttina.  

 (Félag löggiltra endurskoðenda, 2013). 

 

Trúnaður er ein grunnreglan sbr. lið 100.5.d. Reglan er útskýrð frekar í 140 kafla 

siðareglnanna og er eftirfarandi umfjöllun byggð á þeim kafla: Meginregla um trúnað 

leggur þá skyldu á endurskoðendur að forðast að greina frá trúnaðarupplýsingum, sem 

fengnar eru í fag- og viðskiptalegum samskiptum, án þess að heimild til þess liggi fyrir 

með skýrum hætti eða að skylt sé að veita upplýsingar (140.1.a). Óheimilt er að nýta sér 

slíkar trúnaðarupplýsingar í eigin þágu eða þágu þriðja aðila (140.1.b). Endurskoðanda 

ber að virða trúnað innan og utan starfs og gæta þess að veita ekki upplýsingar í gáleysi, 

ekki síst fjölskyldu og aðilum sem hann hefur átt í langvarandi viðskiptasambandi við 

(140.2). Trúnaður nær yfir upplýsingar sem endurskoðandi fær, hvort sem þær koma frá 

væntanlegum viðskiptavini, vinnuveitanda (140.3) ellegar aðilum innan eða utan 

endurskoðunarfyrirtækisins (140.4). Endurskoðandinn skal gæta þess að starfsfólk hans 

og ráðgjafar virði trúnað (140.5). Trúnaður helst áfram við lok starfssambands (140.6). 

Endurskoðanda er heimilt að nýta reynslu sína í nýju starfi en ekki veita 

trúnaðarupplýsingar (140.6). Eins og áður hefur verið minnst á getur endurskoðanda 

verið heimilt eða skylt að veita trúnaðarupplýsingar, sem dæmi um slíkar aðstæður má 
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nefna að viðskiptavinur gefur heimild til að veita upplýsingar (140.7.a), lög kveða á um 

að upplýsingar skuli veita (140.7.b) t.d. um lögbrot sem komið hefur í ljós (140.7.b.i), um 

faglega skyldu t.d. vegna gæðaeftirlits er að ræða (140.7.b.i) eða ef endurskoðandi þarf 

að verja hagsmuni sína fyrir dómi (140.7.b.iii) (Félag löggiltra endurskoðenda, 2013). 

Trúnaðarupplýsingar samkvæmt framangreindu skal þó ekki veita umhugsunarlaust 

heldur þarf endurskoðandinn að velta því fyrir sér, liggi samþykki aðila fyrir, hvort 

hagsmunir aðila muni skaðast (140.8.a), hvort að upplýsingarnar séu þekktar og 

rökstuddar eða ekki og ef um órökstuddar eða ófullnægjandi upplýsingar er að ræða 

skal hann beita dómgreind sinni um hvort og hvers konar upplýsingar eru veittar 

(140.8.b). Endurskoðandinn þarf jafnframt að spá í um hvernig boðskipti sé að ræða og 

að hverjum þau beinast (140.8.c) og hvort um rétta viðtakendur sé að ræða (140.8.d). 

(Félag löggiltra endurskoðenda, 2013). 

3.3.2 Alþjóðlegir endurskoðunarstaðlar 

Alþjóðlegir endurskoðunarstaðlar, sem eru gefnir út af Alþjóðasamtökum 

endurskoðenda (IFAC), mynda ákveðinn ramma um vinnu endurskoðenda og er ætlað 

að ná fram markmiðum endurskoðunar sem eru að endurskoðandinn geti gefið álit sitt á 

reikningsskilum í því skyni að upplýsingar í ársreikningum séu trúverðugri. (Félag 

löggiltra endurskoðenda, 2011).  Í ISA 200, sem er einn af alþjóðlegu 

endurskoðunarstöðlunum, kemur fram að endurskoðandi sé bundinn trúnaði. Í raun má 

segja að farin sé fjallabaksleið að því að koma trúnaðarskyldu endurskoðandans á 

framfæri í staðlinum. Í 14 gr. staðalsins segir að endurskoðandi skuli hlýða öllum 

mikilvægum alþjóðlegum siðareglum og síðan er vísað í notkunarleiðbeiningar 

(Appendix) til að sjá nánari útlistun á beitingu greinarinnar. Grein A15 segir svo að 

staðlarnir leggi grunn að faglegu siðferði og hugtakaramma utan um grundvallarreglur 

siðareglna. Grundvallarreglurnar eru samhljóða grunnreglum siðareglna 

endurskoðenda: a) heiðarleiki, b) hlutlægni, c) fagleg hæfni og varkárni, d) trúnaður og 

e) fagleg hegðun  (Félag löggiltra endurskoðenda, 2013). Þannig segir staðallinn í raun 

að starfa beri í samræmi við siðareglur þar sem ein grundvallarreglan í störfum 

endurskoðanda er trúnaður. 

Í 9. gr. EL segir að endurskoðendur skuli starfa í samræmi við alþjóðlega 

endurskoðunarstaðla sem hafi verið samþykktir af sameiginlegu EES-nefndinni, sbr. 31. 
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gr. sem kveður á um að ráðherra geti sett reglugerð um nánari framkvæmd laganna og 

þar á meðal innleiðingu staðlanna. Þá segir bráðabirgðaákvæði II í lögum nr. 79/2008 að 

þar til alþjóðlegir endurskoðunarstaðlar hafi verið innleiddir í íslenskan rétt, skuli 

endurskoðendur starfa í samræmi við góða endurskoðunarvenju. „Með góðri 

endurskoðunarvenju er átt við að endurskoðað sé með viðurkenndum aðferðum í 

samræmi við leiðbeinandi reglur um endurskoðun (ISA) útgefnar af alþjóðasamtökum 

endurskoðenda (IFAC)“ (Félag löggiltra endurskoðenda, e.d.b). 

Enn sem komið er, er ekki búið að innleiða ISA staðlana hjá ESB en í nóvember 2011 

lagði Framkvæmdanefndin fram tillögu (proposal), 2011/0389 (COD), að nýrri tilskipun 

sem ætlað er að endurbæta 8. tilskipunina. Í tillögunni er meðal annars lagt til að 

alþjóðlegir endurskoðunarstaðlar verði teknir upp. (European Commission, 2011). 

Tillagan bíður nú afgreiðslu Evrópuþingsins (European Parliament, 2013) en upphaflega 

stóð til að hún yrði afgreidd í mars sl. (The Law Societies, Joint Brussels Office, 2012). 

Nefnd um málefni endurskoðenda telur þó vafa leika á um að 

endurskoðunarstaðlarnir hafi verið lögfestir með réttum hætti og benda, í því samhengi, 

á að í þeim lagaákvæðum í Endurskoðendalögunum sem fjalla um að starfa skuli eftir 

alþjóðlegum stöðlum sé gert ráð fyrir að framkvæmdanefnd ESB og sameiginlega EES-

nefndin samþykki staðlana. Slíkt samþykki liggi ekki fyrir og í ljósi þessa leiki vafi á 

lagalegu gildi endurskoðunarstaðlanna hérlendis. „Nefndin telur að óvissa sé um 

lagalegt gildi alþjóðlegra endurskoðunarstaðla og því nauðsynlegt að efnahags- og 

viðskiptaráðuneyti kanni hvort þeir hafi verið innleiddir með fullnægjandi hætti“, bls. 18. 

(Bjarnveig Eiríksdóttir, Einar Guðbjartsson, Lárus Finnbogason, Sigurður Þórðarson, 

2011). 

Alþjóðlegu endurskoðunarstaðlarnir verða engu að síður taldir til lagaumhverfis 

löggiltra endurskoðenda í þessari rannsókn. Vilji löggjafans bendir eindregið til þess að 

endurskoðunarstaðlarnir eigi að gilda þrátt fyrir orðalag umræddra lagagreina og 

bráðabirgðaákvæði  II í EL sbr. fyrri umfjöllun styður þennan skilning. Lagafrumvarp sem 

lagt var fram á þingi 31.3.2012 bendir til þess að ætlunin hafi verið að taka af allan vafa 

um vilja löggjafans en á meðal tillagna um breytingar á EL var að 9. gr. yrði svohljóðandi 

„Endurskoðandi skal rækja störf sín í samræmi við alþjóðlega endurskoðunarstaðla og 

alþjóðlega staðla um gæðaeftirlit“ (Frumvarp til laga um breyting á lögum nr. 79/2008, 

um endurskoðendur, með síðari breytingum (prófnefnd endurskoðenda, varðveisla 
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vinnuskjala, tímabundin niðurfelling réttinda endurskoðenda, afturköllun starfsleyfis 

endurskoðunarfyrirtækja, samvinna við erlenda eftirlitsaðila o.fl.), Alþingistíðindi, 2012, 

A-deild Vefútgáfa. Sótt 17.8.12 af http://www.althingi.is/altext/140/s/ 1170.html). 

Frumvarpið var ekki afgreitt á þinginu heldur lagt fram aftur á nýju þingi heilmikið breytt 

en allar tillögur  sem snertu ISA staðlana voru felldar út.  Í greinargerðinni með nýja 

frumvarpinu kemur fram að ákveðið var að bíða með allar breytingar á lögum nr. 

79/2008 sem lúta að alþjóðlegum endurskoðunarstöðlum þar til þróunin innan 

Evrópusambandsins verður ljós en verið er að ræða hugsanlegar breytingar á þeim 

ákvæðum 8. tilskipunarinnar sem snerta staðlana. (Frumvarp til laga um breyting á 

lögum nr. 79/2008, um endurskoðendur, með síðari breytingum (prófnefnd 

endurskoðenda,  samvinna við erlenda eftirlitsaðila o.fl.) Alþingistíðindi, 2012, A-deild. 

Vefútgáfa. Sótt 22.4.2013 af http://www.althingi.is/altext/141/s/0645.html)). 

3.3.3 Önnur lög 

Á Íslandi er lög sem fjalla um endurskoðendur og störf þeirra að finna í ýmsum 

lagabálkum öðrum en lögum um löggilta endurskoðendur nr 79/2008. Fjallað verður 

lauslega um ákvæði þeirra laga sem innihalda ákvæði um þagnar-, upplýsinga- eða 

tilkynningaskyldu þar sem þau hafa áhrif á merkingu EL og þá um leið á mat þess hvort 

íslensk lög um endurskoðendur séu sambærileg við dönsk og norsk lög.  

Lög um fjármálafyrirtæki nr. 161/2002 innihalda bæði ákvæði um tilkynningarskyldu 

og heimild til að miðla  upplýsingum til þriðja aðila liggi skriflegt samþykki viðkomandi 

fyrir. Í lögum nr. 90/2003 um tekjuskatt og lögum nr. 50/1988 um virðisaukaskatt eru 

kvaðir um upplýsingaskyldu. Sama má segja um lög nr. 3/2006 um ársreikninga. Í lögum 

nr. 64/2006 um aðgerðir gegn peningaþvætti og fjármögnun hryðjuverka9 er svo að 

finna lagagreinar um tilkynningaskyldu, upplýsingaskyldu og þagnarskyldu, sem reyndar 

snýr að rannsóknarþola. 

3.4 Inntak þagnarskyldu endurskoðenda 

Umfjöllunarefni þessa kafla er inntak þagnarskyldu endurskoðenda í tengslum við það 

innlenda regluverk sem endurskoðendur starfa eftir. Í grein Jónatans Þórmundssonar 

Hlutverk og réttarstaða verjanda frá 1985 kemur fram að ekki er skýrt hvað fellur undir 

                                                      
9
 Hér eftir einnig Peningaþvættislögin 

http://www.althingi.is/altext/140/s/%201170.html
http://www.althingi.is/altext/141/s/0645.html)
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þagnarskyldu og að það geti verið matsatriði hversu víðtæk hún er. Greinin fjallar 

reyndar um lögfræðinga en ekki er fjarri lagi að telja þagnarskyldu þessara tveggja 

starfsstétta að mestu sambærilega þó svo þagnarskylda lögfræðinga teljist óneitanlega 

ríkari en þagnarskylda endurskoðenda. Ef framsetning 1. mgr. 30. gr. laga nr. 79/2008 

um löggilta endurskoðendur á þagnarskyldu  

„...bundnir þagnarskyldu um allt það er þeir kunna að komast að vegna starfa sinna og leynt 
skal fara samkvæmt lögum eða eðli máls...“ 

 er skoðuð má sjá að þessi lýsing Jónatans er ekki fjarri lagi. Það virðist matskennt hvað 

fellur undir þagnarskylduna og ekki ljóst af orðanna hljóðan hvað átt er við. Það vekur 

að sjálfsögðu upp spurningar um hvað þagnarskylda sé og hversu víðtæk og hvaða 

upplýsingar og gögn teljist trúnaðarmál. Þegar hefur verið skilgeint hvað þagnarskylda er 

og verður því ekki gerð frekari grein fyrir henni. 

Til að byrja með má velta því fyrir sér hvað „eðli máls“ þýðir en það er ekki útskýrt í 

lögunum. Áður hefur verið komið inn á að um reglu sem þykir eðileg eða sanngjörn sé 

að ræða. Þegar talað er um þagnarskyldu í því sambandi er þá átt við upplýsingar sem 

eðlilegt er að haldið sé leyndum eins og viðkvæmum rekstrarupplýsingum, eða eins og 

það er orðað í dönsku hegningarlögunum að um einhverja hagsmuni sé að ræða sem 

þarf að verja. Þagnarskylda samkvæmt 30. gr. EL felur þá í sér að endurskoðandinn á 

ekki að segja frá upplýsingum sem geta haft áhrif á hagsmuni viðskiptavina hans. Hún 

felur jafnframt í sér að endurskoðandanum ber að þegja um allar þær upplýsingar sem 

hann kemst að í starfi sínu um viðskiptavininn og starfsemi hans. Sama kemur fram í 

siðareglunum sbr. gr. 140.1.  Það þýðir að hann má meðal annars ekki segja 

óviðkomandi aðilum, SR 140.2, frá hvaða viðskiptavini hann þjónustar eða upplýsa um 

viðskiptaleyndarmál þeirra. Af framangreindu er ljóst að endurskoðandi má t.d. ekki tjá 

sig um málefni viðskiptavina sinna í fjölmiðlum eða veita upplýsingar sem tengjast innri 

starfsemi fyrirtækis. Óhætt er að telja að sú takmörkun á þagnarskyldu lögfræðinga að 

hún gildi ekki um atriði sem eru á vitorði almennings (Jónatan Þórmundsson, 1985) eigi 

líka við um endurskoðendur. Endurskoðandinn getur samkvæmt því rætt mál sem 

almenningi er kunnugt um t.d. mál sem hafa verið rædd í fjölmiðlum, þó aðeins þau 

atriði sem þegar hafa komið  fram í umræðunni.  

Nýlega féll dómur í héraði um brot á þagnarskyldu í starfi af hálfu fyrrum forstjóra 

Fjármálaeftirlitsins og starfsmanni Landsbanka Íslands hf. Málavextir voru eftirfarandi: 
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Dómur Héraðsdóms nr. S-548/2012. Í þessu máli voru þáverandi forstjóri 

Fjármálaeftirlitsins og starfsmaður Landsbanka Íslands hf. (LÍ) ákærðir fyrir 

brot á þagnarskyldu. Forstjórinn fékk starfsmann LÍ til að afla tiltekinna 

gagna, sem bundin voru þagnarskyldu, úr bókhaldi bankans varðandi 

viðskiptavin. Þriðji aðili kom gögnunum í hendur fjölmiðls sem fjallaði um 

málið í kjölfarið. Ákærðu lýstu yfir sakleysi sínu, forstjórinn fyrrverandi þar 

sem hann hafi ekki óskað eftir gögnunum í krafti starfs síns heldur sem 

einstaklingur og hann hafi grunað að upplýsingarnar sem hann lét afla 

upplýstu um lögbrot. Því eigi ákvæði laga um opinbert eftirlit með 

fjármálastarfsemi og almennra hegningarlaga um brot í opinberu starfi ekki 

við í hans tilviki. Starfsmaður LÍ lýsti yfir sakleysi sínu þar sem hann hafi álitið 

að Fjármálaeftirlitið væri í þann mund að hefja rannsókn á efni 

upplýsinganna sem hann aflaði.  

Dómurinn tók ekki undir þessi sjónarmið ákærðu. Í tilviki fyrrum forstjóra 

Fjármálaeftirlitsins voru rökin þau að eðlileg viðbrögð við grun um lögbrot sé 

að kæra það til viðeigandi stjórnvalds sbr. dóm Hæstaréttar nr. 118/2013 og 

að „í athugasemdum við 136. gr. almennra hegningarlaga kemur fram að 

þagnarskylda sem hvílir á opinberum starfsmanni tekur til allra leyndarmála, 

er varða embætti hans eða sýslan, án tillits til þess, hvort starfsmaðurinn 

hefur fengið vitneskju um þau í starfi sínu eða ekki [leturbreyting mín]. Skal 

starfsmaður gæta leyndarmála í sambandi við starfið, hvernig sem hann 

hefur komist að þeim.“ Það þýðir að sem forstjóri Fjármálaeftirlitsins bar 

ákærði þagnarskyldu gagnvart upplýsingunum og gat ekki skilið persónu sína 

frá starfi sínu. 

Starfsmaður LÍ braut gegn verklagsreglum bankans um samskipti við 

yfirvöld er hann aflaði upplýsinganna auk þess sem upplýsingaöflunin 

tengdist ekki starfi hans hjá bankanum. Þá hafi hann afhent þriðja aðila sem 

hann vissi að væri ekki tengdur Fjármálaeftirlitinu fyrrgreindar upplýsingar. 

Þyki því ótrúverðugt að ákærði hafi álitið að upplýsingaöflunin tengdist 

rannsókn á vegum Fjármálaeftirlitsins. Voru báðir ákærðu sakfelldir.  
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Hér bað háttsettur maður í eftirlitsstofnun, opinber starfsmaður, um að sér yrðu 

útvegaðar upplýsingar um viðskiptamann banka og sá til þess að þær yrðu birtar á 

opinberum vettvangi. Með því braut hann bæði þau lög sem gilda um stofnunina sem 

hann vann hjá og lög um rétt og skyldur ríkisstarfsmanna. Hann bar því við að athafnir 

hans hefðu verið framkvæmdar sem einstaklingur, ekki forstjóri. Mat dómstólsins á því 

var að hann gæti ekki aðskilið persónu sína og stöðu innan stofnunarinnar og að það 

skipti ekki máli hvort opinber starfsmaður fái vitneskju um leyndarmál sem varða vinnu 

hans í eða utan starfsins. Dómurinn tekur hér afstöðu til marka þagnarskyldunnar og 

niðurstaðan snertir endurskoðendur þar sem þeir eru opinberir sýslunarmenn og bera 

því einnig réttindi og skyldur sem opinberir starfsmenn. Ljóst er að þagnarskylda nær 

líka yfir hverjar þær upplýsingar sem varða viðskiptavin og endurskoðandi fær í frítíma 

sínum. Einnig má líta svo á að þessi dómur nái einnig yfir tilkynningaskyldu, þannig skipti 

ekki máli hvort endurskoðandi komist á snoðir um upplýsingar sem honum ber að 

tilkynna utan starfs síns, tilkynningaskyldan sé eigi að síður fyrir hendi. 

Í 1. mgr. 30. gr. Endurskoðendalaganna er vel skilgreint til hverra þagnarskylda nær. 

Hér er um að ræða endurskoðendur, starfsmenn þeirra og alla þá sem taka að sér störf 

eða verkefni á vegum endurskoðenda og eftirlitsaðila. Endurskoðunarverkefni eru 

iðulegast unnin í teymi og því skipta mörk trúnaðar- og þagnarskyldu innan 

vinnustaðarins máli fyrir endurskoðendur og starfsmenn þeirra. Mega þeir ræða 

verkefni sín við alla samstarfsmenn sína eða einungis innan endurskoðunarteymisins? 

Það kemur hvorki fram með skýrum hætti í EL eða SR en í SR 140.4 segir 

Endurskoðandi skal einnig gæta trúnaðar um upplýsingar sem hann fær innan 

endurskoðunarfyrirtækis eða vinnustaðar. 
 

Af orðalaginu að dæma virðist ljóst að endurskoðandi sem fær upplýsingar um 

endurskoðunarverkefni sé bundinn trúnaði gagnvart óviðkomandi aðilum hvort heldur 

verkefnið er á hans könnu eða ekki, eða með öðrum orðum þagnarskylda gildir gagnvart 

aðilum utan endurskoðunarfyrirtækisins. Ekki er eins ljóst hvort þessi grein SR þýði að 

þagnarskylda gildi einnig gagnvart þeim sem ekki eru hluti teymis. Líklegt má þó telja að 

svo sé, enda er ekki óeðlilegt að líta svo á að þeir sem ekki starfa að tilteknu 

endurskoðunarverkefni séu því óviðkomandi. Endurskoðanda er þó heimilt að leita sér 

faglegrar aðstoðar hjá öðrum sérfræðingum en í SR 200.13 og 210.8 kemur fram að 
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endurskoðandi megi fá eða geti þurft á slíkri aðstoð að halda. Sá hinn sami er einnig 

bundinn trúnaði sbr. 1. mgr. 30. gr. Endurskoðendalaganna.      

Vinnupappírar eru skráð gögn sem sanna að endurskoðandi hafi unnið tiltekna vinnu 

og sýna hvernig hann komst að niðurstöðu við endurskoðunarvinnuna (Jón Þ. 

Hilmarsson, 2013). Í Gæðahandbók Endurskoðunar og ráðgjafar ehf. (2012) um 

endurskoðun kemur fram að endurskoðunarpappírar séu trúnaðargögn sem 

takmarkaður aðgangur er að. Þeir eru ekki afhentir þriðja aðila nema skriflegt samþykki 

viðskiptavinar liggi fyrir, að fagleg skylda sé til að greina frá upplýsingum eða 

dómsúrskurður eða lagaboð um afhendingu gagnanna sé fyrir hendi. (Endurskoðun og 

ráðgjöf ehf., 2012).  Í lögum nr. 79/2008 um löggilta endurskoðendur er ekki sagt berum 

orðum að vinnupappírar endurskoðenda, þ.e.a.s. skriflegar upplýsingar, flokkist sem 

trúnaðargögn og það kemur heldur ekki fram í athugasemdum við lagafrumvarpið sem 

varð að Endurskoðendalögunum. Við mat á því hvort vinnuskjöl teljist trúnaðargögn 

lögum samkvæmt skal fyrst líta til þess að innihald þeirra er tilkomið vegna upplýsinga 

sem endurskoðandinn hefur aflað í starfi sínu fyrir viðskiptavin sinn. Vinnupappírar 

uppfylla því þær kröfur 1. mgr. 30. gr. EL að þagnarskylda gildi um það sem 

endurskoðandi kemst að í starfi sínu. 

 Það má einnig færa rök fyrir því að vinnupappírar eigi að fara leynt vegna eðlis máls. 

Ljóst er að um viðkvæmar upplýsingar er að ræða, t.d. um rekstur og fjárhagsstöðu 

fyrirtækis, sem geta haft áhrif á samkeppnisstöðu þess ef óviðkomandi aðilar komast 

yfir þær, eða upplýsingar fengnar frá starfsfólki fyrirtækisins sem ekki er ætlað að fara 

lengra. Hér er því um hagsmuni að ræða sem eðilegt er  að verja með trúnaði. Í ljósi 

þessa flokkast vinnupappírar endurskoðenda sem trúnaðarmál og gildir þagnarskylda 

um þá. Þessi túlkun fær stuðning í 1. tl. 23. gr. 8. tilskipunarinnar en þar segir að tryggja 

skuli að upplýsingar og skjöl sem endurskoðandi hefur aðgang að skuli vera „vernduð 

samkvæmt fullnægjandi reglum um trúnaðarkvaðir og þagnarskyldu“,  bls. 189. Eitt mál 

sem fjallar um vinnupappíra endurskoðenda hefur farið fyrir dóm og lauk því með dómi 

Hæstaréttar nr. 479/2011. 

Málavextir voru þeir að slitastjórn LBI óskaði eftir því að endurskoðandi 

starfandi hjá endurskoðunarfyrirtækinu PWC sem sá um endurskoðun 

bankans myndi gefa skýrslu og að PWC myndi afhenda öll vinnugögn tengd 
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endurskoðun bankans fyrir tiltekin ár. Til stóð að skýrslutakan yrði tekin upp 

í mynd og að sérfræðingur sem var slitastjórninni til aðstoðar yrði 

viðstaddur. Endurskoðandinn lýsti sig reiðubúinn til hljóðritaðrar skýrslutöku 

en mótmælti því að sérfræðingurinn, sem var starfsmaður samkeppnisaðila, 

yrði viðstaddur skýrslutökuna. PWC neitaði jafnframt að afhenda umbeðin 

vinnugögn þar sem þau væru eingöngu ætluð endurskoðendunum auk þess 

sem hluti þeirra væri í sérstökum hugbúnaðarkerfum sem aðeins væru 

aðgengileg fyrir  PwC. Reynt var að finna ásættanlega lausn á málinu en 

endirinn var sá að slitastjórnin stefndi endurskoðandanum fyrir dóm.  

Slitastjórnin byggði mál sitt á því að henni væri stætt á því að krefja þá 

sem vitneskju hefðu um stöðu þrotabús um að gefa skýrslu sem vitni og 

afhendingu gagna. Endurskoðandinn lagði fram þau rök að umrædd gögn 

væru ekki í hans eigu heldur PWC, því væri kröfunni beint að röngum aðila. 

Einnig væri hann í raun aðili máls þar sem ljóst væri að slitastjórnin hefði 

hugsað sér að höfða skaðabótamál gegn honum og afhending 

vinnugagnanna væri liður í afla sönnunargagna fyrir það mál.  

Héraðsdómur dæmdi slitastjórninni í vil. Í dóminum kemur fram að 

slitastjórn hafi fulla heimild til að fá aðstoð sérfræðings til að leysa einstök 

verk, og til að ákveða hvernig skýrslugjöf fer fram á meðan það rúmast innan 

ramma laganna. Jafnframt hefur hún víðtækrar heimildir til  að krefjast 

gagna. Var því niðurstaðan sú að endurskoðandanum bar að bera vitni fyrir 

dómi og afhenda öll umbeðin gögn. Hann vildi ekki una þessu og áfrýjaði til 

Hæstaréttar sem staðfesti dóm Héraðsdóms að því undanskildu að 

endursskoðandinn skyldi aðeins afhenda sín eigin gögn. Segir í dóminum að 

„Krafa varnaraðila, eins og hún er orðuð, er víðtækari en svo að sóknaraðili 

geti einn uppfyllt hana þótt á honum hvíli skylda samkvæmt ákvæðum 1. 

mgr. 81. gr. laga nr. 21/1991 um afhendingu gagna. Samkvæmt þessu verður 

sóknaraðili dæmdur til að láta varnaraðila í té vinnugögn sín vegna starfa 

sinna í þágu varnaraðila.“  

Það er eftirtektarvert að bæði í aðdraganda málaferlanna og í dómsmálinu kemur 

eignarhald vinnupappíra við sögu og virðist að mörgu leyti verða aðalatriði í stað þess að 
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kanna hvort heimilt væri að neita að afhenda gögnin á grundvelli þess að um 

trúnaðargögn væri að ræða eða meta hvort ákvæði laga nr. 21/1991 væru túlkuð of 

rúmt. Þannig ber PWC fyrir sig að hluti gagnanna séu í eigu endurskoðandans sjálfs 

þegar fyrirtækið neitaði að afhenda slitastjórninni umbeðin vinnugögn. 

Endurskoðandinn lagði hins vegar fram þau rök fyrir dómi að umrædd gögn væru ekki í 

hans eigu heldur PWC, því væri kröfunni beint að röngum aðila. Virðist því sem ekki veiti 

af að skilgreina lögformlega hver telst réttmætur eigandi slíkra gagna. Í dóminum kemur 

fram að samkvæmt „73. gr. alþjóðlega endurskoðunarstaðalsins ISQC1 komi skýrt fram 

að vinnugögn endurskoðenda séu eign þeirra [leturbreyting mín], nema annað sé 

sérstaklega tekið fram í landslögum viðkomandi lands. Slíku sé ekki fyrir að fara í 

íslenskum lögum.“ A63 gr. ISQC-1 segir reyndar að vinnupappírar séu eign 

endurskoðunarfyrirtækisins en ekki endurskoðandans en hitt er rétt að ekki er minnst á 

vinnupappíra í íslenskum lögum. Héraðsdómur taldi að eignarhaldið skipti engu og bæri 

því að afhenda umbeðin gögn en Hæstiréttur tók ekki undir það sjónarmið og taldi að 

afhenda bæri þau gögn sem væru í eigu endurskoðandans. Virðist því sem tekið sé undir 

ákvæði ISQC-1 um að vinnupappírar séu eign endurskoðunarfyrirtækisins. 

Endurskoðandi þarf ekki aðeins að velta þagnarskyldu fyrir sér heldur einnig hvenær 

henni lýkur og upplýsinga- eða tilkynningaskylda taka við. Sé tekið mið af 1. mgr. 30. gr. 

EL má segja að ef þagnarskylda er ekki rofin með lögmætum hætti sé hún eilíf. Til 

lögmætra loka þagnarskyldu teljast dómar um að veita beri upplýsingar sbr. dóminn um 

vinnupappírana og lög sem tilgreina að um upplýsinga- eða tilkynningaskyldu sé að 

ræða. Í Siðareglum FLE er einnig að finna ákvæði sem heimila afléttingu þagnarskyldu 

liggi skriflegt samþykki aðila fyrir. 

 Áður hefur verið rætt um þýðingu 3. mgr. 119. gr. laga nr. 88/2008 um meðferð 

sakamála en samkvæmt henni má dómari ákveða að vitni skuli svara spurningum fyrir 

dómi. Þessi lagagrein tiltekur ekki sérstaklega að hún nái yfir endurskoðendur enda eru 

þeir ekki nefndir í greininni, sbr. 

 „Þetta á þó ekki við um það sem ákærði hefur trúað verjanda sínum, 
presti eða forstöðumanni trúfélags fyrir um málsatvik“.  

 
Gefur hún því skýrt til kynna að þagnarskylda endurskoðenda sé ekki fortakslaus þar 

sem endurskoðendur eru ekki nefndir sem starfsstétt sem ekki má skylda til að upplýsa 
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um málsatvik. Rennir það stoðum undir að trúnaðarskylda endurskoðenda sé 

takmörkum háð. Það þýðir jafnframt að við vissar aðstæður verður endurskoðandi að 

gefa upplýsingar hvort sem honum líkar betur eða ver. Stundum af því að lög segja að 

honum beri að veita tilteknum aðilum upplýsingar þegar þeir óska eftir þeim, vegna þess 

að dómari skyldar endurskoðanda til að afhenda gögn eða bera vitni eða þegar honum 

ber að segja frá að fyrra bragði lögum samkvæmt og að lokum ef sérstök ákvæði um 

heimild til upplýsingagjafar eru til staðar. Hér ber að benda á að í 

Endurskoðendalögunum er ekki sérstakt ákvæði sem heimilar endurskoðanda að aflétta 

þagnarskyldu með leyfi viðkomandi en í SR er það fyrir hendi í 140.7. a) Heimildin er þó 

háð því að heimild til að veita upplýsingar sé til staðar í lögum. Líta má svo á að 

heimildin sé til staðar þar sem lögum samkvæmt ber að fylgja siðareglum. Í SR kemur þó 

einnig fram að áður en trúnaðurinn sé rofinn sbr. framangreindu þurfi endurskoðandinn 

að íhuga málið vel skv. 140.8. t.d hvort hagsmunir þriðja aðila geti skaðast.  

Samkvæmt Siðareglum FLE er endurskoðanda heimilt að tjá sig fyrir dómi án atbeina 

dómara og án þess að brjóta þagnarskyldu sína ef viðskiptamaður höfðar mál á hendur 

honum. Í slíku tilviki gæti endurskoðandinn beitt gögnum og upplýsingum sem hann 

hefur í fórum sínum sbr. SR 140.7.b.iii, þar með töldum upplýsingum úr vinnupappírum 

sem ætlað er að „vera vörn endurskoðenda í dómsmáli“ (Jón Þ. Hilmarsson, 2013). 

Ákvæði um að endurskoðandi sé skyldur til að afhenda gögn sé þess óskað er meðal 

annars að finna í 1. mgr. 30. gr. laga nr. 79/2008 um löggilta endurskoðendur og 94. gr.  

laga nr. 90/2003 um tekjuskatt en í henni kemur fram að öllum sé skylt að veita 

skattyfirvöldum upplýsingar og gögn sem þau óska eftir. Jafnframt kemur fram að þessi 

upplýsingaskylda sé rétthærri ákvæðum í öðrum lögum sem kveði á um þagnar- eða 

trúnaðarskyldu. 1. mgr. 38. gr. laga nr. 50/1988 um virðisaukaskatt inniheldur 

sambærilegt ákvæði um upplýsingaskyldu en ekki er minnst á að ákvæðið gangi framar 

ákvæðum annarra laga um þagnarskyldu. Hafi  endurskoðandinn efasemdir um að hann 

megi afhenda gögn má hann leita til dómstóla til að fá úrskurð um skyldu sína til að 

afhenda gögnin eður ei. 

1. mgr. 30. gr. Endurskoðendalaganna tiltekur að dómari geti dæmt endurskoðanda 

til að afhenda upplýsingar. Á endurskoðandinn þá ekki annan kost en hlíta dómnum og 

telst ekki hafa brotið þagnarskyldu sína. Samskonar ákvæði er að finna í 13. gr. laga nr. 
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87/1998 um Fjármálaeftirlitið. Sem dæmi um þetta má nefna dóm Hæstaréttar nr. 

479/2011 þar sem endurskoðandi var dæmdur til að afhenda vinnupappíra sína.  

Lagaákvæði sem heimila afhendingu gagna er að finna í 2. mgr. 30. gr. EL og í 1. mgr. 

59. gr. laga um fjármálafyrirtæki nr. 161/2002. Í 2. mgr. 30. gr. EL segir að 

endurskoðunarráði sé heimilt að afhenda erlendum aðilum eða lögbærum yfirvöldum 

trúnaðargögn að uppfylltum nánar tilgreindum skilyrðum. Jafnframt segir að fái 

eftirlitsaðilar afhent trúnaðargögn gildi ákvæði 1. mgr. um þau. 1. mgr. 59. gr. laga nr. 

161/2002 heimilar að miðla upplýsingum til móðurfélags sé það líka fjármálafyrirtæki en 

aðeins að því marki sem nauðsynlegt er til áhættustýringar.  

Heimild til að miðla upplýsingum til þriðja aðila liggi skriflegt samþykki viðkomandi 

fyrir er að finna í 60. gr. laga um fjármálafyrirtæki nr. 161/2002. Hér verður að líta svo á 

að þessi grein sé rétthærri en 30. gr. EL, sbr. Lex specialis regluna, og endurskoðandi geti 

því miðað við að honum sé heimilt að aflétta þagnarskyldu skv. greininni eigi þau lög við. 

Verði endurskoðandi þess var að viðskiptavinur hans hafi ekki starfað í samræmi við 

lög og reglur er honum vandi á höndum. Ber honum að tilkynna um lögbrotið eða gildir 

þagnarskylda? Um þetta atriði segir Stefán Svavarsson (2012) í grein sinni Um þagnar- 

og upplýsingaskyldu endurskoðenda: Það er ekki sjálfgefið að skylt sé samkvæmt 

regluverki reikningshaldsins að skýra frá slíkum atburðum, jafnvel þótt mikilvægir séu og 

ef það er gert er sennilegra en ekki að þar sé talað undir rós. Hitt er þó ljóst, að 

endurskoðanda bæri sem opinberum sýslunarmanni og samkvæmt reglum um 

endurskoðun að upplýsa stjórn um frávikin í sérstöku bréfi og krefjast úrbóta. Ef ekki er 

við því brugðist verður þó ekki séð að hann hafi tilkynningaskyldu á þeim frávikum til 

opinberra aðila, enda sé hann bundinn þagnarskyldu um málið.  

Hér á Stefán líklega við að í lögum um löggilta endurskoðendur er engin lagagrein 

sem segir að endurskoðandi eigi að tilkynna yfirvöldum um lögbrot. En ef lögin sem 

heild, þ.e.a.s. regluverkið, eru skoðuð sést að þessi fullyrðing fæst ekki staðist en kvöð 

um tilkynningaskyldu endurskoðenda er bæði að finna í 86. og 92. gr. laga um 

fjármálafyrirtæki nr. 161/2002 og 26. gr. laga nr. 64/2006 um aðgerðir gegn 

peningaþvætti og fjármögnun hryðjuverka. Þessi ákvæði víkja þagnarskyldunni til hliðar 

svo sem hér verður rakið. 
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Í 86. gr. fyrrnefndu laganna segir að tilkynna beri Fjármálaeftirlitinu (FME) sé ástæða 

til að ætla að eiginfjárgrunnur fjármálafyrirtækis sé ónógur og hvílir sú skylda á stjórn, 

framkvæmdastjóra og endurskoðanda viðkomandi fyrirtækis. Verði endurskoðandi var 

við verulega ágalla í rekstri eða innra eftirliti fjármálafyrirtækis eða annað slíkt sem 

myndi leiða til þess að hann myndi synja um áritun eða setja fyrirvara í hana skal hann 

gera bæði stjórn fyrirtækisins og Fjármálaeftirlitinu viðvart sbr. 1. mgr. 92. gr. Slík 

tilkynning telst ekki rof á þagnarskyldu hans skv. 2. mgr. 92. gr.  Ljóst er samkvæmt 

þessu að séu slíkar brotalamir á rekstri fjármálafyrirtækis að það fái ekki fyrirvaralausa 

áritun á reikningsskil sín ber endurskoðanda að láta bæði stjórn þess og FME vita. 

Lögboðin tilkynningaskylda endurskoðenda skv. lögum um fjármálafyrirtæki leiddi til 

málaferla (Héraðsdómur Reykjaness, S-1413/2011) gagnvart stjórn og 

framkvæmdastjóra lífeyrissjóðsins X.  

Tilurð málsins var með þeim hætti að endurskoðandi lífeyrissjóðs sendi 

tilkynningu til Fjármálaeftirlitsins um að lífeyrissjóðurinn X hefði veitt 

sveitarfélaginu Y lán og væri lánafyrirgreiðslan ekki í samræmi við lög og 

reglur. Í kjölfarið voru stjórnarmenn og framkvæmdastjóri lífeyrissjóðsins 

ákærð fyrir að hafa „...ávaxtað fé lífeyrissjóðsins með ólögmætum hætti, 

með ítrekuðum lánveitingum til Y í formi peningamarkaðslána...“ og fyrir að 

gefa Fjármálaeftirlitinu rangar upplýsingar. Endurskoðandi X hafði samband 

við Fjármálaeftirlitið og lét vita af því að fjárfesting sjóðsins varðandi Y væri 

töluvert yfir þeim mörkum sem heimilt var að fjárfesta hjá einum aðila.  

Reynt var að fela þetta með því að gera lánin upp mánaðarlega þannig að 

þau kæmu ekki fram við uppgjör. Síðan var sveitarfélaginu lánað aftur. 

Haldinn var fundur með nokkrum forsvarsmönnum X þar sem starfsmenn 

FME gerðu grein fyrir stöðu mála. X væri ekki að fjárfesta í samræmi við lög 

og reglur auk þess sem beitt væri vísvitandi blekkingum til að fela athafnir 

sjóðsins. Gefin var viðvörun um að FME myndi fylgjast vel með í framhaldinu 

og að kært yrði til lögreglu ef fleiri brot kæmu upp. Þann 18. júní 2009 

„vísaði FME meintum brotum stjórnenda X til saksóknara efnahagsbrota hjá 

ríkislögreglustjóra, með vísan til 1. mgr. 12. gr. laga nr. 87/1998 um opinbert 

eftirlit með fjármálastarfsemi“.  



 

40 

Upphaf dómsmálsins var að ytri endurskoðandi lífeyrissjóðsins varð var við að 

viðskiptavinur hans var búinn að fara þó nokkuð yfir heimil fjárfestingarmörk á milli þess 

sem skýrslum til FME var skilað. Hann tók líka eftir því að lán voru greidd niður fyrir 

skýrsluskilin. Hann hafði því samband við FME og sendi stofnuninni formlegt erindi í 

kjölfarið í samræmi við gildandi lög. Af þessu máli er ljóst að endurskoðendum ber að 

tilkynna eftirlitsaðila virðist honum eitthvað athugavert við rekstur viðkomandi 

fjármálafyrirtækis en það sé hlutverk eftirlitsaðilans að kæra til lögreglu ef um lögbrot er 

að ræða. 

Víkur þá að ákvæðum Peningaþvættislaganna en þau segja að Fjármálaeftirlitinu, 

öðrum stjórnvöldum og fagaðilum, þar á meðal endurskoðendum, beri að tilkynna 

lögreglu hafi þeir vitneskju eða grun um að viðskipti tengist peningaþvætti eða 

fjármögnun hryðjuverka sbr. 1. mgr. 26. gr. laganna. Slík tilkynning telst ekki brot á 

þagnarskyldu sbr. 21. gr.  

Með peningaþvætti er átt við að einstaklingur eða lögaðili taki við eða afli sér 

ólögmæts ávinnings og að einstaklingur eða lögaðili umbreyti slíkum ávinningi, flytji 

hann, geymi hann, feli uppruna hans eða stuðli að því að einhver annar njóti slíks 

ávinnings og fleira sbr. 3. gr. Peningaþvættislaganna, sbr. einnig 2. gr. laga nr. 77/2008. 

Með nýlegum lagabreytingum bæði á almennum hegningarlögum nr. 19/1940 og 

breytingum á Peningaþvættislögunum hefur gildissvið peningaþvættis verið rýmkað sem 

þýðir að peningaþvætti á bæði við um ávinning vegna brota á almennum 

hegningarlögum og refsiverðu broti á öðrum lögum (Ríkislögreglustjóri, 2011). Þetta 

þýðir í raun að tilkynningaskyldum aðilum, að endurskoðendum meðtöldum, ber að 

tilkynna um fleiri lögbrot en beint peningaþvætti. Hér getur því reynt verulega á 

þagnarskyldu endurskoðandans. Af þessu má enn frekar ráða að fullyrðing Stefáns á ekki 

við rök að styðjast. 

Skrifstofa peningaþvættis sem heyrir undir Ríkislögreglustjóra heldur utan um 

tilkynningar frá tilkynningaskyldum aðilum. Fjölmargar tilkynningar vegna gruns um 

peningaþvætti hafa borist í gegn um árin en aldrei hefur borist tilkynning vegna gruns 

um fjármögnun hryðjuverka (Ríkislögreglustjóri, 2011). Tafla 1. sýnir fjölda tilkynninga á 

tímabilinu 2006 – 2010 og hvernig þær sundurliðast eftir tilkynningaskyldum aðilum. 
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Tafla 1. Fjöldi tilkynninga frá tilkynningaskyldum aðilum 

Ár A B C D E Samtals 

2010 413 1 0 0 0 414 

2009 493 1 0 0 0 494 

2008 514 0 2 0 4 520 

2007 491 2 0 0 3 496 

2006 312 0 0 1 10 323 

 Heimild: Ársskýrslur peningaþvættisskrifstofu ríkislögreglustjóra 2007 – 2011 

Tilkynningar um grun um peningaþvætti hafa borist frá eftirfarandi aðilum: 

Fjármálastofnunum (A), stjórnvöldum (B), endurskoðendum (C), fasteignasölum (D), 

erlendum aðilum og öðrum (E). Í töflu 1. má sjá að aðeins tvær tilkynningar hafa komið 

frá endurskoðendum. (Ríkislögreglustjóri, 2007; 2008; 2009; 2011). 

Samantekið má segja að þagnarskyldan gildi um málefni viðskiptavinar endurskoðanda 

nema skýr heimild til að rjúfa hana liggi fyrir. Slík heimild getur komið til með því að sá 

sem þagnarskyldan snýr að veitir leyfi til að greina frá upplýsingum, lög kveði á um að 

upplýsinga- eða tilkynningaskylda sé til staðar eða fyrir liggi dómsúrskurður. Það þýðir að 

sé lagaákvæði um að endurskoðanda beri að veita upplýsingar að eigin frumkvæði til 

staðar, gildir það umfram þagnarskyldu. Í þeim tilvikum sem tilkynningaskylda er fyrir 

hendi ber endurskoðandanum almennt að tilkynna stjórn félags eða viðeigandi 

eftirlitsstofnun um að einhverju í rekstri félags sé ábótavant. Einnig er ákvæði um 

tilkynningaskyldu í Peningaþvættislögunum sem þýðir í víðara samhengi að 

endurskoðanda beri í raun að tilkynna lögbrot sem hann verður var við í starfi til lögreglu. 

3.5 Samanburður  8. félagatilskipunar og 30. gr. laga nr. 79/2008 

Eins og áður hefur komið fram er ein grunnforsenda 8. tilskipunarinnar að 

endurskoðendur skulu bundnir strangri trúnaðarkvöð og þagnarskyldu. Útfærsluna á 

þeirri kröfu er að finna í 23., 36. og 47. gr. tilskipunarinnar. Íslensk lög um löggilta 

endurskoðendur nr. 79/2008 taka á kröfum tilskipunarinnar um þagnar- og 

upplýsingaskyldu endurskoðenda í 1. mgr. 30. gr. EL og 2. mgr. 20. gr.  og á samvinnu 

lögbærra yfirvalda og eftirlitsaðila á milli landa í 3. mgr. 15. gr. og 2. mgr. 30. gr EL. 

Í 1. tl. 23. gr. 8. tilskipunarinnar segir m.a. að öll skjöl og upplýsingar skuli vera varin 

með fullnægjandi reglum um trúnaðarkvaðir og þagnarskyldu. Það er hins vegar ekki 
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skilgreint hvað fullnægjandi reglur eru. Hér er því strax komið matskennt atriði sem getur 

leitt til misræmis í löggjöf þeirra landa sem ber að fylgja tilskipuninni. Það má þá spyrja 

hvort að orðalagið í 1. mgr. 30. gr. EL „ ...eru bundnir þagnarskyldu um allt það er þeir 

kunna að komast að vegna starfa sinna og leynt skal fara samkvæmt lögum eða eðli máls, 

...“ flokkist undir fullnægjandi reglur. Hér er t.d. ekki minnst sérstaklega á skjöl eða 

upplýsingar  eins og gert er í tilskipuninni. Í þessu samhengi þarf að líta til þess að íslensk 

lög eru ekki atvikabundin en reyna að ná yfir öll möguleg tilvik með orðalagi sínu. Þannig 

er líklegt að orðalaginu í lagagreininni sé ætlað að ná yfir allt sem flokkast getur undir 

upplýsingar eða skjöl, hvort heldur munnleg, skrifleg eða stafræn, og að orðalagið eðli 

máls hafi svipaðan tilgang og teljist því fullnægjandi reglur. En það er vel útfært til hverra 

þagnarskyldan nær. Í öðrum liðum 23. gr. 8. tilskipunarinnar er meðal annars fjallað um 

að nýr endurskoðandi skuli fá aðgang að nauðsynlegum gögnum hjá fyrri endurskoðanda 

og að þagnarskyldan gildir áfram þó endurskoðunarverkefni eða samstarfi ljúki. 

Samsvarandi ákvæði í Endurskoðendalögunum eru í 3. mgr. 20. gr. og 1. mgr. 30. gr.  

Eins og áður hefur komið fram kveður 8. tilskipunin á um að lögbær yfirvöld og 

eftirlitsaðilar á EES-svæðinu skuli starfa saman og auk þess sem frekari útfærslu á 

samstarfinu og afhendingu trúnaðarupplýsinga (þ.e. upplýsingaskylda) er einnig að finna í 

henni. Íslensk lög tilgreina aðeins að afhending trúnaðarupplýsinga af hálfu 

endurskoðunarráðs til erlendra aðila sé heimil gegn því skilyrði að móttakandi sé bundinn 

sambærilegum trúnaði og sá sem afhendir upplýsingarnar. Orðalagið hér er því mildara 

en í tilskipuninni, heimilt á móti skylda. Einnig er talað um erlenda eftirlitsaðila og lögbær 

yfirvöld í EL en tilskipunin greinir á milli sömu aðila í EES löndum og þriðju ríkjum.  

Endurskoðendaráð virðist vera eina lögbæra yfirvaldið skv. EL. Tilskipunin inniheldur 

einnig ákvæði sem segja að við tilteknar aðstæður þurfi ekki að afhenda gögn. Ekki er 

ólíklegt að orðið heimilt eigi bæði að ná yfir aðstæður þar sem skal afhenda gögn og það 

er óheimilt. Það má því segja að íslenska lagagreinin sé nægilega lík til að uppfylla skilyrði 

tilskipunarinnar að öðru leyti en því að ekki er ljóst hvort hún nær líka til samvinnu við 

þriðju ríki. Aðrir liðir 8. félagatilskipunarinnar sem ekki koma sérstaklega fram í íslenskum 

lögum fjalla um nánari útfærslu á samvinnu lögbærra yfirvalda og eftirlitsaðila og um 

heimila upplýsingagjöf á milli landa bæði innan og utan EES-svæðisins.  
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Tafla 2. sýnir helstu ákvæði núgildandi 8. félagatilskipunar ESB um þagnar- og 

upplýsingaskyldu endurskoðenda. Eins og áður hefur komið fram er þau að finna í 23., 36. 

og 47 gr. hennar. Ákvæðin voru hlutuð sundur í einstakar fullyrðingar eins og sjá má í 

töflunni og þær fullyrðingar sem snertu þagnar- og upplýsingaskyldu valdar úr. Greinarnar 

eins og þær eru birtar í Stjórnartíðindum Evrópusambandsins eru mun ítarlegri. Síðan 

voru fullyrðingarnar bornar saman við ákvæði 30. gr. Endurskoðendalaganna. Ef 

samsvarandi eða sambærilegt ákvæði var að finna í EL var merkt við fullyrðinguna. Slík 

ákvæði var að finna í 3. mgr. 15. gr., 2. mgr. 20. gr. og 30. gr. EL. 

Tafla 2   Samanburður á ákvæðum 8. félagatilskipunarinnar og ákvæðum laga nr. 79/2008, um þagnar- 
og upplýsingaskyldu endurskoðenda 

Grein 8. félagatilskipun Evrópusambandsins Ísland 

23. gr. Upplýsingar og skjöl varin √ 

  Þagnarskylda skal ekki koma í veg fyrir að ákvæðum tilskipunar sé fylgt √ 

  Nýr endurskoðandi skal fá aðgang að upplýsingum og skjölum fyrri endurskoðanda. 
√ 

  Þagnarskylda gildir þó starfssambandi sé lokið √ 

36. gr. 
Lögbær yfirvöld aðildarríkja sem bera ábyrgð á eftirliti, viðurkenningu, skráningu og fl. 
skulu vinna saman til að uppfylla skyldur  

√ 

  
Lögbær yfirvöld aðildarríkja sem bera ábyrgð á eftirliti, viðurkenningu, skráningu og fl. 
skulu aðstoða lögbær yfirvöld annarra aðildarríkja 

√ 

  
Lögbær yfirvöld skulu skiptast á upplýsingum og vinna saman að rannsóknum 
tengdum endurskoðun 

√ 

  
Þagnarskylda nær til allra einstaklinga sem starfa eða hafa starfað hjá lögbæru 
yfirvaldi 

√ 

  Lagaákvæði eða stjórnsýslufyrirmæli þarf til að afhenda trúnaðarupplýsingar √ 

  Lögbær yfirvöld geta þó skipst á trúnaðarupplýsingum, en þagnarskylda gildir um þær 
√ 

  
Lögbær yfirvöld skulu afla og afhenda slíkar upplýsingar án óþarfra tafa. Þagnarskylda 
gildir. 

  

47. gr. 
Aðildarríki mega heimila að lögbær yfirvöld í þriðja landi fái vinnuskjöl eða önnur sköl 
endurskoðenda 

  

  
Þagnarskylda nær til allra einstaklinga sem starfa eða hafa starfað hjá lögbæru 
yfirvaldi þriðja ríkis 

  

  
Heimilt er að neita að afhenda þriðja ríki upplýsingar ef það getur haft neikvæð áhrif á 
fullveldi eða öryggi aðildarríkis 

  

  (Stjórnartíðindi Evrópusambandsins. (2008)) 
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Stjórnvöld hvers aðildarlands hafa eitthvað svigrúm við að aðlaga löggjöf að 

tilskipunum ESB (Fastanefnd framkvæmdastjórnar ESB gagnvart Íslandi og Noregi, 2007) 

en engu að síður er ætlast til þess að innihald tilskipana ESB sé leitt í lög hjá 

aðildarríkjum þess og þeim ríkjum sem taka þátt í EES-samstarfinu. Eins og sjá má í 

töflunni er merkt við flestar fullyrðingarnar og þær sem vantar snúa að mestu leyti að 

samstarfi lögbærra yfirvalda við ríki sem ekki eru aðildarríki ESB eða EES. Það má því 

álykta að lög nr. 79/2008 um löggilta endurskoðendur uppfylli kröfur tilskipunarinnar 

um þagnar- og upplýsingaskyldu endurskoðenda að mestu.  
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4 Löggjöf um starfsumhverfi danskra og norskra 
endurskoðenda 

Regluverkið um starfsemi danskra og norskra endurskoðenda er byggt upp á svipaðan 

hátt og á Íslandi, með lögum, stjórnvaldsfyrirmælum, siðareglum, endurskoðunar–

stöðlum, tilskipunum og reglugerðum ESB en á undanförnum árum hafa verið gerðar þó 

nokkrar breytingar á gildandi löggjöf um endurskoðendur í Noregi og Danmörku í því 

skyni að innleiða 8. tilskipunina.  

Lagaákvæði sem snerta störf danskra og norskra endurskoðenda er að finna í ýmsum 

lagabálkum, rétt eins og hérlendis, en einungis verður fjallað um lög sem innihalda 

ákvæði um þagnar-, upplýsinga- eða tilkynningaskyldu endurskoðenda. Í Danmörku eru 

það Lov om godkendte revisorer og revisionsvirksomheder nr. 468/2008 (Revisorloven 

eða RL-Dan), Straffeloven nr. 1062/2011, årsregnskabsloven nr. 323/2011 og Lov om 

forebyggende foranstaltninger mod hvidvask af udbytte og finansiering af terrorisme nr. 

353/2012 (Hvidvaskningsloven).  

Helstu lög sem snerta vinnu endurskoðenda í Noregi eru Lov om revisjon og revisorer 

nr. 2/1999 (Revisorloven eða RL-Nor), Lov om tilsynet med finansinstitusjoner mv. nr. 

1/1956 og Lov om tiltak mot hvitvasking og terrorfinansiering mv. nr. 11/2009 

(Hvitvaskingsloven).  

Í eftirfarandi kafla er að finna lýsingu á helstu ákvæðum danskra og norskra laga um 

endurskoðun og samanburð við íslensk lög um endurskoðun. Megináherslan er á 

umfjöllun um þagnar-, upplýsinga- og tilkynningaskyldu endurskoðenda eins og hún 

birtist í Revisorlov hvors lands en þar sem við á verður hún tengd við önnur lög er snerta 

starf löggiltra endurskoðenda. Einnig verður fjallað um siðareglur og 

endurskoðunarstaðla sem hluta regluverksins.  

4.1 Samanburður danskra og norskra laga við íslensk lög um 
endurskoðendur 

Núgildandi Revisorlov nr. 468/2008 tóku við af lögum nr. 302/2003 í Danmörku árið 

2008 og var markmið lagabreytinga sem gerðar voru að innleiða ákvæði 8. tilskipunar 

ESB frá 2006. Er því óhætt að segja að tilskipunin haft lagt grunn að danskri löggjöf um 
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endurskoðendur (Strandbygaard, 2011) eins og hér á Íslandi.  Helstu breytingarnar 

fólust í að sett voru inn ákvæði um skyldubundna endurmenntun, rannsóknarheimildir 

eftirlitsaðila, samvinnu á milli lögbærra yfirvalda aðildarríkja EB, EES og þriðju ríkja, 

gegnsæisskýrslu í endurskoðunarfyrirtækjum, að Erhvervs- og Selskabsstyrelsen, eða 

Erhvervsstyrelsen10 eins og það heitir nú, yrði lögbært yfirvald í málefnum 

endurskoðenda og að endurskoðunarnefnd skuli vera til staðar í skráðum félögum. Að 

auki var sett inn ákvæði um upplýsingagjöf þegar nýr endurskoðandi tekur við 

endurskoðunarverkefni. (KPMG, 2010). 

Nálgun Norðmanna var önnur, en þegar ný 8. tilskipun var samþykkt árið 2006 töldu 

norsk yfirvöld að löggjöf um endurskoðendur uppfyllti kröfur tilskipunarinnar að mestu 

og væri því ekki ástæða til að gera róttækar breytingar. Þó var talið að þörf væri á 

einhverjum lagabreytingum til að skapa grundvöll fyrir beitingu alþjóðlegra 

endurskoðunarstaðla og uppfylla kröfur um skilyrði fyrir löggildingu, ákvæði um 

þagnarskyldu, áritun endurskoðanda, kröfur um eftirlit og viðurlög við brotum 

endurskoðenda (Utanriksdepartmentet, 2006). Einnig voru ákvæði um  forsendur fyrir 

skiptum á trúnaðarupplýsingum á milli landa og upplýsingaskyldu endurskoðenda við 

endurskoðandaskipti lögfestar og voru framangreindar breytingar gerðar með 

breytingalögum í stað þess að fara sömu leið og Ísland og Danmörk og endurskoða lögin 

í heild sinni.  

Gildissvið  

Í 1. mgr. 30. gr. Endurskoðendalaganna er vel skilgreint til hverra þagnarskylda nær og 

eru það sömu aðilar og í dönskum og norskum lögum. Hér er um að ræða 

endurskoðendur, starfsmenn þeirra og alla sem taka að sér störf eða verkefni á vegum 

endurskoðenda og eftirlitsaðila. 

Opinber sýslunarmaður 

Löggiltir endurskoðendur eru „offentlighedens tillidsrepræsentant“ við framkvæmd 

endurskoðunar í Danmörku, en ákvæði þar að lútandi var lögfest árið 1994 (KPMG, 

2010) og „allmennhetens tillitsperson“ í Noregi frá árinu 2009 þegar slíkt ákvæði kom 

inn í norsku Revisorloven. Hér verður þýðingin „opinber sýslunarmaður“ notuð þó að 

                                                      
10

 Erhvervsstyrelsen er hluti Erhvervs- og Vækstminesteriet og hefur það hlutverk að vinna að því að 
viðskiptalíf dafni og blómstri í Danmörku. 
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ekki sé um nákvæmlega sama hugtak að ræða. Í Danmörku virðist vera sem 

endurskoðandinn hafi annars vegar réttindi og skyldur eins og hann væri opinber 

starfsmaður, svipað og opinber sýslunarmaður í íslenskum rétti, sbr. ákvæði í 

Straffeloven sem eiga við um endurskoðendur, sbr. t.d. §11 150  

§ 150. Når nogen, som virker i offentlig tjeneste eller hverv, misbruger sin stilling til at tvinge 
nogen til at gøre, tåle eller undlade noget, straffes han med fængsel indtil 3 år. 

Hins vegar virðist ákvæðinu ætlað að sýna fram á að endurskoðandinn sé í raun að 

starfa í þágu almennings (KPMG, 2010). Í Noregi virðist sem meginhlutverk 

sýslunarmanns sé að standa vörð um hag almennings t.d. að koma í veg fyrir glæpi með 

því að vera til staðar (Finansdepartementet, 2008). 

Lög allra landa eiga það sameiginlegt að innihalda ákvæði um sérstakt hlutverk 

endurskoðanda umfram það sem leiðir beint af endurskoðuninni. Tilgangur þeirra er 

svipaður og má segja að hér sé löggjöfin að nokkru sambærileg. 

Tilurð og aflétting þagnarskyldu  

Í dönsku Revisorloven er ekki fjallað beint um þagnar-, upplýsinga- eða tilkynningaskyldu 

endurskoðenda en vísað í tiltekin ákvæði Straffeloven sem gilda um endurskoðendur 

annars vegar og starfsfólk þeirra hins vegar. Það verður því ekki hjá því komist að skoða 

umrædd ákvæði dönsku hegningarlaganna og ákvæði RL-Dan saman til að fá 

heildarskilning á þagnarskyldu endurskoðenda samkvæmt dönskum lögum: 

Upplýsingar eru bundnar þagnarskyldu ef lög eða önnur gild ákvæði fela í sér trúnað 

eða ef nauðsynlegt er að halda upplýsingum leyndum til að verja einka- eða 

almannahagsmuni. Þagnarskyldan helst eftir að verkefni er lokið. Endurskoðanda er 

óheimilt að afhenda þriðja manni trúnaðarupplýsingar nema lög eða önnur skýr heimild 

séu til staðar. Hann má heldur ekki nýta sér trúnaðarupplýsingar sem hann hefur fengið 

í gegnum starf sitt. Þagnarskylda telst ekki rofin með óréttmætum hætti þegar skylt er 

að veita upplýsingar eða ef þagnarskyldan var rofin í þeim tilgangi að verja hagsmuni 

almennings, eigin hagsmuni eða hagsmuni annarra.  

Í norsku Revisorloven kemur eftirfarandi fram: Endurskoðandi og samstarfsfólk 

hans er bundið þagnarskyldu um allt sem þau fá upplýsingar um í starfi sínu, nema að 

lög mæli fyrir um annað eða samþykki þess sem þagnarskyldan varðar til að rjúfa 

                                                      
11

 Þetta merki er sambærilegt við lagagrein hjá okkur. T.d. 150 gr. laga  
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trúnaðarskylduna liggi fyrir. Hvorki endurskoðandi eða samstarfsmenn hans mega nota 

slíkar upplýsingar í eigin starfi eða í starfi hjá öðrum. Þagnarskylda gildir áfram eftir að 

verkefni lýkur. 

Niðurstaða  

Þagnarskylda  sem verður til með lagaboði er fyrir hendi í lögum Íslands, Danmerkur og 

Noregs þó að hún sé ekki sett fram með sama hætti í öllum löndunum. Í íslenskum og 

norskum lögum um endurskoðendur segir að þagnarskylda sé fyrir hendi nema lög kveði 

á um annað. Framsetningin er önnur í Danmörku því þagnarskylduákvæðið vísar í 

Straffeloven. Samkvæmt þeim lögum gildir þagnarskylda ef lög kveða á um það eða 

nauðsynlegt er að halda upplýsingum leyndum til að verja hagsmuni einhvers. Það 

kemur spánskt fyrir sjónir að mikilvægt atriði eins og þagnarskylda byggi á mati um 

hvort einhver eigi hagsmuna að gæta eða ekki. Líklega er þetta samsvarandi því að 

upplýsingar falli undir þagnarskyldu samkvæmt íslenskum lögum, vegna eðlis máls.   

Til að þagnarskylda víki þarf lagafyrirmæli á Íslandi og Noregi, en að auki getur 

dómari kveðið á um að þagnarskylda endurskoðanda víki og honum beri að afhenda 

gögn eða bera vitni hérlendis. Norsk lög heimila einnig að þagnarskyldu sé aflétt liggi 

samþykki þess sem trúnaðurinn snýr að fyrir. Slíkt ákvæði er ekki að finna í 

Endurskoðendalögunum en siðareglur FLE heimila að rjúfa þagnarskyldu sé samþykki 

aðila til staðar. Rof þagnarskyldu er mun óformlegra í Danmörku en ekki þarf 

dómsúrskurð þar sem heimilt er að rjúfa þagnarskylduna án þess að það sé talið brot á 

henni ef verið er að verja einhverja hagsmuni. Nánari skilgreiningu á um hvers konar 

hagsmuni er að ræða er ekki að finna í lögunum. Aftur virðist um matskennt atriði að 

ræða sem færi betur á að væri lögákveðið til að minni óvissa sé um hvenær má rjúfa 

þagnarskyldu og hvenær ekki. Sömu rök eiga að sjálfsögðu við um að þagnarskylda gildi 

ef nauðsynlegt er að halda upplýsingum leyndum. Það hlýtur að vera ákveðið 

réttaróöryggi fyrir viðskiptavini ef ekki er fyrirfram ljóst hvað telst trúnaðarmál og hvað 

ekki. Einnig ber að rjúfa þagnarskyldu samkvæmt dönskum lögum ef ákvæði þar að 

lútandi eru til staðar. Ljóst er að reglur um rof þagnarskyldu eru misstrangar eftir 

löndum. Lög allra landanna kveða á um að þagnarskylda haldist eftir að verkefni eða 

starfssambandi lýkur og að óheimilt sé að nýta sér trúnaðarupplýsingar sem fengnar eru 

í starfi. Í íslenskum rétti er síðastnefnda atriðið reyndar að finna í siðareglum FLE. 
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Lög Noregs, Danmerkur og Íslands sem snúa að tilurð þagnarskyldu og afléttingu 

hennar eru um margt lík. Það er þó ekki hægt að segja að þau séu að fullu sambærileg 

vegna þess að ákvæði laganna eru misströng sbr. að hægt er að aflétta þagnarskyldu í 

Danmörku vegna hagsmuna. 

Nýr endurskoðandi tekur við 

Dönsk lög kveða á um að við endurskoðendaskipti skuli nýr endurskoðandi hafa 

samband við fyrri endurskoðanda sem ber skylda til að upplýsa nýja endurskoðandann 

um ástæður þess að hann hættir. Fráfarandi endurskoðanda ber jafnframt skylda til að 

veita nýjum endurskoðanda aðgang að öllum mikilvægum upplýsingum um fyrirtækið. 

Samsvarandi ákvæði er í norskum og íslenskum lögum en norska ákvæðið er öllu 

ítarlegra en hin. Munurinn felst í meginatriðum í að hann á að fá yfirlýsingu um hvort 

einhverjar kringumstæður séu fyrir hendi sem gætu valdið því að hann ætti að hafna 

endurskoðunarverkefninu, þarf að rökstyðja það skriflega samþykki hann verkefni sem 

fyrri endurskoðandi mælti með því að hafna og tilkynna Fjármálaeftirlitinu um ástæður 

starfsloka sinna eigi þau sér stað áður en samstarfssamningi lýkur. 

Niðurstaða  

Öll lögin um endurskoðendur innihalda lagaákvæði um að endurskoðanda sem er að 

láta af störfum fyrir fyrirtæki beri að upplýsa arftaka sinn um ástæður þess að hann 

hættir, auk þess að honum sé heimilt að veita eftirmanni sínum aðgang að upplýsingum 

og vinnupappírum án þess að hann teljist hafa brotið trúnaðarskyldu. Þrátt fyrir að 

norsk lagaákvæði séu lítið eitt ítarlegri en sambærileg lagaákvæði í íslenskum og 

dönskum lögum eru þau efnislega svo lík að þau teljast vera sambærileg. 

Vinnugögn 

Dönsk og norsk lög segja að endurskoðandi skuli tryggja að eftirlitsaðilar fái aðgang að 

vinnugögnum samstæðu í öðrum löndum. Skal það gert með því að hafa afrit 

vinnugagnanna til reiðu. Í norskum lögum kemur jafnframt fram að endurskoðandi 

dótturfélags, hlutdeildarfélags eða samstarfsfélags skuli veita endurskoðanda 

móðurfélags, hlutdeildarfélags (et tilknyttet selskap) eða samstarfsfélags 

(felleskontrollert virksomhet) aðgang að upplýsingunum. Endurskoðandi sem yfirfer 

endurskoðunarverkefni annars endurskoðanda er bundinn þagnarskyldu og er heimilt 

að fá aðgang að öllum upplýsingum og skjölum hins, án þess að það teljist brot á 
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þagnarskyldu þess síðarnefnda. Dönsku lögin fjalla ekki sérstaklega um aðgang 

endurskoðanda að gögnum annars. 

Niðurstaða  

Lög allra landanna gera ráð fyrir því að endurskoðandi samstæðu tryggi að eftirlitsaðilar 

fái aðgang að vinnugögnum annarra eininga samstæðunnar, burtséð frá því hvar 

einingarnar eru staðsettar. Norska og danska ákvæðið eru samhljóða og segja að taka 

skuli afrit af vinnugögnum annarra endurskoðenda en íslensku lögin að endurskoðandi 

skuli tryggja aðgang að vinnugögnum vegna endurskoðunar annarra eininga innan 

samstæðu. Efnislega má þó telja ákvæðin sambærileg. 

Samstarf við aðildarríki ESB, EES og þriðju ríkja 

Erhvervsstyrelsen er stjórnvaldið sem hefur eftirlit með starfsemi danskra 

endurskoðenda en stofnuninni er heimilt að krefja endurskoðendur og 

endurskoðunarfyrirtæki um allar upplýsingar sem hún þarf á að halda í starfi sínu til að 

kanna hvort lögbrot hafi átt sér stað eða muni eiga sér stað, ellegar til að nota við 

rannsókn á vegum stofnunarinnar. Gildir þá einu hvort um er að ræða vinnupappíra, 

bréf, eða önnur skjöl hvort heldur á pappír eða rafrænu formi. Hér bera 

endurskoðendur sem sagt upplýsingaskyldu. Í Noregi er Fjármálaráðuneytinu 

(Finansdepartementet) heimilt að setja reglugerðir til að heimila eða banna 

upplýsingaskipti við erlend ríki til að uppfylla alþjóðlegar skuldbindingar Noregs. 

Ákvæði um opinbert eftirlit og þagnar- og upplýsingaskyldu eftirlitsaðila voru sett í 

RL-Dan. Starfsmenn Erhvervsstyrelsen, aðstoðarmenn, sérfræðingar og aðrir sem starfa 

fyrir eða taka að sér verkefni á vegum þess eru bundnir trúnaðarskyldu varðandi allar 

upplýsingar sem þeir fá í starfi sínu og samþykki þess sem þagnarskyldan varðar dugar 

ekki til að heimilt sé að rjúfa hana. Upplýsingar sem aflað er í tengslum við opinbert 

eftirlit má ekki nota í öðrum tilgangi nema máli sé vísað til æðra stjórnvalds eða 

dómstóla til úrlausnar. Þó má Erhvervsstyrelsen veita Revisortilsynet, Revisornævnet, 

verðbréfaeftirlitinu, lögreglu, saksóknara og öðrum stjórnvöldum aðgang að 

fyrrgreindum upplýsingum auk lögbærra yfirvalda aðildarríkja, EES-ríkja og þriðju ríkja 

sem uppfylla tiltekin skilyrði. Einungis má afhenda upplýsingar sem eru nauðsynlegar 

fyrir lögbær yfirvöld í viðkomandi landi til að sinna skyldum sínum og afhendingin verður 

að vera í samræmi við persónuverndarlög og skulu meðhöndlast sem 
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trúnaðarupplýsingar.  Samkvæmt årsregnskabsloven nr. 323/2011 ber einnig að veita 

Erhvervsstyrelsen upplýsingar. 

Til að afhenda megi þriðja ríki trúnaðarupplýsingar þarf gagnkvæmur samningur um 

eftirlit og upplýsingaskipti að liggja fyrir. Þá verða gögnin sem um er að ræða að varða 

félög sem hafa gefið út verðbréf í þessu þriðja ríki eða þau verða að vera hluti af 

samstæðu sem gefur út lögboðna samstæðureikninga í þessu þriðja ríki. Að lokum þarf 

viðtakandi upplýsinganna að vera bundinn samsvarandi þagnarskyldu og sá sem 

afhendir upplýsingarnar. Í Endurskoðendalögunum er hvorki tiltekið að heimilt sé að 

afhenda þriðja ríki upplýsingar eða það sé bannað. Samkvæmt þessu er ljóst að lögbæru 

yfirvaldi í Danmörku væri heimilt að afhenda eftirlitsaðilum í Bandaríkjunum 

trúnaðarupplýsingar er varða eftirlit, gefið að fyrrgreind skilyrði séu til staðar, en ekki er 

eins skýrt hvort lögbæru yfirvaldi á Íslandi væri það heimilt, lögum samkvæmt. 

Í Noregi er heimilt að setja reglugerð um undanþágu frá þagnarskyldu sem felst í að 

afhenda má lögbæru yfirvaldi í öðru ríki trúnaðarupplýsingar. Undanþágan er háð því að 

viðkomandi hafi gefið út verðbréf sem skráð eru á verðbréfamarkaði í viðkomandi landi 

eða sé hluti samstæðu sem er endurskoðunarskyld þar. Fjármálaráðuneytið getur líka 

bannað upplýsingagjöf til lögbærra yfirvalda erlendra ríkja til að uppfylla alþjóðlegar 

skuldbindingar Noregs. 

Niðurstaða 

Dönsku Revisorloven innihalda strangari þagnarskyldureglur um þá sem starfa eða hafa 

starfað hjá opinberum aðilum og stofnunum en þeim er óheimilt að tjá sig um 

trúnaðarmál þó svo samþykki viðkomandi aðila liggi fyrir. Viðkomandi er heldur ekki 

heimilt að nýta sér trúnaðarupplýsingar sem hann hefur öðlast í starfi. Ekki er kveðið á 

um það í EL að starfsmenn opinberra stofnana séu bundir þagnarskyldu umfram aðra, 

myndi það teljast eðlilegt þar sem opinberir starfsmenn falla undir lög um réttindi og 

skyldur ríkisstarfsmanna og fyrirmæli um þagnarskyldu þeirra er að finna í þeim lögum.  

Lög allra landa innihalda ákvæði um undanþágu á þagnarskyldu vegna afhendingar 

trúnaðargagna til erlendra lögbærra yfirvalda og eftirlitsaðila. Norsku ákvæðin eru 

frekar óljóst orðuð en í þeim kemur aðeins fram að Fjármálaráðuneytinu sé heimilt að 

setja reglugerðir til að heimila eða banna upplýsingaskipti við erlend ríki til að uppfylla 

alþjóðlegar skuldbindingar Noregs, þar segir sem sé ekki beint að upplýsingaskiptin séu 
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heimil eða skylda. Frekari upplýsingar eða skilyrði fyrir innihaldi reglugerðanna liggja 

ekki fyrir. Íslensku lögin eru aðeins nákvæmari en þau veita heimild til 

upplýsingaskiptanna og tiltaka að afhending gagna sé háð því að viðtakandi sé bundinn 

samsvarandi trúnaðarskyldu og sá sem afhendir gögnin. Einnig kemur fram að sá sem 

tekur við samsvarandi gögnum hérlendis sé líka bundinn trúnaði. Spurning er um hvort 

heimild Endurskoðendaráðs til upplýsingaskipta við lögbær yfirvöld erlendra ríkja nái 

aðeins til aðildarlanda ESB og EES eða hvort hún eigi líka við um þriðju ríki.  Að minnsta 

kosti er það ekki bannað með skýrum hætti. Þá kemur fram að ekki er hægt að kæra 

ákvarðanir Endurskoðendaráðs til æðra stjórnvalds og að því er heimilt að senda mál í 

opinbera rannsókn leiki grunur á lögbroti. Lagagreinar dönsku laganna eru ítarlegastar 

og kemur meðal annars fram að gagnkvæmur samningur um upplýsingaskipti þurfi að 

vera til staðar, upplýsingar um hverjum megi afhenda gögn, þ.m.t. lögbærum yfirvöldum 

þriðju ríkja, og um hvernig megi nota upplýsingarnar auk þess sem þær eru bundnar 

trúnaði. Jafnframt er hægt að kæra til æðra stjórnvalds og höfða mál fyrir dómi. Óhætt 

er að segja að danska útfærslan sé í takt við kröfur 8. félagatilskipunarinnar þó þær séu 

ekki samhljóða. Dönsku og íslensku lögin má að verulegu leyti telja sambærileg en ekki 

þau norsku. 

Tilkynningaskylda  

Búið er að bæta tilkynningaskylduákvæði í RL-Dan sem kveður á um að verði 

endurskoðandi var við lögbrot hjá fyrirtæki í starfi sínu beri honum að tilkynna það til 

stjórnar eða Saksóknara alvarlegra efnahagsbrota (Statsadvokaten for Særlig Økonomisk 

Kriminalitet (SSØ): Verði endurskoðandi var við það í starfi sínu að einn eða fleiri 

stjórnarmenn fyrirtækis hafi framið efnahagsbrot í tengslum við starfsskyldur sínar og 

hafi hann rökstuddan grun um að um verulegt afbrot sé að ræða skal hann þegar 

upplýsa hvern og einn stjórnarmann um málavexti. Tilkynninguna skal skrá í 

endurskoðunarskýrslu, færi endurskoðandi slíka skýrslu. Hafi stjórn félags ekki staðfest 

skriflega, innan 14 daga frá tilkynningu endurskoðanda, að hún hafi gripið til 

nauðsynlegra ráðstafana til að stöðva áframhaldandi glæpastarfsemi og til að bæta 

tjónið, sem glæpurinn hefur valdið, skal endurskoðandi tafarlaust tilkynna SSØ um 

meint efnahagsbrot. Telji endurskoðandi að tilkynning til stjórnar muni ekki duga til að 

koma í veg fyrir efnahagsbrot skal hann tilkynna SSØ um brotið undir eins. Sama gildir ef 



 

53 

meirihluti stjórnar á aðild að brotinu eða var kunnugt um það. Þessi ákvæði eiga ekki við 

falli brotið undir Hvidvaskloven sem eru dönsku lögin um peningaþvætti. 

Það var ekki rannsakað hvað skilur á milli tilkynningarskyldu endurskoðanda á 

grundvelli Revisorloven eða Lov om forebyggende foranstaltninger mod hvidvask af 

udbytte og finansiering af terrorisme nr. 353/2012, sem eru dönsku lögin um aðgerðir 

gegn peningaþvætti og fjármögnun hryðjuverka. Lögin innihalda ákvæði um 

tilkynningaskyldu sem endurskoðendum ber að virða. Í grófum dráttum má segja að 

vakni grunur hjá endurskoðanda um að viðskiptavinur hans sé flæktur í peningaþvætti 

eða fjármögnun hryðjuverka ber honum að tilkynna SSØ um málið. Slík tilkynning telst 

ekki brot á þagnarskyldu. Endurskoðanda er óheimilt að tilkynna meintum geranda um 

að tilkynning hafi verið send en er heimilt er að veita lögreglu upplýsingar við rannsókn 

máls. 

Samkvæmt RL-Nor getur endurskoðandi sent tilkynningu til lögreglu hafi hann grun 

um saknæma hegðun viðskiptavinar án þess að um brot á þagnarskyldu sé að ræða. 

Hann getur einnig borið vitni og lagt fram gögn um endurskoðunarverkefnið eða aðra 

þjónustu til lögreglu þegar um rannsókn á sakamáli er að ræða. Ekki er að skilja af 

þessari grein að fyrirmæli dómara þurfi til að mega bera vitni eða leggja fram gögn. 

Verði endurskoðandi var við lögbrot af hálfu viðskiptavinar síns og hann gerir ekki 

ráðstafanir til að bæta úr þeim ber endurskoðandanum að segja sig frá 

endurskoðunarverkefninu. 

Norsku Hvitvaskingsloven innihalda líka ákvæði um tilkynningaskyldu endurskoðanda 

vakni grunur hans um að viðskiptavinur sé viðriðinn peningaþvætti eða fjármögnun 

hryðjuverka en tilkynningin telst ekki vera brot á þagnarskyldu hans. Sé tilkynning skv. 

framangreindu send vaknar annars konar þagnarskylda en í lögunum er sérstakt ákvæði 

um að hafi endurskoðandi tilkynnt grun um að misjafnt athæfi hafi átt sér stað sé hann 

bundinn þagnarskyldu um það. Það felur í sér að halda ber tilvist slíkrar tilkynningar 

leyndri og óheimilt er að upplýsa viðskiptavininn um hana hvort heldur er að fyrra 

bragði eða samkvæmt fyrirspurn frá viðskiptavininum. Þagnarskylda þessi nær einnig 

yfir tilvik þar sem endurskoðandi tekur við endurskoðunarverkefni af öðrum, óheimilt er 

að upplýsa viðskiptavininn um tilvist slíkrar tilkynningar (Finanstilsynet, 2012). Brot á 

þagnarskyldunni getur varðar sviptingu réttinda endurskoðandans sbr. Revisorloven § 9-

1. og því fékk norskur endurskoðandi einmitt að kynnast: 
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Norskur endurskoðandi tók við endurskoðunarverkefni og fékk upplýsingar um að fyrri 

endurskoðandi hafði sent inn tilkynningu varðandi nýja viðskiptavininn. 

Viðskiptavinurinn hafði grun um það og sendi nýja endurskoðandanum fyrirspurn. 

Endurskoðandinn staðfesti grun viðskiptavinarins og afleiðingarnar voru að 

Finanstilsynet ákvað að svipta endurskoðandann réttindum sínum. (Finanstilsynet, 

2012). 

Niðurstaða 

Íslensk og norsk lög um endurskoðendur innihalda ekki sérstakt tilkynningaskylduákvæði 

en slíkt ákvæði er að finna í dönsku lögunum. Í íslenskum ársreikningalögum segir að 

geri stjórn sig seka um lögbrot skuli endurskoðandi láta hluthafafund vita af því. 

Samkvæmt RL-Nor getur endurskoðandi tilkynnt lögbrot en það er ekki skylda. Hér er þó 

rétt að hafa í huga ákvæði RL-Nor sem segja að tilkynna þurfi um ástæður afsagnar 

endurskoðenda til Fjármálaeftirlitsins. Það má því segja að í tilviki Noregs sé um óbeina 

tilkynningaskyldu að ræða og þarf Fjármálaeftirlitið væntanlega að grípa til aðgerða ef 

nauðsyn krefur. Dönskum endurskoðanda ber að tilkynna verði hann var við lögbrot, ef 

stjórn bregst ekki við ábendingum hans eða ef hún er viðriðin lögbrotið. Í dönskum 

lögum er endurskoðandanum því gert að meta líkur þess að stjórn félags grípi til 

viðeigandi aðgerða og ákveða í framhaldinu hvort hann þarf sjálfur að senda tilkynningu. 

Lög um peningaþvætti á Íslandi, Danmörku og Noregi innihalda öll 

tilkynningaskylduákvæði. Það þýðir að endurskoðendur þurfa að tilkynna um lögbrot en 

þá er ekki um rof á þagnarskyldu að ræða. Í öllum tilvikum er endurskoðandanum 

óheimilt að stuðla að því að rannsóknarþoli fái upplýsingar um að verið sé að rannsaka 

hann. 

Samkvæmt íslenskum lögum um endurskoðendur gildir almennt að til þess að 

endurskoðanda sé heimilt að afhenda rannsóknaraðilum gögn þarf fyrirmæli dómara til. 

Í tilvikum sem heyra undir Peningaþvættislögin gilda ákvæði þeirra og ber þá að afhenda 

lögreglu gögn án dómsúrskurðar. Þar sem skilgreiningin á peningaþvætti er sú að allur 

ágóði af afbrotum flokkist sem peningaþvætti eru líkur á að það verði rúmur aðgangur 

að gögnum endurskoðenda án aðkomu dómara. Hér gætu því komið upp fjölmörg 

ágreiningsefni um það hvort að sakarefnið heyri undir Peningaþvættislögin eða ekki. 
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Þó svo að ákvæði laga um endurskoðendur varðandi tilkynningaskyldu séu ekki 

samhljóða og t.d. ekkert slíkt ákvæði sé að finna í Endurskoðendalögunum teljast lögin 

samt sem áður sambærileg þegar búið er taka tillit til áhrifa peningaþvættislaganna og 

skoða heildarmyndina. 

Annað  

Í norsku Revisorloven eru sérstök fyrirmæli um að við tilteknar aðstæður sé 

endurskoðanda ýmist heimilt eða skylt að veita upplýsingar, en endurskoðandi skal, 

innan ramma verkefnisins, veita eftirfarandi aðilum upplýsingar um málefni er varða 

fyrirtækið sem var endurskoðað:  

 hluthafa (þegar hann krefst þess á aðalfundi félags),  

 meðeiganda fyrirtækis, (þegar þess er krafist á fundi), 

 stjórn, eftirlitsnefnd, framkvæmdastjóra eða rannsóknarmanni sé upplýsinga    

óskað.  

Upplýsingaskyldan á þó ekki við ef viðkomandi fyrirtæki getur skaðast af því að veita 

upplýsingarnar sem krafist er. Biðji eftirlitsaðilar eða stjórn fyrirtækis endurskoðanda 

um upplýsingar um hag fyrirtækis á „förnum vegi“ (utenfor møte) má endurskoðandinn 

óska þess að fá að svara á formlegum fundi. Biðji endurskoðandi móðurfélags, 

hlutdeildarfélags eða samrekstrarfélags, endurskoðanda dótturfélags, hlutdeildarfélags 

eða samrekstrarfélags um upplýsingar ber endurskoðandanum að afhenda þær 

upplýsingar sem óskað er eftir. Vanræki endurskoðunarskyldur aðili að skila inn gögnum 

eða upplýsingum sem honum ber að skila lögum samkvæmt eða í samræmi við 

reglugerðir skal endurskoðandi leggja fram gögn þar að lútandi að beiðni lögbærra 

yfirvalda. Endurskoðanda ber jafnframt að senda afrit gagna til skattyfirvalda sé þess 

óskað. Íslensk lög um endurskoðendur innihalda ekki sambærileg ákvæði, í lögum um 

hlutafélög nr. 2/1995 eru ákvæði um upplýsingagjöf á hluthafafundum og í skattalögum 

eru ákvæði um upplýsingaskyldu endurskoðenda gagnvart skattyfirvöldum. 

Sambærilegar lagagreinar er ekki að finna í íslenskum eða dönskum lögum. 

Í norsku Lov om tilsynet med finansinstitusjoner mv. nr. 1/1956 er kveðið á um 

þagnarskyldu endurskoðenda, ákveðna tilkynningaskyldu sem ekki telst brot á 

þagnarskyldu og heimild eftirlitsaðila til að krefja endurskoðanda um upplýsingar leggi 
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fyrirtækið sem endurskoðað er ekki fram viðeigandi upplýsingar. Í íslenskum lögum um 

fjármálaeftirlit er svipuð ákvæði að finna. 

4.1.1.1 Siðareglur 

Í Danmörku hafa siðareglur fengið aukið vægi í kjölfar alþjóðlega hneyksla og ásakana 

um að endurskoðunarfyrirtæki hafi stjórnast af græðgi. Lögð er áhersla á að siðareglur 

eigi að vera skýrar, ekki óljósar. Til að svo megi verða þarf að þjálfa endurskoðendur í 

beitingu siðareglna í gegn um grunnmenntun þeirra, með notkun reglnanna í daglegu 

starfi og síðast en ekki síst með endurmenntun. Áður en endurskoðandi tekur 

endurskoðunarverkefni að sér skal hann staðfesta að hann muni starfa í samræmi við 

Siðareglur fyrir danska endurskoðendur. (Bøg & Kiertzner, 2007). Siðareglurnar eru 

byggðar á alþjóðasiðareglum IFAC, rétt eins og siðareglur FLE, og eru að mestu leyti bein 

þýðing. (FSR – danske revisorer (FSR), 2010).  

Nýjar siðareglur fyrir löggilta endurskoðendur tóku gildi í janúar 2012 í Noregi. 

(Norges Autoriserte Regnskapsføreres Forening (NARF), 2011a). Í inngangi að norsku 

siðareglunum er fjallað lítillega um tilgang og hlutverk siðareglnanna og þar kemur fram 

að þeim er meðal annars ætlað að stuðla að því að löggiltir endurskoðendur starfi á 

faglegan máta og taki ákvarðanir sem endurspegla siðferðileg viðhorf í faginu og byggja 

um leið upp traust og virðingu viðskiptavina og annarra sem þeir hafa samskipti við. 

Siðareglurnar leggja því áherslu á að endurskoðendur starfi af heilindum, hlutlægni, 

faglegri hæfni og varkárni, trúnaði og tryggð. (Norges Autoriserte Regnskapsføreres 

Forening (NARF), 2011b). 

Hvorki dönsku né norsku Revisorloven innihalda ákvæði um að endurskoðendum 

beri að starfa eftir siðareglum eins og íslensku lögin, heldur segja aðeins að 

endurskoðendur skuli starfa í samræmi við „góða endurskoðunarvenju“. Hvað svo felst í 

hugtakinu „góð endurskoðunarvenja“ er óljóst þar sem merking þess getur breyst í takt 

við kröfur samtímans (Erhvervs- og Selskabsstyrelsen, 2006b). Sá skilningur er þó lagður 

í góða endurskoðunarvenju í Danmörku að hún feli í sér að „endurskoðað er samkvæmt 

viðurkenndum aðferðum sem hæfir og góðir endurskoðendur nota“12 (Félag löggiltra 

endurskoðenda, 2011), rétt eins og hérlendis, og í Noregi að fylgja kröfum sem m.a. 

koma fram í reglum, settum lögum og siðareglum  (Den norske Revisorforening, 2003). 

                                                      
12

 Danska orðalagið er eins og það íslenska. Því er þýðing FLE notuð til hægðarauka. 
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Slíkar aðferðir uppfylla bæði faglegar og siðferðilegar kröfur sem byggja á lögboðnum 

reglum löggjafans um störf endurskoðandans. (Erhvervs- og Selskabsstyrelsen, 2006a). Í 

dönskum lögum kemur ennfremur fram: að endurskoðandi vinni í þágu almennings í 

störfum sínum og að hann skuli rækja starf sitt í samræmi við góða endurskoðunarvenju, 

þar með talið að starfa af nákvæmni og á vinnuhraða sem er í samræmi við eðli 

endurskoðunarverkefnisins. Einnig kemur fram að góð endurskoðunarvenja feli í sér að 

endurskoðandi skuli sýna heiðarleika, hlutleysi, trúnað, fagleg vinnubrögð, faglega 

hæfni og nauðsynlega vandvirkni í störfum sínum. Þessi atriði má í raun kalla siðaboð. 

Norsk lög segja að Fjármálaráðuneytið geti sett reglugerð um beitingu siðareglna sé það 

nauðsynlegt til að uppfylla alþjóðlegar skuldbindingar. Dönskum yfirvöldum er einnig 

heimilt að setja nánari reglur um frekari útfærslu endurskoðunar. 

Uppbygging siðareglna er eins á Íslandi, Noregi og Danmörku og innihald kaflans um 

þagnarskyldu svo til samhljóða í öllum löndunum (Den norske Revisorforening, 2013 og 

FSR – danske revisorer, 2010). Inntak þagnarskyldunnar í siðareglum hefur þegar verið 

rakið í kaflanum Siðareglur Félags löggiltra endurskoðenda og þar sem norsku og 

dönsku reglurnar eru í meginatriðum eins er vísað í þá umfjöllun en í stuttu máli skulu 

endurskoðendur og starfsmenn þeirra gæta trúnaðar innan starfs sem utan. Trúnaður 

gildir um allar upplýsingar sem fengnar eru í starfi og hann helst þó verkefni ljúki. Í 

vissum tilvikum ber endurskoðanda að rjúfa þagnarskylduna en það skal ekki gert að 

vanhugsuðu máli. 

Í ljósi þess að endurskoðendum ber að beita góðri endurskoðunarvenju við störf sín, 

lögum samkvæmt, sem þýðir meðal annars að þeir starfa eftir siðareglum fyrir 

endurskoðendur, má draga þá ályktun að siðareglur séu í raun hluti af bæði dönskum og 

norskum rétti.  

Niðurstaða  

Ísland er eina landið af þessum þremur sem hefur lögfest að endurskoðendum beri að 

vinna í samræmi við siðareglur, sbr. 8. gr. Endurskoðendalaganna. Hin löndin hafa 

einungis lögfest að starfa beri í samræmi við góða endurskoðunarvenju en það hugtak 

er ekki skilgreint sérstaklega. Dönsku lögin tilgreina að góð endurskoðunarvenja feli 

meðal annars í sér að starfa í samræmi við nokkrar grundvallar siðareglur: heiðarleika, 

hlutleysi og trúnað en norsku lögin heimila að sett verði reglugerð um siðareglur til að 
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standa við alþjóðlegar skuldbindingar. Í umfjöllun um lagaumhverfi hvers lands hafa 

verið færð rök fyrir því að af góðri endurskoðunarvenju leiði að siðareglur séu í raun 

hluti af rétti hvers lands fyrir sig, þó óbeint sé. Það liggur þó í hlutarins eðli að 

auðveldara er að sækja rétt ef hann byggir á lagaákvæði.  

Kæmi upp réttarágreiningur, þar sem um brot á siðareglum væri að ræða, stæðu 

málsaðilar á Íslandi betur að vígi en í Noregi eða Danmörku, því íslensk lög segja að það 

skuli fylgja siðareglum.  Þar með er hægt að beita viðurlögunum sem til staðar eru í EL 

og almennum hegningarlögum, ef við á, og vísa til þeirra laga sem réttarheimildar. Þegar 

hafa verið leidd rök að því að siðareglur séu hluti dansks réttar með óbeinum hætti. 

Danskir málsaðilar myndu benda á að endurskoðanda bæri að starfa eftir góðri 

endurskoðunarvenju og tilteknum siðaboðum sem eru lögfest. Hvoru tveggja telst 

réttarheimild en það sem byggir á lagaákvæði telst vera rétthærri heimild. Í Noregi yrði 

vísað í góða endurskoðunarvenju máli aðila til stuðnings en það væri veikasta 

réttarheimildin þar sem góð endurskoðunarvenja er matskennt hugtak. Löggjöf Íslands, 

Danmerkur og Noregs fjallar um siðareglur á ólíkan máta og er ekki hægt að segja að lög 

landanna séu sambærileg að þessu leyti. 

4.1.1.2 Endurskoðunarstaðlar  

Danskir endurskoðunarstaðlar (RS) byggja á alþjóðlegum endurskoðunarstöðlum með 

örfáum undantekningum (Beierholm, 2010) en í Noregi hefur endurskoðunarstéttin sjálf 

þróað eina 36 endurskoðunarstaðla. Þeir byggja þó einnig á alþjóðlegum 

endurskoðunarstöðlum (Finansdepartementet, 2008). Ákvæði um að norskum og 

dönskum endurskoðendum beri að starfa í samræmi við endurskoðunarstaðla er ekki að 

finna í Revisorlov landanna en notkun þeirra telst til góðrar endurskoðunarvenju, sem 

eins og áður hefur komið fram, er lögfest regla bæði í Noregi og Danmörku. Hugtakið 

var skilgreint í kaflanum Siðareglur. Þar sem notkun endurskoðunarstaðla telst vera 

„viðurkennd aðferð sem hæfir og góðir endurskoðendur nota“ sbr. skilgreiningu FLE 

flokkast hún sem góð endurskoðunarvenja. Má því álykta að endurskoðunarstaðlarnir 

tilheyri í raun bæði dönskum og norskum rétti þó með óbeinum hætti sé. 

Í 9. gr. Endurskoðendalaganna kemur fram að endurskoðendur skuli starfa 

samkvæmt alþjóðlegum endurskoðunarstöðlum sem hafi verið samþykktir af 

sameiginlegu EES nefndinni. Þeir hafa enn ekki verið samþykktir og á meðan skal fara að 
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góðri endurskoðunarvenju, sbr. bráðabirðgagrein II í EL,  sem er skilgreind á sama hátt á 

Íslandi og í Danmörku.  

Niðurstaða  

Í umfjölluninni um lagaumhverfi hvers lands hafa verið færð rök fyrir því að af góðri 

endurskoðunarvenju leiði að endurskoðunarstaðlar séu í raun hluti af rétti hvers lands 

fyrir sig þó, óbeint sé. Segja má að meginmunurinn felist í að vilji löggjafans á Íslandi er 

ljós, að staðlarnir hafi lagagildi, en ekki vilji danska og norska löggjafans. Það er t.d. 

ekkert minnst á endurskoðunarstaðlana í  dönskum og norskum lögum. Ef til 

réttarágreinings kæmi væri vilji löggjafans eitt atriðanna sem litið er til við úrlausn hans 

og hefur því vægi. Engu að síður hefur ekkert landanna þriggja lögfest 

endurskoðunarstaðla og telst löggjöf þeirra því sambærileg. 
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5 Niðurstöður  

Í þessum kafla eru niðurstöður rannsóknarinnar settar fram. Lagt var af stað með þrjár 

rannsóknarspurningar og verður hverri spurningu svarað fyrir sig.  Byrjað verður á að 

setja inntak þagnar- og upplýsingarskyldu endurskoðenda fram, þá verður spurningunni 

um hvort að 30. gr. laga nr. 79/2008 uppfylli kröfur 8. tilskipunarinnar svarað og að 

lokum hvort að íslensk lög um þagnarskyldu endurskoðenda séu sambærileg við norsk 

og dönsk lög. 

5.1 Hvert er inntak þagnarskyldu endurskoðenda?  

Þagnarskylda getur orðið til á ýmsan hátt t.d. með samningi á milli aðila, lagaboði, eðli 

máls eða siðareglum starfsstétta svo að nokkur dæmi séu nefnd, og felur í sér að 

óheimilt er að segja þriðja aðila frá því sem leynt á að fara. Við mat á inntaki 

trúnaðarskyldunnar var meðal annars litið til trúnaðarskyldu annarra starfsstétta, 

dómanna sem fjallað var um í rannsókninni og hinna ýmsu laga.  

Í stuttu máli má segja að þagnarskylda gildi nema skýr heimild til að rjúfa hana liggi 

fyrir. Slík heimild getur komið til með því að sá sem þagnarskyldan snýr að veitir leyfi til 

að greina frá upplýsingum, lög kveði á um að upplýsinga- eða tilkynningaskylda sé til 

staðar eða að fyrir liggi dómsúrskurður. Þetta þýðir að við vissar aðstæður verður 

endurskoðandi að gefa upplýsingar hvort sem honum líkar betur eða verr. Stundum 

segja lög að honum beri að veita tilteknum aðilum upplýsingar þegar þeir óska eftir 

þeim eða dómari skyldar endurskoðanda til að afhenda gögn eða bera vitni. Í öðrum 

tilvikum kveða lagaákvæði á um að endurskoðanda beri að veita upplýsingar að eigin 

frumkvæði og gildir slíkt ákvæði umfram þagnarskyldu.  

5.2 Eru ákvæði 30. gr. laga nr. 79/2008 um löggilta endurskoðendur í 
samræmi við kröfur 8. félagatilskipunar Evrópusambandsins um 
þagnarskyldu?  

Tilgangurinn með setningu 8. tilskipunarinnar var að koma samræmdum reglum um 

framkvæmd endurskoðunar á. Aðildarríkjum EBS og EES bar að aðlaga löggjöf sína að 
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ákvæðum tilskipunarinnar og breytti Ísland sinni löggjöf um löggilta endurskoðendur 

með lögum nr. 79/2008.  

Í tilskipuninni segir að aðildarríki skuli tryggja að upplýsingar og vinnupappírar sem 

endurskoðandi hefur aðgang að við lögboðna endurskoðun skuli vernduð með 

fullnægjandi reglum um trúnaðarkvaðir og þagnarskyldu. Þó skulu reglur um trúnað og 

þagnarskyldu ekki vera settar fram á þann hátt að það komi í veg fyrir að öðrum 

ákvæðum tilskipunarinnar sé fylgt. Þar segir einnig að eftirlit með starfsemi 

endurskoðenda sé nauðsynlegt en það krefjist samvinnu lögbærra yfirvalda á milli landa.  

Helstu breytingarnar á 30. gr. Endurskoðendalaganna voru breytingar á orðalagi 

þágildandi þagnarskylduákvæðis þannig að ljóst er til hverra þagnarskylda nær og 

hvernig henni er aflétt. Einnig voru sett inn ákvæði um samstarf við erlenda aðila og 

þagnarskyldu þeirra. Í töflu 2. sem notuð var við samanburðinn má sjá að flest atriðin 

sem tengjast þagnarskyldu og 8. tilskipunin gerir kröfu um að séu lögbundin er að finna í 

lögum um endurskoðendur nr. 79/2008. Þau fjögur atriði sem ekki er að finna í 

íslenskum lögum um endurskoðendur varða lögbær yfirvöld þriðju ríkja. Niðurstaðan er 

að ákvæði 30. gr. laga nr. 79/2008 uppfylli kröfur 8. tilskipunar ESB. 

5.3 Eru íslensk lög um þagnarskyldu endurskoðenda sambærileg við 
dönsk og norsk lög um þagnarskyldu endurskoðenda? 

Markmiðið með samanburði íslenskra laga og svo danskra og norskra laga um 

endurskoðendur var að komast að niðurstöðu um hvort lögin gætu talist sambærileg. Í 

þeirri vinnu var bæði litið til stakra lagaákvæða og svo til þess hvort lög gætu verið 

efnislega sambærileg, t.d. þegar lagaákvæði var ekki að finna í sama lagabálki sbr. 

tilkynningaskyldu endurskoðenda, en slíkt ákvæði er ekki að finna í íslensku lögunum um 

endurskoðendur svo að dæmi sé nefnt. 

Til að auðvelda mat á því hvort lögin væru sambærileg var ákveðið að setja ákvæði 

laga um löggilta endurskoðendur nr. 79/2008 sem snerta þagnar-, upplýsinga- og 

tilkynningaskyldu upp í töflu sem fullyrðingar, sjá töflu 3. Síðan var farið yfir 

samsvarandi lagaákvæði Revisorloven í hinum löndunum tveimur og merkt  „J“ fyrir já 

og „N“ fyrir nei byggt á hvort tilsvarandi lagagrein var að finna í dönskum eða norskum 

lögum eða ekki. 
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Á nokkum stöðum er stjörnumerking, *,  þar er verið að tala um þau tilvik sem norsk 

lög gera ráð fyrir að hægt sé að setja reglugerð til að heimila eða banna upplýsingaskipti 

til að standa við alþjóðlegar skuldbindingar Noregs, enda ekki beinlínis hægt að segja að 

lagaákvæði sé til staðar.  

Tafla 3 Samanburður lagaákvæða um þagnar-, upplýsinga- og tilkynningaskyldu 
endurskoðenda 

 Ísland Danmörk Noregur 

Endurskoðandi skal fylgja siðareglum sem settar hafa verið af Félagi löggiltra endurskoðenda. N N 

Endurskoðandi skal rækja störf sín í samræmi við alþjóðlega endurskoðunarstaðla og alþjóðlega staðla 
um gæðaeftirlit sem teknir hafa verið upp í íslenskan rétt, sbr. 31. gr. 

N N 

Þá skal endurskoðandi samstæðu tryggja aðgang eftirlitsaðila að vinnugögnum annarra endurskoðenda 
vegna endurskoðunar annarra eininga innan samstæðunnar. 

J J 

Í þeim tilvikum þar sem endurskoðun tiltekinna eininga innan samstæðu fer fram í landi utan Evrópska 
efnahagssvæðisins skal endurskoðandi samstæðu varðveita afrit af vinnugögnum viðkomandi 
endurskoðenda eða tryggja með öðrum hætti aðgang eftirlitsaðila að þeim og afla sér gagna annarra 
endurskoðenda.  

J J 

Endurskoðendaráð skal hafa samvinnu við lögbær yfirvöld í ríki innan Evrópska efnahagssvæðisins, í 
aðildarríki Fríverslunarsamtaka Evrópu eða í Færeyjum við eftirlit og rannsókn með störfum 
endurskoðenda. 

J J 

Þegar skipt er um endurskoðanda skal endurskoðandinn sem tekur við snúa sér til fráfarandi 
endurskoðanda sem ber skylda til að upplýsa um ástæðurnar fyrir starfslokum sínum. Jafnframt skal fyrri 
endurskoðandinn veita hinum nýja endurskoðanda aðgang að öllum upplýsingum sem máli skipta um 
fyrirtækið sem endurskoðað er. 

J J 

Endurskoðendur, starfsmenn endurskoðenda, eftirlitsaðilar og hverjir þeir sem taka að sér verk í þágu 
endurskoðenda eða eftirlitsaðila eru bundnir þagnarskyldu um allt það er þeir kunna að komast að vegna 
starfa sinna og leynt skal fara samkvæmt lögum eða eðli máls,  

J J 

nema dómari úrskurði að skylt sé að veita upplýsingar fyrir dómi eða lögreglu  J N 

eða skylda sé til að veita upplýsingar lögum samkvæmt J J 

Þagnarskylda helst þótt látið sé af starfi J J 

Þrátt fyrir ákvæði 1. mgr. er endurskoðendaráði heimilt að láta erlendum eftirlitsaðilum eða lögbærum 
yfirvöldum erlendis í té upplýsingar 

J * 

 að því tilskildu að viðkomandi erlendir aðilar uppfylli kröfur um samsvarandi þagnarskyldu og séu undir 
eftirliti í sínu heimalandi 

J * 

Með upplýsingar, sem eftirlitsaðili fær frá framangreindum erlendum aðilum og einkenndar eru sem 
trúnaðarmál eða eru það eðli máls samkvæmt, skal fara að hætti 1. mgr. 

J * 

 

Innihald lagagreinanna er ekki alltaf sambærilegt á milli landa og svo voru nokkur atriði 

sem ekki koma fram í töflunni. Verður því farið yfir nokkra áherslupunkta. 

 Lög allra landa eiga það sameiginlegt að innihalda ákvæði um sérstakt 

hlutverk endurskoðanda umfram það sem leiðir beint af endurskoðuninni 

sbr. „opinber sýslunarmaður“ á Íslandi. Tilgangur þeirra er svipaður og má 

segja að hér sé löggjöfin að nokkru sambærileg. 
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 Þagnarskylda sem verður til með lagaboði er fyrir hendi í lögum Íslands, 

Noregs og Danmerkur. Lög landanna um tilurð þagnarskyldu og afléttingu 

hennar eru um margt lík. Það er þó ekki hægt að segja að þau séu að fullu 

sambærileg vegna þess að ákvæði laganna eru misströng, sbr. að hægt er að 

aflétta þagnarskyldu í Danmörku vegna hagsmuna og að norskir 

endurskoðendur geta veitt lögreglu aðstoð og veitt upplýsingar án 

fyrirliggjandi dómsúrskurðar.  

 Ísland er eina landið sem ber að fylgja siðareglum lögum samkvæmt. 

Noregur og Danmörk eiga að starfa eftir góðri endurskoðunarvenju, sem 

felur í sér að starfa eigi í samræmi við siðareglur. Sama gildir um öll löndin 

þegar kemur að endurskoðunarstöðlum, fylgja skal góðri 

endurskoðunarvenju. Löggjöfin telst sambærileg í tilviki endurskoðunar–

staðla en ekki siðareglna. 

 Öll lögin um endurskoðendur innihalda ákvæði um að endurskoðanda sem 

er að láta af störfum fyrir fyrirtæki beri að upplýsa arftaka sinn um ástæður 

þess að hann hættir auk þess að honum sé heimilt að veita eftirmanni sínum 

aðgang að upplýsingum og vinnupappírum án þess að teljast hafa brotið 

trúnaðarskyldu. Þrátt fyrir að norsk lagaákvæði séu lítið eitt ítarlegri en 

sambærileg lagaákvæði í íslenskum og dönskum lögum eru þau efnislega svo 

lík að þau teljast vera sambærileg. 

 Lög allra landanna gera ráð fyrir því að endurskoðandi samstæðu tryggi að 

eftirlitsaðilar fái aðgang að vinnugögnum annarra eininga samstæðunnar, 

burtséð frá því hvar einingarnar eru staðsettar. Norska og danska ákvæðið 

eru samhljóða og segja að taka skuli afrit af vinnugögnum annarra 

endurskoðenda en íslensku lögin að endurskoðandi skuli tryggja aðgang að 

vinnugögnum vegna endurskoðunar annarra eininga innan samstæðu. 

Efnislega má þó telja ákvæðin sambærileg. 

 Lög Noregs, Danmerkur og Íslands innihalda ákvæði um undanþágu á 

þagnarskyldu vegna afhendingar trúnaðargagna til erlendra lögbærra 

yfirvalda og eftirlitsaðila. Norsku ákvæðin eru frekar óljóst orðuð en í þeim 

kemur aðeins fram að Finansdepartementet sé heimilt að setja reglugerðir 
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til að heimila eða banna upplýsingaskipti við erlend ríki til að uppfylla 

alþjóðlegar skuldbindingar Noregs. Íslensku lögin eru aðeins nákvæmari en 

þau veita heimild til upplýsingaskiptanna og tiltaka að afhending gagna sé 

háð því að viðtakandi sé bundinn samsvarandi trúnaðarskyldu og sá sem 

afhendir gögnin. Í íslensku lögunum kemur ekki fram með skýrum hætti 

hvort heimilt er að afhenda lögbæru yfirvaldi þriðja ríkis trúnaðargögn eða 

ekki. Lagagreinar dönsku laganna eru ítarlegastar tiltaka og skilyrði 

samvinnunnar. Dönsku og íslensku lögin má að verulegu leyti telja 

sambærileg en ekki þau norsku. 

 Íslensk og norsk lög um endurskoðendur innihalda ekki sérstakt 

tilkynningaskylduákvæði en slíkt ákvæði er að finna í dönsku lögunum. 

Dönskum endurskoðanda ber að tilkynna yfirvöldum verði hann var við 

lögbrot, ef stjórn bregst ekki við ábendingum hans eða ef hún er viðriðin 

lögbrotið. Lög um peningaþvætti á Íslandi, Danmörku og  Noregi innihalda 

öll tilkynningaskylduákvæði. Það þýðir að endurskoðendur þurfa að tilkynna 

um lögbrot án þess að um brot á þagnarskyldu sé að ræða. Samkvæmt 

íslenskum lögum um endurskoðendur gildir almennt að til þess að 

endurskoðanda sé heimilt að afhenda rannsóknaraðilum gögn þarf fyrirmæli 

dómara til. Í tilvikum sem heyra undir Peningaþvættislögin gilda ákvæði 

þeirra og ber þá að afhenda lögreglu gögn án dómsúrskurðar. Þó svo ákvæði 

laga um endurskoðendur varðandi tilkynningaskyldu séu ekki samhljóða og 

t.d. ekkert slíkt ákvæði sé að finna í lögum nr. 79/2008 um löggilta 

endurskoðendur teljast lögin samt sem áður efnislega sambærileg þegar 

búið er taka tillit til áhrifa Peningaþvættislaganna og skoða heildarmyndina. 

Í töflu 3., sést að flest þeirra atriða sem er að finna í íslenskum lögum um 

endurskoðendur er jafnframt að finna í dönskum og norskum lögum. Innihald 

lagagreinanna er í flestum tilvikum eins eða mjög svipað en ekki alltaf. Niðurstaðan er 

því að lög landanna eru mjög lík að flestu leyti en geta þó ekki talist að fullu sambærileg. 

Svarið við rannsóknarspurningunni er því hvorki já né nei. 

Í upphafi var þess getið að ef lög teldust sambærileg myndi maður vænta þess að 

sambærileg mál fengju sambærilega niðurstöðu fyrir dómi og er þá komið að því að fjalla 
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um hugsanlegan veikleika niðurstöðunnar, sem sé að túlkun dómstóla á inntaki þagnar- 

og upplýsingaskyldu endurskoðenda liggur ekki fyrir. Dómaframkvæmd hefur almennt 

lagt grunninn að túlkun laga og um leið verið mikilvægt hjálpartæki við að greina og skilja 

inntak og þýðingu lagagreina. Svo virðist sem fáir eða engir dómar sem snerta túlkun eða 

rof á þagnarskyldu endurskoðenda séu til staðar á Íslandi, Danmörku og Noregi. Á Íslandi 

er þó nýlega fallinn dómur um brot á þagnarskyldu, sbr. fyrri umfjöllun, sem hafa má til 

hliðsjónar sem réttarheimild.  Það er þó ekki hægt að fullyrða að niðurstaða dómstóla 

yrði samhljóða niðurstöðum þessarar rannsóknar. Það er heldur ekki hægt að staðhæfa 

að túlkun endurskoðenda sjálfra eða lögfræðinga á lagaákvæðunum væri sú sama í 

löndunum þremur. 

5.4 Samantekt  

Í þessari rannsókn hefur verið fjallað ítarlega um þagnar- og upplýsingaskyldu 

endurskoðenda sem verður til með lagaboði. Inntak þagnarskyldu eins hún birtist í 30. 

gr. laga nr. 79/2008 um löggilta endurskoðendur var rannsakað. Kröfur 8. 

félagatilskipunar ESB um þagnarskyldu voru borin saman við hana og að lokum voru 

ákvæði íslenskra laga um endurskoðendur borin saman við ákvæði danskra og norskra 

laga um endurskoðendur. Tilgangurinn með samanburðinum var annars vegar að sjá 

hvort ákvæði 30. gr. laga um endurskoðendur uppfylltu kröfur 8. tilskipunarinnar um 

þagnarskyldu og hins vegar að kanna hvort þagnarskylda í lögum um endurskoðun á 

Íslandi, Danmörku og Noregi væri sambærileg. 

Meginreglan er sú að endurskoðandi ber þagnarskyldu um öll mál er varða 

viðskiptavini hans, hvernig sem hann fékk upplýsingarnar, og er óheimilt að rjúfa hana 

nema skýrar heimildir liggi að baki eins og heimild viðkomandi, skýr lagaákvæði eða 

dómsúrskurður. Niðurstaða samanburðar er sú að ákvæði 30. gr. EL uppfylli kröfur 8. 

tilskipunarinnar og að lög um þagnarskyldu endurskoðenda á Ísland, Danmörku og 

Noregi séu ekki að fullu sambærileg. Þau eru þó í meginatriðum mjög lík. 
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http://www.fle.is/fle/upload/files/fle_bladid/%20fle_bladid_2011/%20um_thagnarskyldu.pdf
http://www.efta.int/~/media/Documents/eea-supplements/icelandic/2008-is/NO78-08-IS.pdf
http://www.efta.int/~/media/Documents/eea-supplements/icelandic/2008-is/NO78-08-IS.pdf
http://projekter.aau.dk/projekter/files/50559466/Afhandling.pdf
http://www.lawscot.org.uk/media/572675/companylawreform_tracker_december2012.pdf
http://www.lawscot.org.uk/media/572675/companylawreform_tracker_december2012.pdf
http://www.tcls.org.au/01_cms/details.asp?ID=71
http://www.research.uci.edu/ora/hrpp/privacyAndConfidentiality.htm
http://www.regjeringen.no/nb/dep/ud/dok/regpubl/stprp/20062007/stprp-nr-81-2006-2007-/4.html?id=468827
http://www.regjeringen.no/nb/dep/ud/dok/regpubl/stprp/20062007/stprp-nr-81-2006-2007-/4.html?id=468827
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Lög og reglur 
 
Almenn hegningarlög nr. 19/1940 
 
Barnaverndarlög nr. 80/2002 
 
Lög um aðgerðir gegn peningaþvætti og fjármögnun hryðjuverka nr. 64/2006 
 
Lög um breyting á lögum um aðgerðir gegn peningaþvætti og fjármögnun hryðjuverka 
nr. 64/2006, nr. 77/2008 

Lög um ársreikninga nr. 3/2006 

Lög um Evrópska efnahagssvæðið nr. 2/1993 

Lög um Fjármálaeftirlitið nr. 87/1998  

Lög um fjármálafyrirtæki nr.  161/2002 

Lög um hlutafélög nr. 2/1995 

Lög um lækna nr. 53/1988  

Lög um löggilta endurskoðendur nr. 9/1926 

Lög um löggilta endurskoðendur nr. 89/1953 

Lög um löggilta endurskoðendur nr. 67/1976 

Lög um löggilta endurskoðendur nr. 18/1997 

Lög um löggilta endurskoðendur nr. 79/2008  

Lög um lögmenn nr. 77/1998 

Lög um meðferð sakamála nr. 88/2008  

Lög um réttindi og skyldur starfsmanna ríkisins nr. 70/1996 

Lög um tekjuskatt nr. 90/2003 

Lög um virðisaukaskatt nr. 50/1988  

Stjórnarskrá lýðveldisins Íslands lög nr. 33/1944 
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Dönsk lög 

Lov om forebyggende foranstaltninger mod hvidvask af udbytte og finansiering af 

terrorisme nr. 353/2012 

Lov om godkendte revisorer og revisionsvirksomheder nr. 302/2003 

Lov om godkendte revisorer og revisionsvirksomheder nr. 468/2008 

Lov om årsregnskab nr. 323/2011 

Straffeloven, nr. 1062/2011 

 

Norsk lög 

Lov om revisjon og revisorer nr. 2/1999 

Lov om tilsynet med finansinstitusjoner mv. nr. 1/1956 

Lov om tiltak mot hvitvasking og terrorfinansiering mv. nr. 11/2009 

Dómar 

Hdr.  479/2011 

Héraðsdómur nr. S-1413/2011 

Héraðsdómur nr. 548/2012  

 


