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1. Inngangur 
Höfundur hefur starfað við bókhald og ársreikningauppgjör til fjölda ára og þegar kom að vali 

ritgerðarefnis til BS - gráðu þótti höfundi liggja beint við að velja efni sem nýttist sem best í 

starfi hans og hafði áhuga á að skoða sektarákvæðið sem ríkisskattssjóri hefur leyfi til að beita  

þau félög sem ekki skila inn samandregnum ársreikning til ársreikningaskrár. Sektarákvæðið 

hljóðar svo: 

 „Þrátt fyrir ákvæði 2. mgr. er ársreikningaskrá heimilt að leggja sektir á þau félög sem 

falla undir 3. tölul. eða 1. málsl. 4. tölul. 1. gr. og vanrækja að standa skil á ársreikningi eða 

samstæðureikningi til opinberrar birtingar. Við mat á því hvort félög falla undir 3. tölul. eða 1. 

málsl. 4. tölul. 1. gr. er ársreikningaskrá heimilt að nýta sér upplýsingar frá 

ríkisskattstjóra skv. 2. mgr. 117. gr. Þá er ársreikningaskrá heimilt að leggja sektir á félög sem 

falla undir 1. gr. laganna og vanrækja að leggja fram fullnægjandi upplýsingar eða skýringar 

með ársreikningi eða samstæðureikningi sem lagður hefur verið fram til opinberrar birtingar. 

Heimild ársreikningaskrár til að leggja á sektir samkvæmt þessari málsgrein er óháð því hvort 

brotið megi rekja til saknæms verknaðar fyrirsvarsmanns eða starfsmanns lögaðilans. 

Sektarfjárhæðin nemur allt að 500.000 kr. og rennur í ríkissjóð. Sektin er aðfararhæf. 

Sektarákvörðun ársreikningaskrár er kæranleg til yfirskattanefndar, sbr. lög nr. 30/1992.“ 

 

Í XII. kafla laga nr. 3/2006 (120. - 126. gr.) um ársreikninga eru fyrirmæli um viðurlög 

og málsmeðferð vegna brota á ákvæðum laganna. Samkvæmt 125. gr. má gera lögaðila fésekt 

fyrir brot gegn lögunum, óháð því hvort brotið megi rekja til saknæms verknaðar 

fyrirsvarsmanns eða starfsmanns lögaðilans. 

Samkvæmt 3. mgr. 126. gr., sbr. 3. gr. laga nr. 160/2006, er ársreikningaskrá heimilt að 

leggja sektir á þau félög sem falla undir 3. tl. eða 1. málsl. 4. tl. 1. gr. laganna og vanrækja að 

standa skil á ársreikningi eða samstæðureikningi til opinberrar birtingar. Við mat á því hvort 

félög falla undir 3. tl. eða 1. ml. 4. tl. 1. gr., er ársreikningaskrá heimilt að nýta sér upplýsingar 

frá ríkisskattstjóra samkvæmt 2. mgr. 117. gr. laganna. Þá er ársreikningaskrá heimilt að leggja 

sektir á félög sem falla undir 1. gr. laganna og vanrækja að leggja fram fullnægjandi upplýsingar 

eða skýringar með ársreikningi eða samstæðureikningi sem lagður hefur verið fram til 

opinberrar birtingar. 

Heimild ársreikningaskrár til að leggja á sektir samkvæmt þessari málsgrein er óháð því 

hvort brotið megi rekja til saknæms verknaðar fyrirsvarsmanns eða starfsmanns lögaðilans. 

Sektarfjárhæðin nemur allt að kr. 500.000.- og rennur í ríkissjóð. 
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 Nánari fyrirmæli um framkvæmd á sektarheimild ársreikningaskrár er að finna í 

reglugerð nr. 664/2008, einkum 13. gr. hennar. Þar er í 1. mgr. mælt svo fyrir, að 

ársreikningaskrá skuli leggja fésektir á félag sem fellur undir 3. tl. eða 1. ml. 4. tl. 1. mgr. 1. gr. 

laga nr. 3/2006, og vanrækir að standa skil á ársreikningi eða samstæðureikningi til opinberrar 

birtingar hjá ársreikningaskrá innan tilskilins frests. Fésektin skal vera að fjárhæð kr. 250.000. 

  

1.1 Markmið 

Markmið þessarar rannsóknar er að kanna hvort tilgangur  X. – XII. kafla laga nr. 3/2006 um 

ársreikninga sé að skila sér og hvort ársreikningaskrá sé í raun nauðsynleg en einnig hvort sé 

tenging eða eftirlit á milli innsendra ársreikninga og ársreikningaskrár og ekki síst hvort skil á 

ársreikningum til ársreikningaskrár hafi aukist frá því að ríkisskattstjóri hóf að beita sektum við 

því að fyrirtæki skili ekki inn samandregnum ársreikningi til ársreikningaskrár. 

Til að meta þetta tók höfundur viðtöl við starfsmenn ársreikningaskrár, sendi út 

spurningarkönnun til allra löggildra endurskoðenda sem skráðir eru virkir samkvæmt félagaskrá 

Félags löggildra endurskoðenda, ásamt þeim nemum sem einnig eru skráðir hjá Félagi löggildra 

endurskoðenda, ásamt því að skoða mun á skilum til ársreikningaskrár áður en ríkisskattssjóri 

hóf að beita sektum og eftir að hann hóf að beita sektum á þau fyrirtæki sem ekki senda inn 

samandregna ársreikninga. 

  

1.2 Rannsóknarspurning 

Höfundur leitaði svara við eftirfarandi rannsóknarspurningu: 

„Er tilgangur X. – XII. kafla laga nr. 3/2006 um ársreikninga að skila sér?“ 

Auk eftirfarandi undirspurninga: 

Telur þú að samræmi sé á milli þeirra upplýsinga sem skilað er inn til 

ríkisskattsstjóra með skattframtali og samandregnum ársreikningi sem sendur er 

til ársreikningaskrár? 

 

Telur þú að samkeppnisaðilar sambærilegrar starfsemi, nýti sér samandregna 

ársreikninga til að skoða stöðu sína á markaði? 
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Telur þú að samandregnir ársreikningar sem skilað er til ársreikningaskrár gefi 

rétta mynd af rekstri fyrirtækjanna? 

 

Telur þú að refsiákvæði laganna komi eins út fyrir stór og lítil fyrirtæki? 

 

Niðurstöður rannsóknarinnar leiða í ljós hvort löggildir endurskoðendur og nemar sem enn 

eru í námi finnist ársreikningaskrá í raun nauðsynleg og hvort þeir telji að sektarákvæði sem 

ríkisskattstjóri beiti við vanskil á samandregnum ársreikningum til ársreikningaskrár hafi skilað 

einhverjum árangri. Einnig mun koma í ljós hvort löggildir endurskoðendur og nemar sem enn 

eru í námi telji að sé fullt eftirlit hjá ríkisskattsjóra á innsendum ársreikningum og þeim 

samandregnu ársreikningum sem skilað er til ársreikningaskrár. 
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2. Aðferðir og efnistök 
Hér verður skýrt frá þeirri aðferðafræði sem notuð var við vinnslu ritgerðarinnar. Gagnlegt getur 

verið að styðjast við rannsóknarlíkön og varð rannsóknarlíkan Philips Kotlers í sex þrepum fyrir 

valinu. Þrepin má sjá hér að neðan:  

 

 

 

 

Við vinnslu ritgerðarinnar var í meginatriðum stuðst við þrepin hér að ofan sem myndin sýnir. 

Fyrst var viðfangsefnið valið, því næst var efnið afmarkað og rannsóknaráætlun gerð til að 

skipuleggja vinnu höfundar og tryggja gæði verkefnisins. 

 Rannsakandi studdist við eigindlegar og megindlegar aðferðir. Þýðið samanstóð af 

öllum löggildum endurskoðendum sem sjá um skil til ársreikningaskrár, en úrtakið var allir 

virkir löggildir endurskoðendur sem skráðir eru í félagaskrá Félag löggildra endurskoðenda 

ásamt þeim sem nú þegar eru á skrá hjá þeim sem nemar í faginu. Könnunin var  opin í eina 

viku. 

 

2.1 Eigindleg aðferðafræði 

Við vinnslu eigindlega hlutans var unnið út frá viðtölum við starfsmenn ársreikningaskrár, þar 

sem eigindleg rannsóknaraðferð var notuð og gögnum safnað saman með hálfopnum viðtölum 

þar sem góð tenging getur náðst á milli rannsakanda og viðmælanda í þess konar viðtölum 

(Friðrik H. Jónsson og Sigurður J. Grétarsson, 2007).  

Notast var við aðleiðslu við greiningu gagnanna og þau flokkuð og þemagreind. Við 

aðleiðslu var unnið út frá hálfopnum rannsóknarspurningum. Slík vinna felur í sér að gögnum 

er safnað, þau flokkuð með því að leita að einkennum sem sameina eða aðgreina. Einnig voru 

tölfræðileg gögn og skýrslur frá ársreikningaskrá skoðuð. Unnið var úr þeim upplýsingum og 

tölfræðileg gögn greind. Rýnt var í þær skýrslur og rannsóknir sem gerðar hafa verið bæði 

hérlendis og erlendis sem tengjast viðfangsefninu (Friðrik H. Jónsson og Sigurður J. Grétarsson, 

2007).  

Mynd 1: Rannsóknaráætlun. Heimild: Kotler & Keller, 2009. 
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2.2  Megindleg aðferðafræði 

Við vinnslu á megindlega hlutanum var send út rafræn spurningakönnun á netinu til löggildra 

endurskoðenda sem skráðir voru virkir í félagaskrá félags löggildra endurskoðenda, auk þeirra 

sem skráðir eru sem nemar í faginu og eru einnig skráðir í félagaskrá þeirra. Notast var við 

markmiðaúrtak (e. purposive sampling) þar sem markmið rannsóknarinnar réð því hvernig 

þátttakendur voru valdir (Cohen o.fl., Flick, 2006, & og Silverman, 2005). Þessi aðferð hentar 

höfundi til að fá sem áreiðanlegastar niðurstöður á sem stystum tíma.  
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3. Ársreikningur 
Lög um ársreikninga voru fyrst sett árið 1994 og tóku þau gildi 1. janúar 1995. Lög þessi voru 

sett í kjölfar þess að Ísland varð hluti af evrópska efnahagssvæðinu (EES). EES-samningurinn 

kallaði á endurskoðun á þáverandi lögum, m.a. breytingu á lögum um endurskoðun og bókhald 

en fram kemur í  fjórðu tilskipun Evrópuþingsins, að aðildarríki séu hvött til að samræma lög 

og uppsetningu ársreiknga ásamt skýrslu stjórnar auk þess að samræma matsaðferðir, þar sem 

félög starfa oft í fleiru en einu ríki (Þingskjal 73. (1994), án dags.). 

Um ársreikninga gilda lög og ýmsar reglugerðir sem verða hér tilgreind. Um  ársreikninga 

gilda lög nr. 3/2006 en í lögunum er kveðið á um setningu ýmissra reglugerða, s.s. reglugerð 

nr. 664/2008 um ársreikningaskrá, skil og birtingu ársreikninga, reglugerð 696/1996 um 

framsetningu og innihald ársreikninga og samstæðureikninga, reglugerð nr. 694/1996 um 

framsetningu ársreikninga í samandregnu formi og reglugerð nr. 1220/2007 um rafræn skil 

ársreikninga til ársreikningaskrár. Einnig skal sá sem er bókhaldsskyldur semja ársreikning 

samkvæmt lögum nr. 145/1994 um bókhald. 

 

3.1 Hvað er ársreikningur? 

Ársreikningur (e. annual account / financial statement) er  skjal sem útbúið er af endurskoðanda 

eða bókara félagsins, sem greinir frá þeim niðurstöðum úr rekstri fyrirtækisins á því rekstrarári 

sem ársreikningurinn fjallar um. Með þessu skjali er hægt að sjá hvort hagnaður eða tap sé á 

rekstri fyrirtækisins, ásamt því að meta fjárhagslega stöðu þess.  

Einnig er hægt að sjá breytingar sem orðið hafa á rekstrarárinu og nota tölur til að bera 

saman við rekstur fyrri ára og fylgjast þannig með því hvernig árangur af rekstri þessa árs sé 

miðað við önnur ár. Ársreikningur er því oft hluti af ársskýrslu félagsins, sem er þá með ítarlegri 

skýringum og lýsingum á starfsemi félagsins á ákveðnu reikningsári (Creditinfo Ísland, án 

dags.).  
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Í lögum nr. 145/1994 um bókhald segir svo að þeir sem eru bókhaldsskyldir skuli semja 

ársreikning fyrir hvert reikningsár og samkvæmt  1. mgr. 3. gr. laga nr. 3/2006 og reglum nr. 

1220/2007 skal ársreiknigurinn mynda eina heild og sýna eftirfarandi þætti:  

 Rekstrarreikning 

 Efnahagsreikning 

 Sjóðstreymi 

 Skýringar og sundurliðanir 

 Skýrslu stjórnar 

 Áritun endurskoðanda 

Þannig skuli ársreikningurinn gefa glögga mynd af rekstri, efnahag og breytingu á handbæru 

fé félagsins. 

Ársreikningurinn þarf að vera unninn eftir góðri reikningsskilavenju og gefa sem 

áreiðanlegasta mynd af rekstri fyrirtækisins, þannig að reikningsskil gefi sem gleggsta mynd af 

fjárhagslegri afkomu og stöðu fyrirtækisins, því reikningsskilin eru ekki eingöngu fyrir 

eigendur fyrirtækisins heldur einnig fyrir aðila utan þess, s.s. lánardrottna, viðskiptavini, birgja 

og hið opinbera, auk þess sem upplýsingarnar eiga stundum erindi til samfélagsins í heild, allt 

eftir eðli og hlutverki fyrirtækisins og stöðu á markaði.  

Ársreikning skal samkvæmt lögum nr. 3/2006 um ársreikninga semja eftir alþjóðlegum 

reikningsstöðlum (IFRS). Einnig er skylda að birta samanburðartölur milli ára í 

ársreikningunum, þar sem þær sýna glöggt muninn á milli ára og nýtast þannig vel við að reikna 

út ýmsar kennitölur til að meta stöðu eða hæfni fyrirtækisins. 
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4. Ársreikningaskrá  
Hjá ársreikningaskrá og fyrirtækjaskrá eru búin til verðmæti sem hafa mikið gildi fyrir 

atvinnulífið í landinu, auk þess sem þau gagnast einnig opinberum aðilum. Aðilar í atvinnulífinu 

geta til að mynda nýtt sér framleiðsluskránna sér til hagsbóta með því að kynna sér 

fjárhagsstöðu fyrirtækja áður en þeir hefja viðskipti við þau. Þannig geta fyrirtæki komist hjá 

því að stofna til viðskipta við fyrirtæki sem reynast síðan ekki traustsins verði og þannig komist 

hjá því að kröfur tapist.  

Það er því mjög mikilvægt að atvinnulífið geri sér grein fyrir hvers virði 

ársreikningaskrá er í raun og veru. En skil fyrirtækja á ársreikningum hefur verið frekar slök og 

töluvert lakari en hjá nágrannalöndum okkar. Þessi lélegu skil á ársreikningum fyrirtækja til 

ársreikningaskrár var eitt af því sem kom fyrirtækjum á Íslandi í bobba þegar bankarnir hrundu. 

Þá lentu fyrirtæki sem eru í viðskiptum við erlenda aðila í því að fá ekki greiðslutryggingar hjá 

alþjóðlegum fjármálafyrirtækjum og var meginástæðan sú að erlendu félögin höfðu ekki aðgang 

að lágmarksupplýsingum um rekstrarhæfi fjölmargra íslenskra fyrirtækja. Í þróuðu viðskiptalífi 

þykir það sjálfsagt að hægt sé að nálgast slíkar upplýsingar hjá ársreikningaskrá viðkomandi 

lands.  

Á Íslandi voru þessar upplýsingar ansi gloppóttar og þegar alvarleik málsins rann upp 

fyrir mönnum lögðust hagsmunasamtök atvinnulífsins; Viðskiptaráð Íslands og Samtök 

atvinnulífsins í þá vinnu með ársreikningaskrá að reyna að bæta úr þessu, auka skil á 

ársreikningum til ársreikningaskrár til að reyna að skapa aftur traust á markaði. 

Ársreikningaskilum til ársreikningaskrár hefur miðað í rétta átt undanfarin ár, en betur má ef 

duga skal. Ársreikningaskrá hefur hafið eftirrekstur á skilum fyrr en áður og einnig reynt að 

vekja athygli á vanskilum með því að auglýsa í blöðum.  

Ársreikningaskrá hefur einnig tekið sig til og hreinlega afskráð þau fyrirtæki sem eru 

með ítrekaða og langa sögu af vanskilum á ársreikningum, auk þess sem að ársreikningaskrá 

hyggst leggja á víðtækari sektir í samræmi við það sem lög heimila hjá þeim sem enn eru í 

vanskilum. Ef við ætlum að vinna okkur traust og virðingu í viðskiptalífinu á alþjóðavísu 

þurfum við að spila eftir alþjóðlegum leikreglum til að verða tekin alvarlega.  

Hvað varðar það að skil hér á landi séu lakari en í öðrum löndum, gæti orsökin legið í 

því að fyrirtækin séu að reyna að leyna einhverjum upplýsingum, vilja ekki upplýsa aðra um 

stöðu fyrirtækins eða jafnvel að fela að fyrirtækið sé að fara í þrot.  
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Þegar kemur að því að virða lög og reglur er eins og sumum forsvarsmönnum fyrirtækja 

þykji lítil ástæða til þess, fremur sé ágætt að hafa þær til hliðsjónar en að ástæða þykir til að 

virða bókstaf þeirra. Þetta gæti verið hluti af því almenna agaleysi sem margir telja að einkennt 

hafi samfélagið okkar á árunum fyrir hrun, enda hafa lög og reglugerðir breyst frá þeim tíma 

og, eins og við sjáum í skilum á ársreikningum til ársreikningarskrár, að þegar eftirfylgni og 

hótanir um sektir eru hafðar í frammi þá taka forsvarsmenn fyrirtækjana sig frekar til og fara 

eftir lögum og reglum eftir bestu getu. 

En hvernig sem skilum til ársreikningaskrár er háttað, verður ekki hjá því komist að ásýnd 

atvinnulífsins mun ráðast af stórum hluta af vilja fyrirtækjanna til að upplýsa um helstu atriði 

úr rekstri sínum ásamt fjárhagsstöðu sinni. Með þeim upplýsingum geta fjárfestar byggt 

ákvarðanir sínar, fjölmiðlar umfjöllun sína, almenningur afstöðu sína og stjórnvöld aðgerðir 

sínar.  

Þetta á bæði við hér heima og erlendis og því má segja að ef upplýsingar eru gloppóttar og 

jafvel ófullnægjandi þá einfaldlega skapast tortryggni og vantraust í samskiptum aðila ásamt 

því að tjón verði fyrir samfélagið í heild sinni. Því má segja að góð og almenn skil á 

ársreikningum til ársreikningaskrár séu þannig ein af forsendum þess að Ísland komist aftur í 

hóp þeirra þjóða sem njóta trausts á alþjóðavettvangi (Ríkisskattstjóri, 2011, bls. 20 - 21). 
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5. Tilgangur laganna 
Tilgangur laga um ársreikninga er að samræma birtingu uppgjörsleiða, auka gagnsæi og að þeir 

séu aðgengilegir opinberlega. Notendur reikningsskila jafnt sem fjárfestar, hluthafar, 

lánardrottnar og aðrir eiga að hafa greiðan aðgang að þeim og geta lagt sjálfstætt mat á afkomu 

fyrirtækjanna. Ársreikningar fyrirtækja eru ekki lengur einkamál fyrirtækjanna sjálfra 

(Fjármála- og efnahgsráðuneytið, 2003). 

ESB krefst þess að samræmi sé á reikningsskilum félaga innan Evrópska 

efnahagssvæðisins og lögfesti að notaðir yrðu alþjóðlegir viðurkenndir reikningsskilastaðar 

sem er notaðir alls staðar í heiminum. Notkun alþjóðlegra reikningsskilastaðla (IFRS-staðlar) 

felur í sér aukna samræmingu á heimsvísu.  

Markmiðið með samþykkt þessarar reglugerðar Evrópuþingsins og ráðsins (EB) nr. 

1606/2002 er að innleiða og beita alþjóðlegum reikningsskilastöðlum í bandalaginu, aðallega 

til að samræma fjárhagsupplýsingar þeirra sem getið er í 4. gr. sem eru samstæðureikningar 

félaga sem skráð eru í kauphöllum, til að tryggja gagnsæi og samanburðarhæfi reikningsskila, 

sem auk þess leiðir til skilar skilvirkari starfsemi innan bandalagsins og innri markaðarins. 

Því krafðist Evrópusambandið með tilskipun sinni númer 4 frá 25. júlí 1978  (78/660/EBE) 

að samræma skyldi ársreikningalögin til þess að matsaðferðir, uppsetning og skýrsla stjórnar 

verði samanburðarhæf á milli landa, þar sem félög geta starfað í mörgum löndum og er því 

mikilvægt að lestur ársreikninga sé skiljanlegur hvar sem er í heiminum.  

Evrópska efnahagssvæðið byggir á fjórfrelsinu eða hinu fjórþætta flæði (e. the four 

freedoms) en hugtakið vísar til frjáls flæðis vöru, fólks, þjónustu og fjármagns. Hér að neðan 

má sjá skilgreininguna á hvað telst til frjáls flæðis fjármagns: 

„Frjálsir fjármagnsflutningar. Þeir fela í sér að engin höft skulu vera milli samningsaðila 

á flutningi fjármagns í eigu þeirra sem búsettir eru í aðildarríkjum EES, né nokkur mismunun, 

byggð á ríkisfangi eða búsetu aðila eða því hvar fé er notað til fjárfestingar (63. gr. SSE og 40. 

gr. EES-samningsins)“ (Evrópuvefurinn, án dags.). 

Því er nauðsynlegt að sömu reglur gildi á öllu EES-svæðinu, ekki bara um ársreikninga. 
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6. Hvað fellst í lögunum? 
Hér að neðan skulum við skoða hvað fellst í þeim lagagreinum sem eru til umfjöllunar í 

ritgerðinni, þ.e. X. – XII. kafli laga nr. 3/2006 í lögum um ársreikninga. 

 

6.1 X. kafli laganna um birtingu ársreiknings 

Í X. kafla laga um ársreikninga kemur fram að félag skuli senda ársreikningaskrá ársreikning 

sinn eigi síðar en mánuði eftir að hann er samþykktur, en þó eigi síðar en átta mánuðum eftir 

lok reikningsárs.  

Einnig kemur fram að fyrirtæki sem hafa skráð hlutabréf sín eða skuldabréf á 

skipulegum verðbréfamarkaði í ríki innan evrópska efnahagssvæðisins hafi styttri skilafrest en 

hann er fjórum mánuðum eftir lok reikningsárs. Þetta á einnig við um alla ársreikninga þeirra 

félaga sem beita alþjóðlegum reikningsskilastöðlum samkvæmt heimild í 92. gr. þessara laga. 

Einnig kemur fram í þessum kafla hverjir eru undanþegnir skilaskyldu til ársreikningaskrár en 

undanþágur eiga þó ekki við um þau félög sem eru skráð á skipulegum verðbréfamarkaði.  

Í kaflanum kemur fram á hvaða formi skuli skila ársreikningum ásamt því hvaða 

stærðarmörk þurfi að uppfylla til þess að fá að skila inn samandregnum ársreikningi til 

ársreikningaskrár.  

Í því skyni að sannreyna að þessi gögn séu í samræmi við ákvæði laga og að fyrirtækin 

uppfylli ákvæði laga um stærðarmörk sem gefur þeim leyfi til að skila inn samandregnum 

ársreikningi til ársreikningaskrár er ársreikningaskrá heimilt skv. 117. gr. þessara laga að gera 

úrtakskannanir og athuganir á ársreikningum, samstæðureikningum og skýrslu stjórnar sem 

skilað hefur verið inn.  

Stærðarmörkin sem um ræðir koma fram í 2. tölulið 1. mgr. 1. gr. laganna og eiga við um 

fyrirtæki með eignir yfir 300 milljónir, rekstrartekjur yfir 600 milljónir eða með fjölda ársverka 

yfir 50. 
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6.2 XI. kafli um reikningsskilaráð og reikningsskilareglur 

Í kafla XI kemur fram að ráðherra skuli skipa fimm sérfróða menn til fjögurra ára í senn í nefnd 

sem nefnist reikningsskilaráð og skal Félag löggildra endurskoðenda tilnefna einn 

nefndarmann, annar skal tilnefndur af samstarfsnefnd háskólastigsins, þriðji af viðskiptaráði og 

sá fjórði skal vera ríkisendurskoðandi en fimmta nefndarmanninn skipar ráðherra án 

tilnefningar. Ráðherra skipar síðan formann reikinsskilaráðsins úr hópi nefndarmanna. 

Reikningsskilaráð skal stuðla að mótun settra reikningsskilareglna ásamt því að sjá um 

útgáfu og kynningu á samræmdum reglum sem fara skal eftir við reikningsskil.  

Ráðið skal birta reglur reikningsskilaráðs í B-tíðindum Stjórnartíðinda. Það skal einnig 

vinna náið með Félagi löggildra endurskoðenda. 

 

6.3 XII. kafli um viðurlög og málsmeðferðir 

Í kafla XII kemur fram hver séu viðurlög og málsmeðferðir við þeim brotum sem heyra undir 

þann hluta laganna sem byrja á 120. gr. og er svohljóðandi: 

Hver sá sem af ásetningi eða stórfelldu gáleysi brýtur gegn ákvæðum laga þessara sem lýst 

er í 122 – 125. gr. skal sæta fésektum, en brot gegn 121. gr. og önnur meiriháttar brot gegn 

122. gr og 123. gr varða fangelsi allt að sex árum skv. 2. mgr. 262. gr. almennra 

hegningarlaga eða fésektum ef málsbætur eru miklar. 

Samkvæmt 121. gr. telst það meiriháttar brot gegn lögunum ef stjórnarmaður eða 

framkvæmdastjóri sem falla undir 1. tölulið, 2. tölulið eða 2. málslið 4. töluliðar 1. gr. vanrækja 

það að semja ársreikning eða samstæðureikning ásamt því að standa skil á honum til opinberrar 

birtingar. 

Einnig telst það meiriháttar brot gegn lögunum ef stjórnarmenn eða framkvæmdastjórar 

félaganna rangfæra ársreikning, gefa villandi upplýsingar eða að hann sé ekki í samræmi við 

niðurstöðu bókhalds. Sama á við ef maður aðstoðar stjórnarmenn eða framkvæmdastjóra félaga 

við þau brot eða reynir að stuðla að því á annan hátt. 
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Í 122.-124. gr. er farið yfir þau atriði sem stjórnarmenn, framkvæmdastjórar, 

skoðunarmenn eða endurskoðendur geta gerst sekir um ef þeir vanrækja gerð ársreiknings eða 

hann sé færður þannig að hann gefi ekki glögga mynd af rekstrarafkomu ársins, eignabreytingu 

og efnahag í lok árs. Einnig gerast þeir brotlegir ef skýrsla stjórnar er færð þannig að ranglega 

sé sagt frá mikilsverðum upplýsingum sem geta haft fjárhagslega þýðingu við mat á 

fjárhagsstöðu fyrirtækisins.   

Einnig gerast endurskoðendur og skoðunarmenn sekir um refsivert brot gegn lögunum 

ef þeir með undirskrift sinni eða áritun, gefa upp villandi eða rangar upplýsingar eða láta hjá 

líða að gefa upp mikilvæg atriði er snerta rekstrarafkomu fyrirtækisins. Endurskoðendur og 

skoðunarmenn gerast einnig sekir um refsivert brot gegn lögunum ef þeir taka að sér 

endurskoðun eða yfirferð ársreiknings fyrirtækisins ef þeir uppfylla ekki hæfiskilyrði laganna 

eða haga störfum sínum andstætt ákvæðum laganna eða semja ársreikning í ósamræmi við góða 

reikningsskilavenju.  

Tilraun eða hlutdeild í brotum á lögum þessum, að undanskildum því sem lýst er í  121. 

og 122. gr. laga þessara, er refsiverð eftir því sem segir í III. kafla almennra hegningarlaga. 

 

Í 125. grein kemur fram að gera megi lögaðila fésekt fyrir brot gegn lögunum, óháð því 

hvort brotið megi rekja til saknæms verknaðar fyrirsvarsmanns eða starfsmanns lögaðilans. 

Hafi fyrirsvarsmaður eða starfsmaður hans gerst brotlegur gagnvart lögunum má auk refsingu 

þeirra, einnig gera lögaðilanum sekt og svifta hann starfsréttindindum, enda sé brotið drýgt til 

hagsbóta fyrir lögaðilann eða hann hafi notið hagnaðar af brotinu. 

 

Í 126. grein kemur fram að Embætti sérstaks saksóknara fer með frumrannsókn 

sakamála vegna brota á lögunum og að skattrannsóknarstjóri geti á hvaða stigi rannsóknarinnar 

sem er vísað því til rannsóknarlögreglu eða að ósk sökunautar ef hann vill ekki hlýta því að 

málið fari til yfirskattanefndar til úrlausnar.  

Yfirskattanefnd sér um að úrskurða sektir vegna brota á lögunum ef þess er ekki krafist 

að rannsókninni sé vísað til rannsóknar og dómsmeðferðar skv. 1. mgr., (sbr. þó 3. mgr.) þessa 

laga sbr. a-lið 3. gr. laga nr. 160/2006. Skattrannsóknarstjóri sér um að leggja mál fyrir 

yfirskattanefnd og kemur einnig fram fyrir hönd hins opinbera þegar hún úrskurðar sektir og 
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úrskurður yfirskattanefndar eru fullnaðarúrskurðir og varaúrskurður fylgir ekki 

sektarúrskurðum hennar. 

Ársreikningaskrá er heimilt þrátt fyrir ákvæði 2. mgr. laganna að leggja sektir á þau 

félög sem falla undir 3. tölulið eða 1. málsl. 4. tölulið og vanrækja að standa skil á ársreikningi 

eða samstæðureikningi til opinberrar birtingar. Við mat á því hvort félög falla undir 3. tölulið 

eða 1. gr. hefur ársreikngaskrá heimild til að nýta sér upplýsingar frá ríkisskattstjóra skv. 2. 

mgr. 117. gr. laga, ásamt því að ársreikningaskrá er heimilt að leggja sektir á þau félög sem 

falla undir 1. gr. laganna og vanrækja það að leggja fram fullnægjandi upplýsingar eða skýringar 

með ársreikningi eða samstæðureikningi sem lagður hefur verið fram til opinberrar birtingar.  

Ársreikningaskrá hefur heimild til að leggja sektir á félög óháð því hvort brotið megi 

rekja til saknæms verknaðar fyrirsvarsmanns félagsins eða starfsmanns lögaðilans. 

Sektarfjárhæðin getur numið allt að kr. 500.000.- og rennur í ríkissjóð, einnig er sektin 

aðfarahæf og sektarákvörðun ársreikningaskrár er kæranlegt til yfirskattanefndar sbr. lög nr. 

30/1992. 

Einnig kemur fram í þessari grein að ef félag skili inn ársreikningi til ársreikningaskrár 

innan 60 daga frá því að sektartilkynning berst, er ársreikningaskrá heimilt að lækka 

sektarfjárhæðina um 60% sbr. 27. gr. laga nr. 14/2013. Fjármálaráðherra skal setja reglugerð 

sbr. reglugerð nr. 664/2008 um nánari framkvæmd á sektarheimild ársreikningaskrár sbr. b-lið 

3. gr. laga nr. 160/2006 og fyrnast þessar sakir samkvæmt lögum þessum á sex árum frá upphafi 

rannsóknar á vegum skattrannsóknarstjóra ríkisins sbr. 5. gr. laga nr. 82/2011, embætti sérstaks 

saksóknara eða löglærðum fulltrúum þeirra, gegn manni sem sökunaut, enda verði ekki 

óeðlilegar tafir á rannsókn máls eða ákvörðun refsingar. 
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7. Tölfræðileg skil á ársreikningum 
Þær tölfræðilegu upplýsingar sem ég ætla að skoða hér í næstu köflum geta eflaust sýnt okkur 

hvort að breytingar á lögum eftir hrun hafi skilað tilætluðum árangri. 

Mikil fjölgun hefur orðið á framtalsskyldum lögaðilum í skattgrunnskrá ríkisskattstjóra 

síðustu ár eða frá árinu 2008 þegar fjöldi gjaldskyldra félaga var 32.868, en í árslok 2012 voru 

framtalsskyldir lögaðilar komnir upp í 37.842. Þetta er aukning um rúm 15% (Ríkisskattstjóri, 

2013). 

Árið 2010 var fyrsta álagning ríkisskattstjóra eftir sameiningu skattumdæma en mun 

auðveldara er að nálgast fjölda lögaðila í skattgrunnskrá eftir þá sameiningu. Á vef 

ríkisskattstjóra rsk.is náði ég þó að finna samantekt á hversu margir lögaðilar voru á 

skattgrunnskrá árið 2008. Þá var fjöldi gjaldskyldra félaga 32.868. Árið 2009 voru þau orðin 

34.195 og árið 2010 voru þeir komnir upp í 35.500 (Ríkisskattstjóri, 2010). 

Framtalsskyldum, þ.e. gjaldskyldum lögaðilum, hefur fjölgað mikið frá árinu 1992 eða 

úr u.þ.b. 9.000 í rúm 37.000 á árinu 2012 (Tíund Fréttablað ríkisskattstjóra, 2012, bls. 14 - 17).  

Framtalsskyldir lögaðilar á árinu 2012 voru 45.924, en þá eru taldir með 8.681 lögaðili 

sem er undanþegin tekjuskatti. Er þá átt við opinbera aðila, sveitafélög og önnur ýmis 

félagasamtök sem ekki eru rekin í ágóðaskyni (Tíund Fréttablað ríkisskattstjóra, 2012, bls. 50-

61). 

Frá aldamótum hefur mikil aukning orðið á nýskráningum einkahlutafélaga, en þó hefur 

aftur dregið úr þeim á síðustu árum. Ætla má að þessi aukning eigi sér rætur í því að breytingar 

voru gerðar á lögum um hlutafélög sem auðveldaði fólki að færa einstaklingsrekstur sinn yfir í 

einkahlutafélag. Það þýddi að þeir þurftu að greiða lægri skatta og gátu nýtt sér skattalegt 

hagræði einkahlutafélaganna (Ríkisskattstjóri, 2012).  

0

10000

20000

30000

40000

1
9

9
2

1
9

9
3

1
9

9
4

1
9

9
5

1
9

9
6

1
9

9
7

1
9

9
8

1
9

9
9

2
0

0
0

2
0

0
1

2
0

0
2

2
0

0
3

2
0

0
4

2
0

0
5

2
0

0
6

2
0

0
7

2
0

0
8

2
0

0
9

2
0

1
0

2
0

1
1

2
0

1
2

Framtalsskyldir lögaðilar

Mynd 2: Framtalsskyldir lögaðilar. 



 

16 

 

Nýskráningar fyrirtækja á árunum 2008 til loka árs 2014 voru samtals 14.236, eins og 

við sjáum á myndinni hér að neðan. Í kjölfar hrunsins, á árunum 2010 – 2012 dró úr nýskráningu 

einkahlutafélaga en nýskráningar náðu þó að vera 5.079 á því tímabili. Þetta virðist þó vera á 

góðri uppleið á árunum 2013 og 2014 eins og sést á töflunni hér að neðan. 

(Hagstofa Íslands, án dags.) 

Í Tíund, fréttablaði ríkisskattstjóra, er grein eftir Kristján Gunnarsson um 

álagningarskoðun lögaðila. Þar kemur fram að hér áður fyrr hafi verið farið yfir hvern og einn 

einasta ársreikning og hann borin saman við framtal lögaðila. Með fjölgun nýskráðra fyrirtækja 

og félaga er ljóst að þessi aðferð hentar ekki lengur.  

Þegar almennum skilafresti á framtölum lögaðila vegna rekstrarársins 2011 lauk í lok maí 2012 

voru skilin einungis komin í 10,19% af framtölum framtalsskyldra lögaðila. Skilin jukust þó 

aftur eftir að skilum á einstaklingsframtölunum lauk.  

Endurskoðendur og bókarar geta sótt um framtalsfrest til ríkisskattsstjóra með 

ákveðnum skilyrðum og er lokafrestur til þeirra yfirleitt gefinn til um miðjan september. Má sjá 

mikla aukningu strax í september þar sem rúmlega 32% framtala er skilað inn þá. Þessi 

skyndilega aukning í september segir okkur að ljóst sé að framtalsskilin eru ekki í samræmi við 

það samkomulag sem ríkisskattstjóri hefur gert við fagaðilafélaga um skil. Þessi seinagangur 

getur leitt til þess að félög lendi í að skattskil þeirra séu áætluð og að álag á starfsfólk 

ríkisskattstjóra sé það mikið að það geti haft áhrif á gæði þeirrar skoðunar sem framtölin fái 

(Ríkisskattstjóri, 2012, bls. 14-17). 

Mynd 3: Hagstofan Nýskráningar fyrirtækja 2008-2015. 
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Þegar við skoðum myndina hér að framan sjáum við að það er fylgni í framtalsskilum og 

skilum á ársreikningi til ársreikningaskrár. Flest félögin skila inn bæði framtölum og 

ársreikningum sínum til ársreikningaskrár á sama tímabilinu það er frá því í ágúst og til 

desemberloka.  

Þegar við síðan skoðum myndina nánar sjáum við að síðustu átta ár hafa langflest félögin 

skilað inn sínum ársreikningi á þessu tímabili, þ.e. frá ágúst til áramóta, þó alltaf sé einhver 

hluti sem skilar inn seint og illa og einnig eru líka einhverjir sem skila aldrei inn, hvorki 

framtölum né ársreikningi til ársreikningaskrá.  

 

7.1 Sektaráhrifin 

Þann 31. ágúst ár hvert rennur, samkvæmt lögum, út frestur til að skila ársreikningi inn til 

ársreikningaskrár og þann 1. september 2013 höfðu um 30% skilaskyldra lögaðila skilað inn 

ársreikningi sínum til ársreikningaskrár vegna ársins 2012. Þegar við skoðum hvernig skilin 

voru árið 2006 má sjá að um 13% höfðu skilað inn á sama tímapunkti þá. Skil til 

ársreikningaskrár hafa því aukist jafnt og þétt þótt varla geti þau talist ásættanleg. 

Þó má sjá að öll árin er mesta aukningin í september og október, enda er þá farið að líða 

að seinni hlutanum af þeim fresti sem fagaðilum og bókurum er gefin til þess að klára að senda 

inn framtöl fyrir þá lögaðila sem þeir vinna fyrir. 

Mynd 4: Skil á ársreikningum til ársreikningaskrár 1. janúar – 31. desember fyrir hvert reikningsár 2006 - 2013. 
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Gríðalegt stökk má sjá á milli áranna 2009 og 2010 en þá fór ríkisskattstjóri að leggja 

sektir á þau félög sem ekki skiluðu inn ársreikningi sínum til ársreikningaskrár. Þó að 

sektarheimildin hafi verið sett í lög árið 2006 var ekki farið að beita henni fyrr en nokkrum 

árum seinna, en strax við setningu laganna má sjá aukningu í skilum á ársreikningum til 

ársreikningaskrár.  

Sektarheimild ríkisskattsstjóra hefur augljóslega haft þau hvatningaráhrif sem vonast 

hafði verið eftir, því þó svo að enn í dag séu alltaf einhverjir sem ekki skila inn þá má segja að 

skil á ársreikningum séu að þróast í rétta átt. 

Á myndinni hér að framan má sjá þróun skila á ársreikningum á lokadegi, sem er 31. 

ágúst ár hvert, frá árinu 2004 til ársins 2013 og aftur má sjá þar gríðarlega breytingu á árunum 

2009 og 2010 eða um 28% aukningu á skilum ársreikninga til ársreikningaskrár eftir að farið 

var að beita sektum á félög og hefur þróunin verið uppá við síðan þá. Þegar við skoðum árin 

fyrir hrun er greinilegt að það var ekki efst á lista fyrirtækjanna að skila inn ársreikningi til 

ársreikningaskrár, enda lítill sem enginn þrýstingur á það og engin sekt.  

Á myndinni hér að neðan sjáum við síðan hvernig þróunin hefur verið á stöðu skila í 

árslok ár hvert fyrir sama tímabil eða fjórum mánuðum eftir lokaskil. Einnig má sjá hér 

breytingu á milli áranna 2009 og 2010 þar sem aukning skila á ársreikningumm til 

ársreikningaskrár náði um 12%. Aftur sjáum við hérna í árslok að árin fyrir hrun hefur 

forsvarsmönnum fyrirtækjanna ekki þótt það nauðsyn að standa skil á ársreikningum sínum til 

ársreikningaskrár. 
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Eins og fyrr segir voru um 37.000 lögaðilar sem bera tekjuskatt skráðir í skattagrunn 

ríkisskattsstjóra árið 2012. Þegar við skoðum hvernig skilin eru á ársreikningum í árslok það 

sama ár, sjáum við hér á myndinni að framan að 26.435 lögaðilar hafa skilað inn ársreikningi 

sínum til ársreikningskrár þann 31. desember 2012 eða rúm 71%. 

Ekki er hægt að búast við að 100% skil verði á ársreikningum til ársreikningaskrár þar 

sem alltaf verður einhver hluti lögaðila sem ekki hirða um að skila inn hvorki framtölum sínum 

né að senda inn ársreikning til ársreikningarskrár.  

 

7.2 Sektir vegna vanskila 

Skila skal ársreikningi til ársreikningaskrár í seinasta lagi 31. ágúst ár hvert fyrir rekstrarárið á 

undan. Þetta kemur fram í sektarheimild ársreikningarskrár sem hægt er að finna í lögum um 

ársreikninga og þar segir: 

Í XII. kafli laga nr. 3/2006 (120. - 126. gr.) um ársreikninga eru fyrirmæli um viðurlög 

og málsmeðferð vegna brota á ákvæðum laganna. Samkvæmt 125. gr. má gera lögaðila 

fésekt fyrir brot gegn lögunum, óháð því hvort brotið megi rekja til saknæms verknaðar 

fyrirsvarsmanns eða starfsmanns lögaðilans. 
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Í töflunni sem hér fer á eftir má sjá fjölda þeirra félaga sem hafa verið sektuð vegna 

áranna 2009 til 2013. Á árinu 2009 voru flest félögin sektuð eða 3.295 félög, en þetta var fyrsta 

árið sem sektarheimildinni var beitt. Strax árið á eftir voru ekki nema 1.416 félög sektuð sem 

þýðir 42,97% fækkun á milli ára. Síðan sjáum við töluverða aukningu aftur árið 2011 og 2012 

en síðan hafa aldrei verið eins fá félög sektuð og árið 2013.  

Af þessu má ætla, að heimild til að sekta félög sem ekki skila inn ársreikningi til 

ársreikningaskrár hafi góð áhrif á skil til ársreikningaskrár.  

Einnig má sjá á töflunni fjölda þeirra sem hefur skilað ársreikningi eftir að hafa fengið 

á sig sektina og eins og áður er mesti fjöldinn fyrsta sektarárið eða 1.115 lögaðilar eða 33,83% 

þeirra sem hafa þá loksins drifið í því að skila inn ársreikningi sínum. Hin árin sem við sjáum 

á töflunni sýna einnig að aukning er á skilum til ársreikningaskrár þegar búið er að ýta við 

fyrirtækjunum með því að beita þau sektum.  

Aukning á skilum fyrir árið 2010 var 34,46%, fyrir árið 2011 jukust skil um 46,23%, 

fyrir árið 2012 34,51% en fyrir árið 2013 var aukningin ekki nema 16,98%. Hugsanleg skýring 

á þeirri litlu svörun er að dagsetning sektarákvörðunar var ekki fyrr en 13. janúar 2015 svo að 

eflaust voru einhver fyrirtæki enn að vinna í að koma ársreikningunum til ársreikningaskrár 

fyrir árið 2013 þegar tölurnar voru teknar saman.  

Fésektir ársreikningaskrár             

Reikningsár   2009 2010 2011 2012 2013 

Dags. Sektarákvörðunar   3.5.2011 16.6.2012 16.1.2013 7.1.2014 13.1.2015 

Fjöldi sektaðra félaga   3.295 1.416 1.817 2.124 1.325 

Fjöldi sem hefur skilað ársreikningi í dag 1.115 488 840 733 225 
Mynd 7: Fésektir ársreikningaskrár. 

Ársreikningaskrá hefur heimild til þess að lækka sektir sem lagðar hafa verið á félög 

sem skila inn ársreikningi til ársreikningaskrár um 60% innan 60 daga frá dagsetningu 

sektarákvörðunar. Ekki þarf að sækja sérstaklega um lækkunina heldur mun innsendur 

ársreikningur teljast vera beiðni um lækkunina. Sé ársreikningi hins vegar ekki skilað innan 

þessara tímamarka stendur sektin að fullu.  

Ákvæði eru til fyrir ársreikninga vegna áranna 2009, 2010 og 2011 um að fá sektina 

lækkaða og þarf að óska eftir því sérstaklega og er það gert í samræmi við þágildandi lög og 

úrskurði yfirskattanefndar. 
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Einnig hefur ársreikningaskrá samkvæmt úrskurðarframkvæmd yfirskattanefndar 

heimild til að fella niður sektir á þau félög sem eru ekki í rekstri og eru ekki með neinar tekjur, 

gjöld, eignir, hagnað eða tap og þurfa því ekki að skila inn ársreikningi til ársreikningaskrár, en 

félagið þarf engu að síður að skila inn núll skattframtali til ríkisskattsstjóra til að færa sönnur á 

að svo sé.  

Hægt er að óska eftir endurupptöku málsins og niðurfellingar sektar og þarf beiðni þessi 

að berast ársreikningaskrá innan þriggja mánaða frá dagsetningu sektarákvörðunar. 

Hægt er að kæra fésekt ársreikningaskrár til yfirskattanefndar og er kærufresturinn þrír mánuðir 

frá dagsetningu úrskurðar en hún frestar ekki innheimtu sektar (RSK Ríkisskattstjóri, án dags.). 
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8. Upplýsingagildi ársreikningaskrár 
Ársreikningskrá nýtist þeim fyrirtækjum sem hafa hag af þeim upplýsingum afar vel. Samstarf 

er á milli ársreikningaskrár og einkafyrirtækja um sölu og birtingu á ársreikningum sem skilað 

hefur verið inn til ársreikningaskrárinnar til opinberrar birtingar. Í tölvupósti Ólafs M. 

Sverrissonar (olafur.m.sverrisson@rsk.is) 9. mars 2015 svarar hann spurningu minni um það 

hvernig samstarfi ársreikningaskrár og Creditinfo sem selur upplýsingarnar sé háttað: 

Credit-info ásamt nokkrum öðrum félögum hafa gert samning um dreifingu og miðlun 

gagna úr fyrirtækjaskrá og ársreikningaskrá en þessir aðilar greiða gjald fyrir þann 

aðgang sem þeir hafa að þessum skrám.  

Hjá fyrirtækjunum Creditinfo og Keldunni er hægt að nálgast ársreikninga fyrirtækja 

sem hafa sent inn ársreikninga sína til ársreikningaskrár til opinberrar birtingar samkvæmt 

lögum.  

Á vef Creditinfo www.creditinfo.is má sjá að hægt er að kaupa áskrift af ýmsum 

upplýsingum sem þeir hafa unnið út úr gögnum sem fyrirtækið hefur aðgang að, bæði frá 

fyrirtækjaskrá og ársreikningaskrá. Þegar ég hafði samband við Creditinfo símleiðis var mér 

tjáð að fyrirtækið væri í samstarfi við ársreikningaskrá um dreifingu og miðlun þessara gagna.  

Viðmælandi tjáði mér að hægt væri að fá hjá þeim ársreikninga skilaskyldra félaga, bæði 

skannaða og innslegna, ásamt því að þeir vinni úr þessum gögnum ýmsar lykiltölur sem þeir 

safna í gagnagrunn sinn sem hægt er að kaupa hjá þeim (Ása Birna Ólafsdóttir, munnleg 

heimild, 9. mars 2015). 

Á heimasíðu Keldunnar www.keldan.is er hafsjór af fjármálatengdum upplýsingum og þar 

er einnig hægt að gerast áskrifandi að Keldunni þar sem er hægt að nálgast ársreikninga 

fyrirtækja auk ýmissa annarra upplýsinga sem Keldan hefur safnað og unnið ýmsar 

lykilupplýsingar úr gögnum og skrám frá öllum helstu opinberu stofnunum landsins.  

  

mailto:olafur.m.sverrisson@rsk.is
http://www.creditinfo.is/
http://www.keldan.is/
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9. Dómafordæmi 
Tvö dómsmál vegna vanrækslu á skilum á ársreikningum til ársreiknagaskrá, rekin með tólf ára 

millibili, eru til. Er um að ræða dóma vegna mála Bílabúðar Benna nr. S-895/2012 annars vegar 

og B.M. Vallár og Vikurvara nr. 2507/2000 hinsvegar. Varnaraðilar beggja málanna báru fyrir 

sig að ástæðan fyrir því að ársreikningum hafi ekki verið skilað inn, væru sú að þeir vildu ekki 

að ársreikningar fyrirtækis þeirra yrðu birtir opinberlega og yrðu þannig aðgengilegir fyrir 

samkeppnisaðila til að skoða hvernig þeir haga sínum rekstri. 

Í eldra málinu þar sem B.M. Vallá ehf. og dótturfyrirtæki þess Vikurvörur ehf. voru 

ákærð fyrir að hafa ekki staðið skil á samandregnum ársreikningum til opinberrar birtingar hjá  

ársreikningaskrá fyrir árin 1995, 1996 og 1997 svo að ekki var hægt að birta þá opinberlega hjá 

Ríkisskattsstjóra og einnig 1998 og 1999. Þegar gögn úr ársreikningaskrá eru skoðuð á vefnum 

www.rsk.is má sjá að ekki hefur verið skilað inn til ársreikningaskrár samandregnum 

ársreikningi fyrir árin 1995-2010 eða í samtals 16 ár (Ríkisskattstjóri, án dags.). Hjá 

Vikurvörum sést einnig að ekki hefur verið skilað inn ársreikningum til ársreikningaskrár fyrir 

árin 1995-2006 eða í samtals 12 ár (Ríkisskattstjóri, án dags.).  

Eru þessi fyrirtæki og forsvarsmenn þeirra sökuð um að hafa brotið lög er varða: 

1. tölulið 1. mgr. 84. gr., sbr. 82. gr. laga nr. 144, 1994, um ársreikninga og 2. mgr. 262. 

gr. almennra hegningarlaga nr. 19, 1940, sbr. 1.gr. laga nr. 39, 1995, sbr. einnig 1. mgr. 

69. gr. laga nr. 144, 1994 og 1. gr., 1.mgr. 3. gr. og 13. gr. reglugerðar nr. 134, 1996, sjá 

nú sömu greinar í reglugerð nr. 801, 1998, um ársreikninga, skil og birtingu ársreininga 

(Morgunblaðið, 2001).  

Reynir hér því á refsiárbyrgð þessara félaga og vísað er til 87. gr. laga nr. 144, 1994, 

sbr. e-lið 3. gr. laga nr. 37, 1995 ásamt því að vísa í framangreind lög. Er því krafist að ákærðu 

verði dæmd til refsingar fyrir framangreind brot. (Morgunblaðið, 2001). 

Dómari við Héraðsdóm Reykjavíkur áleit að sektarákvæði ársreikningalaga stæðust 

ekki í þessu máli þar sem Alþingi hafði ekki sett lög um að sérstök félagaskrá héldi utan um 

allt eftirlit með ársreikningum félaga í landinu. Voru því fyrirtækin og forsvarsmenn þeirra 

sýknaðir af þessari ákæru og allur kostnaður lagðist því á ríkissjóð. 

Þar sem nú lá fyrir að ekki voru lagaheimildir um starfsemi ársreikningaskrár var farið 

í það að bæta úr því með lögum nr. 58/2001. 

http://www.rsk.is/
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Seinna málið varðaði Bílabúð Benna og forsvarsmann fyrirtækisins Benedikt 

Eyjólfsson. Ákæran snéri að meiriháttar brotum gegn ársreikningalögum, að hafa vanrækt að 

standa skil á samandregnum ársreikningum til ársreikningaskrár á réttum tíma vegna áranna 

2006, 2007, 2008, 2009 og 2010.  

Á vefnum www.rsk.is má sjá að Bílabúð Benna hefur skilað inn samandregnum 

ársreikningum til ársreikningaskrár fyrir árin 2006, 2007 og 2008 en ekki hefur ennþá verið 

skilað inn fyrir árin 2009 og 2010, en hins vegar er búið að skila inn fyrir árin 2011, 2012 og 

2013 (Ríkissattstjóri, án dags.). 

Brot þau sem Benedikt Eyjólfsson var ákærður fyrir voru talin varða við:  

2. mgr. 262. gr. almennra hegningarlaga nr. 19/1940, sbr. 1. gr. laga nr. 39/1995, sbr. 

einnig 1. mgr. 121. gr. og 120. gr. laga um ársreikninga nr. 3/2006. En brot þau er varða 

Bílabúð Benna eru talin varða við 125. gr., sbr. 1. mgr. 121. gr. og 120. gr. laga um 

ársreikninga nr. 3/2006.  

Var þess krafist að ákærðu yrðu dæmd til refsingar og greiðslu alls sakakostnaðar.  

Niðurstaða héraðsdóms var sú að ákærðu bar skylda til að standa skil á ársreikningi til 

opinberrar birtingar, þar sem einkahlutafélagið Bílabúð Benna ehf. féll undir þau gildissvið 

laganna hvað varðar þau stærðarmörk sem þá gildu í lögum um ársreikninga nr. 3/2006. Þar 

sem framkvæmdastjóri og stjórnarmaður félagins hafði af ásetningi brugðist skyldum sínum 

sbr. 1. og 2. mgr. 44. gr. laga um einkahlutafélög nr. 138/1994 sem felur í sér samkvæmt 1. 

málslið 1. mgr.109. gr. laga nr.3/2006 eigi framkvæmdastjóri eða stjórnarformaður að sjá til 

þess að ársreikningur fyrirtækisins berist ársreikningaskrá til opinberrar birtingar eigi síðar en 

mánuði eftir samþykki reiknings. Var hann því dæmdur til að greiða sekt að fjárhæð kr. 

750.000.-. 

Málinu var þó ekki lokið hér því ríkissaksóknari skaut málinu til hæstaréttar sem 

staðfesti niðurstöðu héraðsdóms en hækkaði sektina í kr. 1.000.000.- (Hæstiréttur Nr. 265/2013, 

án dags.). 
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Af þessu dómsmálum sem hér hafa verið rakin má sjá að lögin hafa breyst til hins betra og 

eru nú skýrari og ná betur utan um hlutverk sitt og ekki bara reynt að leysa málið með 

reglugerðum heldur hafa verið sett lög og hlutverk ársreikningaskrár því lögfest með lögum nr. 

3/2006.  Fyrirtækjum og forsvarsmönnum þeirra ber því að senda inn til ársreikningaskrár 

samandregin ársreikning til opinberrar birtingar og geta ekki borið fyrir sig 

samkeppnissjónarmið og friðhelgi á því hvernig þeir haga sínum rekstri. 
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10. Eftirfylgni ársreikningaskrár 
Í 117. grein laga um ársreikninga kemur fram að ársreikningaskrá skuli gera úrtakskannanir og 

athuganir á ársreikningum, samstæðureikningum og skýrslu stjórnar í því skyni að sannreyna 

að þessi gögn séu í samræmi við ákvæði þessara laga og að hún geti krafist þeirra upplýsinga 

hjá hverju félagi sem nauðsynlegar eru í þessu sambandi.  

Ársreikningaskrá hefur einnig heimild til að sannreyna hvort félög uppfylli ákvæði 

laganna um stærðarmörk. Til að mega skila inn samandregnum ársreikningi og 

samstæðureikningum, þá hefur ársreikningaskrá heimild til að afla sér upplýsinga hjá 

ríkisskattstjóra um nöfn og kennitölur þeirra félaga sem lög þessi taka til og fara yfir þau 

stærðarmörk sem greinir  á um í 2. tölul. 1. mgr. 1. gr. sbr. 24.gr. laga nr. 14/2013. 

Þegar ég spurðist fyrir um það hjá ársreikningaskrá hvernig eftirfylgni væri háttað 

varðandi framsetningu ársreikninga og brotum á lögum var mér tjáð að ársreikningaskrá vinni 

úrtakskannanir í samræmi við 117. gr. laga nr. 3/2006 um ársreikninga. Komi ársreikningur 

sem er ófullnægjandi upp í úrtaki er honum hafnað og félagið þarf að skila inn nýjum 

ársreikningi. Lendi ársreikningur ekki í úrtaki en það kemur upp seinna, hvort sem það er við 

nánari skoðun ársreikningaskrár eða ábendingar frá lesendum ársreiknings, að ársreikningurinn 

sé ófullnægjandi er hann felldur af skrá og félaginu gert að skila inn nýjum ársreikningi (Ólafur 

M. Sverrisson, munnleg heimild, 9. mars 2015). 

Ég spurði einnig hvort ársreikningaskrá kanni eitthvað hvort brotin hafi verið lög um 

arðgreiðslur eða lánveitingar til eigenda fyrirtækjanna og fékk ég það svar að ársreikningaskrá 

væri ekki eftirlitsaðili varðandi arðgreiðslur eða lánveitingar til eigenda félaga (Ólafur M. 

Sverrisson, munnleg heimild, 9. mars 2015). 

Einnig kom ég inn á það við ársreikningaskrá hvort hún geti séð um samantekt gagnlegra 

markaðsupplýsinga sem geta nýst aðilum á markaði og að slíkt gæti aukið tilganginn með  

upplýsingasöfnuninni.  

Svarið sem ég fékk frá ársreikningaskrá var að mikill ávinningur væri af 

ársreikningaskrá fyrir fyrirtæki á markaði og viðskiptalífið í heild. Eins og er væri ekki hægt að 

vinna tölulegar upplýsingar um mengi fyrirtækja en hægt sé að skoða ársreikning hvers og eins 

félags fyrir sig. Hlutverk ársreikningaskrár skv. 9. tölul. 2. gr. og 109. gr. laga nr. 3/2006 um 

ársreikninga sé að taka á móti og birta ársreikninga skilaskyldra félaga en að annarra sé að 

greina markaði og vinna úr þeim upplýsingum sem þar liggja (Ólafur M. Sverrisson, munnleg 

heimild, 9. mars 2015). 
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11. Sektarákvæðið og gjaldþrot fyrirtækja 
Þegar fyrirtæki er gert gjaldþrota er það samfélagið, lánadrottnar og jafnvel almenningur sem 

ber skaðann af því og má því segja að gjaldþrot fyrirtækja séu kostnaðarsöm fyrir samfélagið í 

heild sinni.  

Ég spurði ársreikningaskrá einnig út í það hvernig væri farið með sektarákvæðið ef 

fyrirtækið fer í þrot, hvort það félli niður eða hvort eigendur þess væru í einhverjum tilfellum 

rukkaðir áfram sem gæti átt rétt á sér t.d. ef fyrirtæki hefur ekki farið eftir settum reglum, ekki 

skilað inn framtölum o.þ.h., en þá gæti verið réttlætanlegt að fella hina takmörkuðu ábyrgð 

niður.  

Mér var tjáð að sektir ársreikningaskrár séu lagðar á félagið en ekki forsvarsmenn þess. 

Við gjaldþrot félags eru því sektir ársreikningaskrár ein af þeim kröfum sem gerðar eru í 

þrotabúið. Dómafordæmi vanti til að fullyrða að takmörkuð ábyrgð falli niður sé ekki farið eftir 

settum reglum um félög með takmarkaða ábyrgð. Einungis eitt dómafordæmi er fyrir því í dómi 

hæstaréttar frá árinu 1993 í svokölluðu Mótorskipsmáli (Ólafur M. Sverrisson, munnleg 

heimild, 9. mars 2015). 

Við skoðun á dómi þessum sem kallaður hefur verið Mótorskipsmálið, en hann er að 

finna í dómasafni Hæstaréttar frá 1993 á blaðsíðu 1653 (Morgunblaðið, 2010), kemur þar fram 

skýrt dæmi um brottfall ábyrgðartakmörkunar. Málavextir eru þeir að hluthafar stóðu í 

innfluttningi á bifreiðum, en samkvæmt samþykktum félagsins var tilgangur félagsins ekki 

innflutningur á bifreiðum, heldur að stunda skipamiðlun, skiparekstur og aðra 

útgerðarstarfsemi.  

Niðurstaða dómsins var sú að hlutafélag þetta hafi ekki verið rekið sem hlutafélag í 

skilningi hlutafélagalaga og engin starfsemi hafi verið í félaginu nema fyrstu tvö árin, ásamt 

því að ekki voru haldnir stjórnarfundir að undanskildum aukaaðalfundi í júní 1983 þar sem 

hluthafarnir voru kosnir í stjórn og að ekki hafa verið gerðir ársreikningar nema fyrstu tvö árin. 

Komst því dómurinn að þeirri niðurstöðu að ekki hefði verið um eiginlega hlutafjárstarfsemi að 

ræða og voru hluthafarnir gerðir persónulega ábyrgir fyrir þeirri kröfu sem á þá var gerð. 
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Því má segja að dómur þessi staðfesti alla meginhugsun um brottfall 

ábyrgðartakmörkunar ef félag er ekki rekið í samræmi við það sem meginreglan um takmarkaða 

ábyrgð segir til um og að þá ættu hluthafar að bera ótakmarkaða ábyrgð, eins og ef ekki hefði 

verið um félag með takmarkaða ábyrgð að ræða (Morgunblaðið, 2010). 

Segja má að tilgangslaust sé að sekta félag sem fer síðan í þrot og ekkert fæst út úr 

eignum þess. Sektarfjárhæðin hefur því einungis áhrif á þau félög sem hyggjast halda áfram 

rekstri.  

Hvað varðar að fella niður takmarkaða ábyrgð ef félagið fer ekki eftir settum reglum og þá 

að flytja refsiábyrgðir yfir á hluthafana, má ætla að líklegra sé að fyrirtækin greiði sektina áður 

en að félagið fer í þrot. 

  



 

29 

 

12. Sektarfjárhæðin í sektarheimildinni 
Sú fjárhæð sem ársreikningaskrá hefur heimild til að sekta þau félög sem ekki skila inn 

ársreikningi eða samandregnum ársreikningi til ársreikningaskrár á réttum tíma er sú sama, 

hvort sem um er að ræða lítið eða stórt fyrirtæki. Segja má að það að leggja sömu sektarfjárhæð 

á öll fyrirtækin sem ekki standa skil á ársreikningi til ársreikningaskrár til opinberrar birtingar, 

geti hæglega orðið litlum fyrirtækum að falli og þau farið í þrot, en stærri fyrirtækin geta greitt 

sektina og haldið áfram í sínum rekstri. Ég spurði því ársreikningaskrá út í það hvort ekkert hafi 

verið hugað að því að miða sektarfjárhæðina við veltu eða eignir. 

Var mér þá tjáð að þar sem ársreikningaskrá vinni einungis eftir þeim lögum og 

reglugerðum sem settar séu af Alþingi og væri réttast að beina þessari spurningu þangað eða til 

atvinnuvega- og nýsköpunarráðuneytisins þar sem frumvörp til laga um ársreikninga eru unnin. 

Vissulega má þó segja að sektarheimild ársreikningarskrár sé samt sem áður miðuð við 

veltu og eignir því ársreikningaskrá er einungis heimilt að sekta félög, vegna vanskila á 

ársreikningi, undir stærðarmörkum 1. gr. laga nr. 3/2006 um ársreikninga. Ef félag yfir þessum 

stærðarmörkum vanrækir að skila ársreikningi er það á forræði skattrannsóknarstjóra og 

sérstaks saksóknara og eru þá félögin og forráðamenn þess stefnt fyrir dóm eins og nýleg dæmi 

sýna (Ólafur M. Sverrisson, munnleg heimild, 9. mars 2015). 

Hér er verið að vísa til dómsins sem féll á Bílabúð Benna og forsvarsmann þess og 

fjallað var um hér að framan. 

Af dómnum má sjá að farið er eftir stærðarmörkum sem gilda í lögum um ársreikninga 

nr. 3/2006 varðandi sektarfjárhæðir. Fyrirtæki sem fara yfir þau stærðarmörk sem gilda í 1. gr. 

laga nr. 3/2006 fara fyrir dómstóla og fá þannig á sig hærri sekt ásamt því að forsvarsmenn 

fyrirtækisins fá einnig á sig dóm og sekt.  

  



 

30 

 

13. Ný tilskipun frá Evrópusambandinu 
Í júní 2013 gaf Evrópusambandið út nýja tilskipun (2013/34/EU) um ársreikninga og skal hún 

vera innleidd í löggjöf aðildarríkja og þar sem Ísland er hluti af EES skal innleiða hana hér á 

landi eigi síðar en 20. júlí 2015 og skulu breytingar taka gildi við reikningsskil sem hefjast 1. 

janúar 2016. Tilgangur þessarar tilskipunar er að einfalda kröfur og minnka kostnað á lítil og 

meðalstór fyrirtæki við að uppfylla opinberar kröfur um upplýsingaskyldu, en þó án þess að 

það hafi áhrif á gæði eða samanburðarhæfi þeirra. 

Einföldunin er sett í hendur hvers aðildarríkis og snýr hún að því að veita litlum 

fyrirtækum heimild til að útbúa aðeins samandreginn rekstrar- og efnahagsreikning, en hafa 

leyfi til að sleppa skýringum. Einnig gæti krafa um sjóðsstreymi dottið út ásamt því að hjá 

litlum fyrirtækjum verði ekki gerð krafa um samstæðureikningsskil (Deloitte, án dags.). 

Vinna við frumvarp þetta fer nú fram hjá atvinnuvega- og nýsköpunarráðuneytinu. Nýja 

tilskipunin byggir að mestu leyti á eldri tilskipunum og því eru ekki um neinar umbreytingar á 

gerð reikningsskila að ræða. Aftur á móti gæti hún haft umtalsverðar breytingar á framsetningu 

í reikningsskilum félaga hér á landi þó sér í lagi hjá minni fyrirtækjum. 

Þegar ég spurði um þetta hjá ársreikningaskrá var mér tjáð að ljóst væri að ný tilskipun 

frá Evrópusambandinu muni hafa áhrif á ársreikningaskrá enda mun væntanlega verða mikil 

breyting á lögum um ársreikninga en ekki liggur fyrir frumvarp til breytinga á lögum nr. 3/2006 

vegna þessarar tilskipunar og því erfitt að segja hvaða áhrif þessi tilskipun muni hafa á 

ársreikningaskrá (Ólafur M. Sverrisson, munnleg heimild, 9. mars 2015). 
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14. Umræðan 
Þau fyrirtæki sem skila inn ársreikningum sínum samviskulega á ári hverju og gera það með 

skýrum og réttum hætti auk þess að fara eftir settum reglum við gerð ársreikninga, skapa sér 

mikið traust á markaði og atvinnulífið nýtur einnig góðs af því í heild sinni. 

Fyrirtæki safna saman upplýsingum úr ársreikningum sem skilað er inn til 

ársreikningaskrár og vinna úr þeim ýmsar skýrslur og lykiltölur sem að almenningur og önnur 

fyrirtæki geta nýtt sér við ýmsar greiningar og athuganir.  

Hagstofan vinnur einnig miklar upplýsingar upp úr þeim upplýsingum sem finnast í 

ársreikningum fyrirtækja landsins og birtir þær á heimasíðu sinni, svo sem samanburðartölur 

milli ára og á milli atvinnugreina. Því má segja að upplýsingar úr ársreikningaskrá gefi sem 

besta mynd af stöðu markaðarins á hverjum tíma og að nauðsynlegt sé að fyrirtækin skili 

ársreikningum sínum á réttum tíma (Hagstofa Íslands, án dags.). 

Á árunum fyrir hrun virtist ekki vera neinn skilningur á gildi ársreikninga eða því að fara 

eftir lögum og reglum, hvorki hjá því opinbera né hjá forsvarsmönnum fyrirtækjanna í 

landinu, en nú virðist þessi skilningur allur að vera að koma eins og við sjáum á hvernig skil á 

ársreikningum til ársreikningarskrár hafa aukist núna síðustu ár og má þó samt segja að það sé 

í raun hörku stjórnvalda sem beita heimild um sektarákvæði að þakka að þetta sé á réttri leið. 

Það er einnig athyglisvert að líta út fyrir landsteinanna og skoða framkvæmdina í öðrum 

löndum. Í Noregi rakst ég á gagnagrunn sem mikið er notaður í viðskiptalífinu þar í landi. Þar 

þykir eðlilegt að geta flett upp upplýsingum um það félag sem þú ert að hugsa um að eiga í 

viðskiptasambandi við. Í þessum gagnagrunni sem heitir Proff – The Business Finder 

(www.proff.no) er hægt að fletta upp norskum fyrirtækjum og fá ýmsar upplýsingar um þau, 

eins og afkomu og rekstur þess, fjölda starfsmanna, skoðað veltu þess ásamt ýmsum öðrum 

upplýsingum um fyrirtækið. Þarna virðist allt vera á einum stað og birtast um leið og fyrirtæki 

er valið. 

  

http://www.proff.no/
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Hjá ársreikningaskrá hafa allir aðgang að ársreikningum fyrirtækjanna sem skilað hafa 

inn ársreikningi til ársreikningaskrár gegn vægu gjaldi. Creditinfo og Keldan bjóða einnig upp 

á aðgang að gagnagrunni sínum gegn gjaldi eða mánaðaráskrift og síðan aukagjaldi eftir því 

hvernig skýrslu óskað er eftir. Þessar upplýsingar koma allar frá ársreikningaskrá þar sem 

ársreikningaskrá hefur gert samning um dreifingu og miðlun gagna úr fyrirtækjaskrá og 

ársreikningaskrá (Ólafur M. Sverrisson, munnleg heimild, 9. mars 2015). Creditinfo og Keldan 

sjá síðan sjálf um að búa til ýmsar skýrslur og lykiltölur úr ársreikningunum til að selja út frá 

sér.  

Þetta er ekki eins og í Noregi þar sem allir geta flett hvaða fyrirtæki sem er upp og geta 

séð upplýsingar um það nokkur ár aftur í tímann algjörlega sér að kostnaðarlausu. Hér á landi 

er það aðeins hjá Hagstofu íslands sem hægt er að nálgast upplýsingar, unnar úr 

ársreikningaskrá án endurgjalds en þær nýtast ekki til að skoða einstök fyrirtæki, aðeins í 

samanburði innan eða milli atvinnugreina eða tímabila. 

Innan hagsmunasamtaka í atvinnulífinu er aukinn skilningur á að auka þurfi traust og 

virðingu íslenskra fyrirtækja á alþjóðlegum vettvangi. Því má segja að góð og almenn skil á 

ársreikningum til ársreikningaskrár sé þannig ein af forsendum þess að Ísland komist aftur í hóp 

þeirra þjóða sem njóta trausts á alþjóðavettvangi. 

Þegar tölur um skil á ársreikningum til ársreikningaskrár eru skoðaðar sést að mikil aukning 

hefur orðið á skilum á ársreikningum síðustu ár og má rekja þessi auknu skil til þessa að sett 

voru í lög sektarákvæði sem ársreikningaskrá gat farið að nota á þau fyrirtæki sem ekki skiluðu 

inn ársreikningi til þeirra á réttum tíma og eftir að ársreikningaskrá fór að beita sektum við 

vanskilum en það var fyrst gert árið 2009, sjáum við stórt stökk í því að fyrirtæki sendu inn 

ársreikninga sína til ársreikningaskrár til að losna undan því að þurfa að greiða sekt. 

Varla er hægt að búast við að 100% skil verði á ársreikningum til ársreikningaskrár þar 

sem alltaf verður einhver hluti lögaðila sem hvorki hirða um að skila inn framtölum sínum né 

að senda inn ársreikning til ársreikningarskrár. Þó eru skilin komin upp í um 80% af 

skattagrunni ríkisskattsstjóra og má spyrja sig að því hvort þessi 20% sem upp á vanta hræðist 

það að láta opinbera rekstur sinn og skila einungis ársreikningi til ríkisskattstjóra en ekki 

ársreikningaskrár. Svo eru líka alltaf einhverjir sem skila ekki inn og velja frekar að greiða 

sektina til að komast hjá því að önnur fyrirtæki geti flett fyrirtækinu upp og skoðað rekstur þess. 

Þarna mætti segja að þeir séu að fela rekstur sinn og varna því að hægt sé að viðhalda eðlilegum 

viðskiptaháttum innanlands sem á erlendri grundu. 
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Á Íslandi eru skilin á ársreikningum til ársreikningaskrár mun verri en í nágrannalöndum 

okkar og má segja að vanskil ársreikninga sé í raun heimatilbúið vandamál, en það þekkist vart 

í nágrannalöndunum. Erlendis hafa yfirvöld víðtækari refsiheimildir við vanskilum, ekki 

einungis að sekta félögin heldur einnig til inngripa í starfsemi fyrirtækisins ef aðrar aðgerðir 

bera ekki árangur (Viðskiptaráð Íslands, 2009).  

Viðskiptaráð hefur bent á að mikilvægt sé fyrir íslensk fyrirtæki að hafa skilvirkni og 

gagnsæi í upplýsingamiðlun fyrirtækja að leiðarljósi, þar sem það liðkar fyrir að greiðslur frá 

íslenskum fyrirtækjum fáist tryggðar hjá erlendum greiðslutryggingarfyrirtækjum. Það eru svo 

nákvæmlega þessi erlendu fyrirtæki sem vilja geta flett upp ársreikningi og skoðað stöðu 

félagsins áður en til viðskipta er stofnað.  

Fyrirtæki sem ekki skila inn fjárhagsupplýsingum á réttum tíma eru í raun að vinna gegn 

eigin hagsmunum og reyndar hagsmunum alls atvinnulífsins í heild. Því mætti segja að með því 

að bera hagsmuni fyrirtækjanna í landinu fyrir brjósti mætti taka undir það að ríkisskattsstjóri 

fái auknar heimildir til aðgerða við vanskil á ársreikningum eða fjárhagsupplýsingum í heild 

sinni (Viðskiptaráð Íslands, 2009). 

  



 

34 

 

15. Niðurstöður spurningakönnunnar 
Til þess að geta svarað rannsóknarspurningunni sem lagt var upp með í upphafi rannsóknar 

þessarar, var gerð spurningakönnun sem lögð var fyrir fagaðila og nemendur í faginu til að fá 

sem gleggsta mynd þeirra af viðhorfi þeirra til ársreikningaskrár ríkisskattsstjóra. 

Spurningakönnunin var send út á 342 aðila og var svarhlutfall könnunarinnar 52,94% 

en 180 svöruðu könnuninni. 

Í þessum kafla verður gerð grein fyrir þeim niðurstöðum sem fengust úr 

spurningarkönnuninni með skýrum og myndrænum hætti. 

15.1 Bakgrunnsbreytur 

180 manns svöruðu spurningakönnuninni sem send var út til fagaðila og nema í faginu sem 

vinna að gerð ársreikninga. Einn aðili hefur opnað könnunina og hætt við að svara henni eða 

ekki lokið við að svara henni og það má sjá á öllum myndunum á enska orðinu „skipped“ 

(skipped: 1). Sumir svarendur hafa valið að svara ekki öllum spurningum, en ekki var gerð krafa 

um að þeim væri öllum svarað. 

Fyrsta spurningin var um kyn svarenda. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Þegar við skoðum kynjahlutfall þátttakenda rannsóknarinnar, sjáum við á mynd 8 að 

179 manns luku könnuninni og voru karlar í meirihluta þeirra eða um 70,95% og konur einungis 

29,05%. 

Mynd 8: Kyn? (spurning 1). 
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Mikill munur er á kynjahlutfalli svarenda eins og sjá má hér að framan, en svörunin 

endurspeglar nokkuð vel kynjahlutfall stéttarinnar í raun. Kynjahlutfallið í félagatali Félags 

löggildra endurskoðenda er  eftirfarandi: 

76% karlkyn. 

24% kvenkyn. 

Önnur spurningin var um aldur svarenda. 

Við skoðun aldursskiptingar sjáum við að stærstur hluti þeirra sem tóku þátt í 

könnuninni eru 30-39 ára, alls 57 eða 31,84% svarenda, aðeins tveir þáttakendur eru yngri en 

30 ára sem gerir þeirra svarhlutfall 1,12%. Þeir sem eru á milli 40-49 ára og tóku þátt í 

könnuninni voru 48 eða 26,82% svarenda og þeir sem voru á aldrinum 50-59 ára og luku 

könnuninni voru 46 eða 25,70% svarenda. Þeir sem komnir eru yfir 60 árin voru 26 sem gera 

14,53% svarenda.  

Með þessu er hægt að sjá að þeir sem tóku þátt í könnuninni eru frekar í eldri kantinum 

á vinnumarkaðinum og hafa því eflaust góða sýn og starfsreynslu er kemur að viðfangsefni 

könnunarinnar. 

Mynd 9: Hvað ert þú gamall/gömul? (spurning 2). 
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Þriðja spurningin snerist um menntun og voru svarendur beðnir um að velja æðstu 

prófgráðu sína. 

Þegar við skoðum menntunarstig þeirra sem tóku þátt í könnuninni má sjá að 81,01%  

svarenda höfðu lokið háskólamenntun, sem ætti ekki að koma okkur á óvart þegar við skoðum 

fyrir hverja könnunin var lögð. Aðeins tvær manneskjur eru þó einungis með gagnfræðapróf 

sem gerir 1,12%. Þeir 32 eða 17,88% svarenda sem merktu við „annað“, voru beðnir um að 

tilgreina menntun sína frekar og var skiptingin á þeim eftirfarandi:  

Tveir með próf frá Samvinnuskólanum á Bifröst. 

Einn með meira en háskólapróf. 

29 með löggildingu í endurskoðun. 

Mynd 10: Menntun? Veljið æðstu prófgráðu (spurning 3). 
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Segja má að menntunarstig svarenda sé mjög hátt í heildina en um 97,76% svarenda eru 

með háskólamenntun eða aðra sambærilega menntun. Þeir tveir sem höfðu próf frá 

Samvinnuskólanum á Bifröst voru ekki taldir með, þar sem hann var á framhaldsskólastigi. 

Fjórða spurningin var um hjúskaparstöðu? 

Í spurningu fjögur má sjá að stærstur hluti svarenda er giftur eða 67,04% og næst á eftir 

koma þeir sem eru í sambúð sem er 24,02% svarenda. Þá má sjá að ógiftir og einstæðingar eru 

jafn margir, eins og sjá má á prósentunum, ógiftir eru 4,47% eða átta talsins og einstæðingar 

eru átta. Enginn svarenda er ekkja eða ekkill. 

 

Mynd 11: Hjúskaparstaða? (spurning 4). 
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Í fimmtu spurningu er spurt um atvinnu. 

Þegar atvinna þeirra er sem tóku þátt í könnuninni er skoðuð má sjá að 21,23% þeirra eru 

launamenn, 27,93% eru millistjórnendur, 29,61% eru yfimenn, 15,64% eru framkvæmdastjórar 

og einingis 5,59% forstjórar. Það má skv. þessu segja að skipting þeirra sem tóku þátt í að svara 

þessari könnun sé í raun mjög breið og jöfn með eðlilegt flæði á milli starfstitla.  

 

 

 

Mynd 12: Atvinna? (spurning 5). 
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15.2 Viðhorfs mælingar 

Sjötta spurningin snéri að því hvort svarendur teldu ársreikningaskrá ríkisskattsstjóra 

nauðsynlega. 

46,07% þeirra sem tóku þátt í könnuninni telur mjög nauðsynlegt að ríkisskattstjóri haldi 

úti ársreikningaskrá og 33,15% telur það frekar nauðsynlegt, 10,11% segir hvorki nauðsynlegt 

né ónauðsynlegt að halda slíka skrá, 5,62% telur ársreikningaskrá frekar ónauðsynlega og svo 

má sjá að 5,06% telur mjög ónauðsynlegt að halda úti ársreikningaskrá. Tveir aðilar hafa valið 

að svara ekki þessari spurningu. 

 

Mynd 13: Telur þú ársreikningaskrá ríkisskattstjóra nauðsynlega? (spurning 6). 
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Í spurningu sjö er spurt hvort svarendur telji að samræmi sé á milli þeirra upplýsinga 

sem skilað er inn til ríkisskattsstjóra með skattframtali og samandregins ársreikningis sem 

sendur er til ársreikningaskrár. 

Sjá má á svörunum við þessari spurningu að flestir svarendur eða 81,04% þeirra telja að 

það sé mjög mikið eða frekar mikið samræmi á milli þeirra upplýsinga sem skilað er inn með 

skattframtali til ríkisskattstjóra og samandregnum ársreikningi sem sendur er inn til 

ársreikningaskrár. Þó telur hluti svarenda að svo sé ekki en 9,77% segjast telja að hvorki mikið 

né lítið samræmi sé, 6,32% segja frekar lítið samræmi og 2,87% svarenda segja að það sé mjög 

lítið samræmi þarna á milli. 

Mynd 14: Telur þú að samræmi sé á milli þeirra upplýsinga sem skilað er inn til ríkisskattsstjóra með skattframtali og 
samandregnum ársreikningi sem sendur er til ársreikningaskrár? (spurning 7). 
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Í spurningu átta er spurt hvort svarendur telji að sektarákvæði ríkisskattstjóra vegna 

vanskila til ársreikningaskrár skili settu markmiði? 

Þegar spurt er hvort sektarákvæði ríkisskattstjóra vegna vanskila til ársreikningaskrár 

skili settu markmiði, sjáum við að einungis 17,05% þeirra sem tóku þátt í könnuninni eru mjög 

sammála því að sektarákvæðið skili settum árangri, en mun fleiri svarendur eru frekar sammála 

því eða 48,86%. Jafn margir sögðust hvorki sammála né ósammála eða 17,05% og þeir sem 

voru mjög sammála og 13,07% voru frekar ósammála því að sektarákvæðið skili settu 

markmiði, en einungis 3,98% voru mjög ósammála. 

 

Mynd 15: Telur þú að sektarákvæði ríkisskattstjóra á skilum til ársreikningaskrá skili settu markmiði? (spurning 8). 
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Í spurningu níu var spurt um hvort svarendur teldu að samkeppnisaðilar í sambærilegri 

starfsemi, nýti sér samandregna ársreikninga til að skoða stöðu sína á markaði. 

Hér má sjá að 49,14% þeirra sem tóku þátt í könnuninni eru mjög sammála því að svo 

sé og einnig 34,29% sem eru frekar sammála spurningunni. Því má segja að yfirgnæfandi hluti 

þeirra sem tóku þátt í könnuninni séu sammála um að stjórnendur fyrirtækja noti samandregna 

ársreikninga til að skoða stöðu sína á markaði gagnvart samkeppnisaðilum sínum. Þó eru 

10,86% sem svöruðu hvorki sammála né ósammála, 4,57%  frekar ósammála og einungis 1,14%  

eru því mjög ósammála. 

 

Mynd 16: Telur þú að samkeppnisaðilar sambærilegrar starfsemi, nýti sér samandregna ársreikninga til að skoða stöðu 
sína á markaði? (spurning 9). 
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Í spurningu tíu er spurt hvort þátttakendur telji að samandregnir ársreikningar sem skilað 

er til ársreikningaskrá gefi rétta mynd af rekstri fyrirtækjanna. 

Þegar við skoðum hvort svarendur telji að samandregnir ársreikningar gefi rétta mynd 

af rekstri fyrirtækjanna, sjáum við að einungis 12,07% þeirra sem tóku þátt í könnuninni eru 

mjög sammála því að svo sé en 51,72% svarenda eru frekar sammála því, þannig að mikill 

meirihluti svarenda telja að samandregnir ársreikningar sem skilað er inn til ársreikningaskrár 

gefi rétta mynd af rekstri fyrirtækjanna. Aftur á móti eru 15,52% svarenda hvorki sammála né 

ósammála, 13,79% eru frekar ósammála og 6,90% er mjög ósammála því að þeir gefi rétta 

mynd af rekstri fyrirtækjanna. 

Mynd 17: Telur þú að samandregnir ársreikningar sem skilað er til ársreikningaskrár gefi rétta mynd af rekstri 
fyrirtækjanna? (spurning 10). 
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Í spurningu ellefu er spurt hvort svarendur telji að refsiákvæði laganna komi eins út fyrir 

stór og lítil fyrirtæki. 

Þegar við skoðum svörin við þessari spurningu sjáum við að einungis 2,27% þeirra sem 

tóku þátt í könnuninni eru mjög sammála því að refsiákvæði laganna komi eins út fyrir stór og 

lítil fyrirtæki og 7,95% eru því frekar sammála. Stór meirihluti svarenda eru því hvorki sammála 

né ósammála, frekar ósammála eða mjög ósammála því að refsiákvæðin komi eins út fyrir alla. 

Þeir sem voru hvorki sammála né ósammála voru 22,73% svarenda, þeir sem voru frekar 

ósammála voru 38,07% og mjög ósammála voru 28,98% svarenda. Fjórir hafa ákveðið að svara 

ekki þessari spurningu. 

Mynd 18: Telur þú að refsiákvæði laganna komi eins út fyrir stór og lítil fyrirtæki? (spurning 11). 
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Í spurningu tólf var svarendum gefin kostur á að bæta einhverju við í lokin og nýtti 31 

af 180 svarendum sem tóku þátt í könnuninni sér það og hér á eftir ætla ég að taka saman það 

helsta sem kom út úr því en svörin verða síðan birt í heild sinni í viðauka sem fylgir ritgerðinni 

ásamt spurningakönnuninni í heild. 

Einn talaði um að sektarákvæði mættu vera hærri en þau eru í dag og að það mætti líta 

til Norðurlandanna varðandi þau ákvæði.  

Einnig kom fram óánægja með að skilafrestur til ársreikningaskár sé styttri en síðasti 

frestur sem fagaðilar hafa til að skila ársreikningi til ríkisskattstjóra vegna skattframtals og ætti 

því ársreikningaskrá aldrei að hefja þrýstingsferli sitt vegna skila til ársreikingaskrár fyrr en 

allir slíkir frestir séu liðnir. 

Sumir telja að tengja þurfi ársreikningaskrá og ríkisskattsstjóra svo ekki sé nauðsynlegt 

að senda á tvo staði. Einnig var minnst á að breyta mætti þessum skilum þannig að ef félög skili 

ekki inn ársreikningum til ársreikningaskrár fái ársreikningaskrá heimild til að sækja 

ársreikning sem sendur hefur verið inn með skattframtali. Jafnframt gæti ársreikningaskrá eða 

ríkisskattsjóri sektað félögin um eins og kr. 10.000,- og ársreikningar þeirra yrðu birtir 

opinberlega í heild. Slíkt ætti að hvetja menn til að skila samandregnum ársreikningi til 

ársreikningaskrár ef þeir vilja ekki að reikningarnir verði birtir í heild sinni.  

Slík breyting ætti að vera frekar einföld en kallar þó á reglugerðabreytingu, en með 

þessum hætti væru meiri líkur á að fyrirtækin passi að senda inn samandregna ársreikninga til 

ársreikningaskrár ef þau vilja ekki að reikningarnir verði birtir opinberlega með öllum þeim 

upplýsingum sem hægt er að lesa úr fullkomnum ársreikningi. 

Eins var talað um að banna ætti samandregna ársreikninga með þar til gerðum lögum 

þar sem þeir sýna ekki raunhæfa mynd af rekstri fyrirtækjanna, heldur gefi mjög villandi 

upplýsingar um rekstur þeirra og oft nánast engar. Ekki væri t.d. hægt að sjá meðalálagningu, 

en aftur á móti getur efnahagsreikningur sem ekki er samandreginn og sjóðstreymið þar gefið 

nokkuð rétta mynd af fjárhagstöðu félagsins.  

Nokkrir höfðu það á orði að fjárhæð sekta vegna vanskila ætti að miða við t.d. 

prósentutölu af veltu eða eignum. Birting ársreikninga mætti vera með því móti að hægt sé að 

tryggja að lánardrottnar sjái afkomu félagsins og fjárhagsstöðu þess. 

Komið var inn á að einkaaðili, þ.e. Creditinfo, selji ársreikninga sem ársreikningaskrá 

hefur safnað saman á sinn kostnað.  
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Mikið var talað um eftirlit með framsetningu ársreikninga, að ársreikningaskrá mætti 

fylgja betur eftir að lögum sé fylgt við framsetningu ársreikninga og jafnframt með 

hugsanlegum brotum á lögum, t.d. óheimilum arðgreiðslum eða lánveitingum til eigenda. 

Ársreikningskrá ætti að halda utan um hlutafélög og e.t.v. einkahlutafélög sem eru með veltu 

yfir 1.000 milljónir eða yfir 100 starfsmenn.  

Þrír svarendur vilja meina að viðmiðunarmörk veltu varðandi skilyrði fyrir 

samandregnum ársreikningi séu alltof lág. Ársreikningskrá mætti því stórauka eftirlit með að 

lágmarkskröfum um ársreikninga sé fylgt að mati margra svarenda. Einnig kom fram það 

sjónarmið að ekki ætti að vera leyfilegt að fletta upp og skoða rekstur annarra aðila, en þó mættu 

ekki allir fela reksturinn (sbr. stærðarmörkin). Það væri í lagi að geta fengið uppgefna stöðu 

félaganna, út frá sjónarmiði um lánardrottnavernd. 

Einn nefndi að áhugavert væri að kanna lögmæti þeirra ársreikninga sem 

ársreikningaskrá móttekur og afgreiðir, því að viðkomandi hefði rökstuddan grun um að oft 

vanti talsvert upp á að ársreikningar uppfylli kröfur ársreikningalaga. Eftirlit hjá 

ársreikningaskrá mætti bæta verulega og nýta mætti tækifærið með þessari söfnun og hafa 

eftirlit með formi og framsetningu og fleiru. Með því væri hægt að draga úr því að ársreikningar 

sem ekki uppfylla lágmarkskröfur skv. lögum sleppi í gegn.  

Þá kom einnig fram að ársreikningum sé oft skilað alltof seint og eftirfylgnin skili litlu. 

Heimild sumra félaga til að skila samandregnum ársreikningi sé órökrétt og dragi úr notagildi 

ársreikningaskrár. Einnig kom fram að það sé skrítið að mismunur sé á milli rekstraraðila eftir 

rekstrarformi t.d. að s.f. félög og rekstur á eigin kennitölu séu ekki skilaskyld til 

ársreikningaskrár. 

Fram koma að hæg heimatökin ættu að vera hjá ársreikningaskrá að vinna gagnlegar 

markaðsupplýsingar sem gætu nýst aðilum á markaði og þannig væri hægt að sjá frekari tilgang 

með þessari upplýsingagjöf. 

Hvað varðar takmarkaða ábyrgð hluthafa þá nefndu sumir að miða ætti við að 

takmörkuð ábyrgð hluthafa hlutafélaga ætti að falla niður frá þeim tímapunkti að þeir fylgi ekki 

þeim skyldum sem fylgja því að hafa takmarkaða ábyrgð, t.d. með stofnun hlutafélags.  

Það eru hluthafarnir sem hagnast á rekstrinum og því að geta takmarkað ábyrgðina. Hún 

hverfur hinsvegar ekki heldur færist yfir á samfélagið. Því er rétt að heimildin til takmörkunar 

sé bundin við að þeir sem ávinnings njóti geti það með því að standa við allar skyldur sem á 
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félögin eru lögð, s.s. skil ársreikninga, skil skattframtala, skil virðisaukaskatts, skil vörslufjárs 

sem og fleira. Slíkt fyrirkomulag væri að mati svarandans mun skilvirkara en allar hinar 

reglurnar sem farið er miskunnarlaust framhjá. 

Talað var um að sektarákvæðið eins og það er í dag væri bitlaust gagnvart stærri 

fyrirtækjum, en að sama skapi mjög íþyngjandi fyrir minni félög og núllfélög. Fram kom einnig 

að þessi litlu félög ættu ekki að vera skyldug til að skila inn ársreikningum til opinberrar 

birtingar þar sem þar eru ekki ríkir almannahagsmunir. Þá er átt við fyrirtæki sem eru í 

ársskilum í virðisauka og því það lítil að eflaust er lítill áhugi á að fá að skoða rekstur þeirra. 

Lánardrottnar ættu þó alltaf að geta óskað eftir ársreikningum ef þess þyrfti. Stór fyrirtæki finna 

ekki fyrir sektinni, en þó er mikilvægara að þeir skili inn samandregnum ársreikningi en minni 

félögin þar sem stærri félögin geta haft áhrif á markaðinn með aðgerðum sínum eða 

aðgerðarleysi. 

Þá kom fram að ef ársreikningaskrá ætti að standa undir nafni og vera annað en skjalasafn, 

þá yrði hún að fylgjast betur með að félögin geri og skili inn ársreikningum í samræmi við lög 

og reglur, þ.m.t. að endurskoðunarskyldir reikningar séu áritaðir af löggildum 

endurskoðendum, en mikill misbrestur er á því. Einnig kom fram að svarandi taldi alltof mikilla 

upplýsinga krafist fyrir þau gögn sem send séu til ársreikingaskrá sem sé lýsandi fyrir hvað 

markmiðin með þessari söfnun upplýsinga virðist oft óljós. 

 

15.3 Samantekt niðurstaðna könnunar 

Þegar við skoðum niðurstöðurnar sem komu úr könnuninni þá er afgerandi há prósenta svarenda 

sem telur það nauðsynlegt að ríkisskattstjóri haldi úti ársreikningaskrá eða 79,22% sem telja 

slíkt fyrirkomulag mjög eða frekar nauðsynlegt. 

 Hvað varðar það hvort svarendur telji að samræmi sé á milli þeirra upplýsinga sem 

skilað sé inn til ríkisskattstjóra og þeirra upplýsingar sem fram koma í samandregnum 

ársreikningi hjá ársreikningaskrá þá sjáum við aftur afgerandi stóran hluta svarenda telja vera 

mjög mikið eða frekar mikið samræmi þarna á milli eða 81,04% þeirra. Einhver efi er þó samt 

hjá hluta svarenda um að það sé samræmi á milli þessa upplýsinga því 18,96% svöruðu að þeir 

teldu hvorki né eða frekar lítið eð mjög lítið samræmi. 

 Hvað varðar að sektarákvæði ríkisskattstjóra skili ársreikningaskrá settu markmiði og 

að fyrirtækin leggi sig fram við að skila inn þessum samandregnu ársreikningum á réttum tíma 

og losni þannig frá sektargreiðslum, má sjá hjá þeim sem tóku þátt í könnuninni að flestir eða 
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48,86% svarenda voru frekar sammála því, en aftur á móti dreifðust svör annarra frekar mikið, 

jafn margir voru mjög sammála og þeir sem sögðu hvorki sammála né ósammála eða hvor hópur 

um sig 17,05% en afar lítill hluti var því mjög ósammála. Því virðast skiptar skoðanir meðal 

svarenda hvort sektarákvæðið skili settu markmiði, þó svo að við höfum séð í fjölmiðlum að 

aukning hafi átt sér stað frá því farið var að beita sektarákvæðinu. Við höfum einnig heyrt af 

fyrirtækjum sem ekki vilja skila inn samandregnum ársreikningi til ársreikningaskrár, svo önnur 

fyrirtæki geti ekki skoðað hvernig rekstri þess sé háttað, hvað varðar sölu og álagningu, þó svo 

að samkvæmt öllu sé afar erfitt að finna út úr því þar sem tölur ársreikninga eru svo mikið 

samandregnar að ekki er unnt að sjá nokkuð út úr rekstri félagsins með nokkurri nákvæmni. 

 Þegar við aftur á móti skoðum hvort svarendur telji að fyrirtæki í sambærilegri starfsemi 

nýti sér ársreikningaskrá, þá sjáum við að afgerandi stórt hlutfall svarenda eða 83,43% þeirra 

eru mjög sammála eða frekar sammála því og er hægt að sjá fylgni með svörum við þessari 

spurningu og spurningunni um hvort ársreikningaskrá sé í raun nauðsynleg. Þá mætti segja að 

ef ársreikningaskrá væri ekki til þá gætu fyrirtækin ekki skoðað stöðu sína á markaðnum eins 

auðveldlega. 

 Meirihluti svarenda eða 51,72% er frekar sammála því að samandregnir ársreikningar 

gefi rétta mynd af rekstri félagsins. Aðrir svarendur voru þó nokkuð dreifðari í svörum sínum, 

12,07% voru mjög sammála, 15,52% voru því hvorki sammála né ósammála, 13,79% sögðust 

vera því frekar ósammála og 6,90% svarenda voru því mjög ósammála. Hugsanlega 

endurspegla þessi svör að erfitt sé að fá nákvæmar upplýsingar úr rekstri fyrirtækjanna þar sem 

samandregnir ársreikningarnir gefa litlar upplýsingar um rekstur þess.  

Fyrirtækin eru oft að leita eftir álagningarprósentu og þess háttar upplýsingum sem ekki 

er hægt að lesa úr samandregnum ársreikningum. Salan getur verið ein tala sem inniheldur í 

raun marga söluflokka með mismunandi álagningu eða jafnvel eins og sést hefur í 

ársreikningum að einungis er gefin upp tala sem segir hvort það hafi verið hagnaður eða tap á 

árinu og ekkert meira.  
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 Hvað varðar refsiákvæði laganna og hvort þau kæmu jafnt út fyrir lítil og stór fyrirtæki 

þá kom það glöggt í ljós að 89,78% svarenda voru sammála um að svo væri ekki, þetta 

sektarákvæði væri bitlaust á stóru fyrirtækin og að þau finni ekkert fyrir því að greiða þessa 

sekt en aftur á móti gæti þessi fjárhæð sett lítil fyrirtæki og þau fyrirtæki sem væru í ársskilum 

á hliðina. Í athugasemdum var bent á að þessi fyrirtæki ættu ekki að þurfa að skila inn 

ársreikningi til opinberrar birtingar þar sem lítil starfsemi væri þar fyrir og lítill áhugi væri á að 

fletta þeim upp til að kanna rekstur þeirra, en aftur á móti ætti að herða eftirlit og hækka sektir 

á stór fyrirtæki sem geta haft áhrif á markað með gjörðum sínum og því meiri nauðsyn að þau 

fyrirtæki skili inn samandregnum ársreikningi til opinberrar birtingar. 
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16. Niðurstaða 
Öllum þeim sem teljast bókhaldsskyldir ber skylda til að semja ársreikning fyrir hvert 

reikningsár samkvæmt lögum nr. 145/1994 um bókhald og samkvæmt 1. mgr. 3. gr. laga nr. 

3/2006 og reglum nr. 1220/2007 skal ársreikningurinn mynda eina heild og þannig gefa glögga 

mynd af rekstri, efnahag og á handbæru fé félagsins. Einnig þarf hann að vera unninn eftir góðri 

reikningsskilavenju, ásamt því að gefa sem áreiðanlegasta mynd af rekstri fyrirtækisins. 

Með því að fyrirtækin í landinu haldi þessari reglu sem þeim reyndar ber skilda til að 

gera samkvæmt lögum um ársreikninga og senda inn reglulega og á réttum tíma samandregin 

ársreikning til ársreikningaskrár eru fyrirtækin að búa til mikil verðmæti bæði fyrir sjálfan sig, 

ársreikningaskrá, atvinnulífið og samfélagið í heild sinni.  

Í þessari ritgerð hefur höfundur leitast eftir því að svara eftirfarandi spurningu: 

„Er tilgangur X. – XII. kafla laga nr. 3/2006 um ársreikninga  

að skila sér?“ 

Í hruninu komu léleg skil ársreikninga til ársreikningaskrár illa niður á fyrirtækjum sem 

voru í viðskiptum við erlenda aðila, þar sem erlend félög eru vön því að geta nálgast ársreikning 

fyrirtækja hjá ársreikningaskrá í viðkomandi landi til að geta metið greiðsluhæfi þeirra, en þetta 

var ekki auðfengið hér á landi vegna vanefnda fyrirtækjanna við að skila inn ársreikningi og 

því fengu þau ekki greiðslutryggingu hjá alþjóðlegum fjármálafyrirtækjum. Ef við ætlum að 

vinna okkur traust og virðingu í viðskiptalífinu á alþjóðavísu þurfum við að spila eftir 

alþjóðlegum leikreglum til að verða tekin alvarlega í viðskiptalífunu á heimsvísu. 

Hvernig sem skilum til ársreikningaskrár er háttað þá verður ekki hjá því komist að ásýnd 

atvinnulífsins mun ráðast af stórum hluta af vilja fyrirtækjanna til að upplýsa um helstu atriði 

úr rekstri sínum til þess að fjárfestar og aðrir sem hafa hag af upplýsingunum geti metið 

fyrirtækið og notað þær upplýsingar til að koma Íslandi aftur í hóp þeirra sem njóta trausts á 

alþjóðavettvangi. 

Mikil aukning hefur verið á nýskráningu fyrirtækja frá árinu 2008, en í árslok 2012 hafði 

framtalsskyldum lögaðilum fjölgað um rúm 15%. Varðandi eftirlit á ársreikningum þá kemur 

það fram í Tíund, fréttablaði ríkisskattstjóra, að hér áður fyrr hafi verið farið yfir hvern og einn 

ársreikning og hann borin saman við framtal lögaðila, en með fjölgun nýskráðra fyrirtækja og 

félaga sé það ógerlegt.  
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Skil á ársreikningum til ársreikningaskrár er afar dræm þegar almennum skilafresti lýkur 

en eykst strax á haustin þar sem endurskoðendur og bókarar hafa frest fram í miðjan september, 

en samkvæmt lögum á að vera búið að skila inn ársreikningi til ársreikningaskrár eigi síðar en 

átta mánuðum eftir lok uppgjörsárs, sem er þá 31. ágúst ár hvert. Hér sjáum við að ekki er 

samræmi í lokaskiladegi til ársreikningaskrár og lokadegi sem endurskoðendur og bókarar fá 

til að skila inn framtali fyrir lögaðila, ekki er hægt að senda inn ársreikning til ársreikningaskrár 

fyrr en búið er að gera skattframtal lögaðila, enda er mikil fyglni í skilum á ársreikningum til 

ársreikningaskrár og innsendum ársreikningum til ríkisskattstjóra. 

Strax við setningu lagana árið 2006 um að beita mætti félög sektum sem ekki senda inn 

ársreikning til ársreikningaskrár má sjá mikla aukningu á innsendum ársreikningum til 

ársreikningaskrár, þó svo að ekki væri farið að beita sektarheimildinni sjálfri fyrr en nokkrum 

árum síðar. Má því segja að sektarheimild ríkisskattstjóra hafi augljóslega haft þau 

hvatningaráhrif sem vonast var eftir. Gríðalegt stökk má sjá á milli áranna 2009 og 2010 eða 

um 12% aukningu á skilum til ársreikningaskrár en þá fór ársreikningaskrá að leggja á sektir á 

þau félög sem ekki skiluðu inn ársreikningi sínum til ársreikningaskrár.  

Tilgangur laga um ársreikninga er að samræma birtingu uppgjörsleiða og auka gagnsæi 

og að þeir séu aðgengilegir opinberlega til að notendur reikningsskila jafnt sem fjárfestar, 

hluthafar, lánardrottnar og aðrir hafi greiðan aðgang að þeim og geti lagt sjálfstætt mat á afkomu 

fyrirtækjanna. Virði fyrirtæki ekki lögin hefur ársreikningaskrá heimild til að beita 

sektarákvæði á þau félög samkvæmt 126. gr. ársreikningalaga. 

Með því að ársreikningaskrá haldi utan um alla innsenda ársreikninga lögaðila í landinu 

gefst fyrirtækjum, einstaklingum og stofnunum tækifæri til að nálgast þá og skoða stöðu þeirra 

ásamt því að hægt er að vinna ýmsar lykiltölur úr þeim sem nýtast á ýmsan hátt. 
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Gerð var skoðanakönnun og send á alla löggilda endurskoðendur sem skráðir eru virkir í 

félagatali hjá Félag löggildra endurskoðenda ásamt þeim sem enn eru í námi í faginu en eru 

einnig skráðir hjá félaginu. Í heildina var könnunin send út á 342 aðila og var mikil og góð 

þátttaka eða 52,94% þeirra tóku þátt í að svara. 

Ein af undirspurningum þessarar rannsóknar var: 

Telur þú að samræmi sé á milli þeirra upplýsinga sem skilað er inn til 

ríkisskattstjóra með skattframtali og samandregnum ársreikningi sem sendur er til 

ársreikningaskrár? 

Sjá má í niðurstöðum könnunarinnar að mikil samstaða er um að ríkisskattstjóri haldi úti 

ársreikningaskrá og einnig að samræmi sé á milli þeirra upplýsinga sem skilað er inn til 

ríkisskattstjóra og þeirra upplýsinga sem fram koma í samandregnum ársreikningi hjá 

ársreikningaskrá. 

Til þess að ríkisskattstjóri geti haft eftirlit með því að réttar upplýsingar í ársreikningi ber 

honum samkvæmt 117. gr laga um ársreikninga að gera úrtakskannanir og athuganir á 

ársreikningum, samstæðureikningum og skýrslu stjórnar í því skyni að sannreyna að þessi gögn 

séu í samræmi við ákvæði laga. Reynist ársreikningur ófullnægjandi er honum hafnað og krafist 

er að nýr sé sendur inn. 

Hvað varðar hvort sektarákvæðið skili settu markmiði og að fyrirtækin leggi sig fram við 

að skila inn ársreikningi til ársreikningaskrár á tilsettum tíma til að losna þannig undan  

sektargreiðslum eru því í samræmi við það sem við sjáum í þeim upplýsingum sem kom frá 

ársreikningaskrá, þar sem sést að gríðalegur árangur hefur náðst með því að beita 

sektarheimildinni og að fyrirtækin eru farin að senda inn ársreikninga sína í mun meira mæli en 

áður en sektarheimildin var sett á. Þó vitum við að aldrei verður hægt að búast við því að það 

verði 100% skil en síðustu mælingar voru um að 80% þeirra fyrirtækja sem eru skilaskyld og 

skila inn framtölum til ríkisskattstjóra sendi einnig inn ársreikning til ársreikningaskrár.  

Höfundur leitaðist eftir því að fá svar við því hvort samkeppnisaðilar sambærilegrar 

starfsemi, nýti sér samandregna ársreikninga til að skoða stöðu sína á markaði.  

Í viðtölum sem höfundur átti við starfsmann Ríkisskattstjóra og Creditinfo kemur fram 

að nokkur félög hafa gert samning um dreifingu og miðlun gagna úr fyrirtækjaskrá og 

ársreikningaskrá en þessir aðilar greiða gjald fyrir þann aðgang sem þeir hafa að þessum skrám. 
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Úr þessum gögnum eru unnar ýmsar lykiltölur sem nýtast bæði samfélaginu í heild og aðilum 

markaðarins. 

Hagsmunaaðilar í atvinnulífinu telja að auka þurfi traust og virðingu íslenskra fyrirtækja 

og gagnsæi í upplýsingamiðlun fyrirtækja sé mikilvæg. Í því ljósi er það hagur hagsmunaaðila 

að samandregnir ársreikningar sem skilað er til ársreikningaskrár gefi rétta mynd af rekstri 

fyrirtækjanna. Töluverðar efasemdir eru þó á meðal endurskoðenda hvort eftirlit með 

ársreikningum fyrirtækja og innsendum samandregnum ársreikningum til ársreikningaskrár sé 

nógu öflugt. 

Höfundur spurði endurskoðendur hvort þeir teldu að refsiákvæði laganna komi eins 

út fyrir stór og lítil fyrirtæki. 

Almennt séð töldu svarendur könnunarinnar að mikið ójafnvægi væri með sektarákvæðið 

hvað varðar lítil og stór fyrirtæki þar sem sektin væri í raun sú sama og að hún væri bitlaus á 

stóru fyrirtækin og að þau finni ekkert fyrir því að greiða þessa sekt en aftur á móti myndi þessi 

fjárhæð geta sett lítið fyrirtæki á hliðina. Margir bentu á að minnstu fyrirtækin ættu ekki að 

þurfa að senda inn ársreikning til ársreikningaskrár en að herða þyrfti eftirlit og hækka sektir á 

stærri fyrirtæki sem geta haft áhrif á markað með gjörðum sínum. 

Evrópusambandið gaf út nýja tilskipun árið 2013 (2013/34EU) um ársreikninga sem ber 

að innleiða í reikningsskil sem hefjast 1. janúar 2016. Tilskipun þessi á að einfalda kröfur og 

minnka kostnað á lítil og meðalstór fyrirtæki við að uppfylla opinberar kröfur um 

upplýsingaskyldu, en þó án þess að það hafi áhrif á gæði eða samanburðarhæfi þeirra. Vinna 

við frumvarp þetta er nú hjá Atvinnuvega- og nýsköpunarráðuneytinu. 
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17. Lokaorð 
Bæði í umræðukaflanum og niðurstöðukaflanum var stiklað á stóru hvort að tilgangur X. – XII. 

kafla laga nr. 3/2006 um ársreikninga skili sér. Allt bendir til þess að svo sé, eins og við sjáum 

á gögnum frá ársreikningaskrá þar sem gríðalegur árangur hefur náðst því mun fleiri fyrirtæki 

senda nú inn ársreikning sinn til ársreikningaskrár eftir að ársreikningaskrá fór að beita 

sektarheimild sinni.  

Einnig má ætla að vitundarvakning sé hjá fyrirtækjum um það hversu áríðandi er að haldið 

sé utan um ársreikninga fyrirtækjanna og að hægt sé að nálgast þá opinberlega, eftir að 

fyrirtækin, en þó aðallega þau sem eru í innflutningi eða þurfa að reiða sig á greiðslutryggingar 

á alþjóða vettvangi lentu fyrir því að lokað var á þau vegna þess að ekki var hægt að nálgast 

ársreikninga þeirra til að meta greiðsluhæfi þeirra. Mikilvægt er að fyrirtækin í landinu geri sér 

grein fyrir og þyki það sjálfsagt að ársreikningar þeirra séu birtir opinberlega. Ársreikningar 

fyrirtækjanna eru ekki einkamál hluthafanna heldur eru þeir til að hægt sé að fletta upp í þeim, 

meta greiðslugetu og skoða ýmsar lykiltölur. Með góðum skilum til ársreiknigaskrár er einnig 

hægt að auka traust á íslenskum fyrirtækjum og viðhalda eðlilegum viðskiptaháttum á 

alþjóðlegum vettvangi. 
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Q12 Er eitthvað sem þú vilt bæta við að
lokum?

Answered: 31 Skipped: 149

# Responses Date

1 Samandreginn ársreikningur, veitir ekki nægjanlegar upplýsingar þar sem aðilar í samkeppnisrekstri hafa
sumir skyldu til að birta veltu en aðrir ekki, fer eftir stærð. Einnig gefur velta og framlegð meiri upplýsingar en
samandreginn ársreikningur býður upp á, sem er óhentugt við greiningar á þeim. Refsiramminn þarf að vera
þyngri á meðalstór og stærri fyrirtæki en nú er, í raun er sektin sú sama fyrir minnstu félöginn og þau millistóru
sem er hjákátlegt.

3/5/2015 12:30 PM

2 Sektarákvæði mættu vera hærri, jafnvel má líta til Norðurlandanna varðandi þau ákvæði 3/3/2015 2:01 AM

3 Nei. 3/2/2015 5:48 AM

4 Nei 2/28/2015 4:38 AM

5 Skilafrestur til Ársreikningaskrár er styttri en síðasti frestur er til að ljúka og skila ársreikningum til RSK vegna
skattaframtals. Þetta er óþolandi. Ársreikningaskrá ætti ALDREI að hefja þrýstingsferli til skila fyrr en allir slíkir
frestir eru liðnir.

2/28/2015 1:29 AM

6 Ég vil endilega láta undirritaðan vita að samandregnir ársreikningar eru í raun ársreikningar félaga, bara búið
að draga saman rekstrartekjur og rekstrargjöld til að koma í veg fyrir að samkeppnisaðilar geti greint niður
álagningu ofl.hjá minni fyrirtækjum í samkeppni. Spurning 10 er því eiginlega algjörlega út í hött ;) Þeir gefa
vissulega "minni mynd" en ársreikningurinn er klárlega sá sami og endurspeglar rekstur félagsins það árið.
Gangi þér vel :)

2/27/2015 6:48 AM

7 Mér finnst að tengja þurfi ársreikninga sem sendir eru með skattframtölum við Ríkisskattstjóra svo ekki þurfi
að senda ársreikninga á tvo staði. Eins að vanskilaskuldin vegna ársreikninga séu miðuð við vissa
prósentutölu veltu.

2/27/2015 5:52 AM

8 nei 2/27/2015 5:19 AM

9 mat mitt er að ársreikningaskrá mætti fylgja betur eftir að lögum sé fylgt bæði við framsetningu ársreikninga
og jafnframt brotum á lögum t.d. óheimilar arðgreiðslur eða lánveitingar til eigenda. Tel einnig að vinna mætti
gagnlegar markaðsupplýsingar sem nýtist aðilum á markaði, sem þannig sæju tilgang með þessari
upplýsingagjöf.

2/27/2015 4:06 AM

10 Vegna spurningar í 10. lið byggist svar mitt á því að samandreginn rekstrarreikningur gefur ekki neina
raunhæfa mynd af rekstrinum. Efnahagsreikningurinn, sem er ekki samandreginn, og sjóðsstrymið, geta gefið
nokkuð rétta mynd af fjárhagsstöðu félagsins.

2/27/2015 4:00 AM

11 Mun eðlilegra er að miða við að takmörkuð ábyrgð hluthafa hlutafélaga falli niður frá þeim tímapunkti að þeir
fylgi ekki þeim skyldum sem fylgja því að fá að hafa takmarkaða ábyrgð, t.d. með stofnun hlutafélags. Það eru
hluthafarnir sem hagnast á rekstrinum og því að geta takmarkað ábyrgðina. Hún hinsvegar hverfur ekki heldur
færist yfir á samfélagið. Því er rétt að heimildin til takmörkunar sé bundin við að þeir sem ávinnings njóta geti
það með því að staðið verði við allar skyldur sem á félögin eru lögð, ss. skil ársreikninga, skil skattframtala,
skil vsk, skil vörslufjár sem og fleira. Mun skilvirkara en allar hinar reglurnar sem farið er miskunnarlaust fram
hjá.

2/27/2015 3:21 AM

12 Leggja ber til að samandregnir ársreikningar verði bannaðir með þar til gerðum lögum. Þessir reikningar gefa
mjög villandi upplýsingar um rekstur félaga og oft nánast engar sbr. ( meðalaálagning).

2/27/2015 3:08 AM

13 Ársreikningaskrá á aðeins að halda utan um hlutafélög og etv einkahlutafélög sem eru með veltu yfir 1,000
milljónir eða yfir 100 starfsmenn

2/27/2015 2:54 AM

14 Ársreikningaskrá hleypir í gegn allt of mikið af samandregnum ársreikningum, sem ekki uppfylla skilyrði
laganna

2/27/2015 2:44 AM

15 Um spurningu 7 er það að segja að niðurstaðan er sambærileg en millisamtölur geta verið ólíkar. 2/27/2015 2:24 AM

16 Mörk veltu varðandi skilyrði fyrir samandregnum ársreikningi eru allt of lág. 2/27/2015 2:17 AM

17 Sum svörin geta verið á sitthvorn mátann eftir því hvort um er að ræða ársreikning sem gerður er upp með
fráviksaðferð eða skattaaðferð

2/27/2015 2:12 AM

18 Ársreikningaskrá þarf að stórauka eftirlit með að lágmarkskröfum um ársreikning sé fylgt. 2/27/2015 2:08 AM
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19 Tel þetta sektarákvæði frekar bogið. Tel að hægt sé að breyta þessu með því að ef félög skili ekki inn
ársreikningum til ársreikningaskrár RSK þá hafi hún heimild til að sækja ársreikningana sem hafa verið skilaðir
til RSK með framtali. Í því tilfelli væri t.d. smá gjald / sekt t.d 10.000kr það myndi ýta við mönnum að skila
samandregnum ef menn vilja ekki að fullkomnu reikningarnir verði birtir. Ég held að felstir skili nú
ársreikningum með framtali og því ættu að vera hægt heimatökin hjá ársreikningaskrá. þetta er bara einfalt
mál sem kallar á smá reglugerðarbreytingu. það er afskaplega þreytt umræðan frá RSK um síðbúin skil
ársreikninga. þeir ársreikningar sem eru ekki skilaðir eru yfirleitt ársreikningar félaga sem enginn hefur
minnsta áhuga á að vita eitt eða neitt um það félag.

2/27/2015 1:52 AM

20 Áhugavert væri að kanna lögmæti þeirra ársreikninga sem Ársreikningaskrá RSK mótttekur og afgreiðir. Hef
rökstuddan grun fyrir því að þar vanti talsvert upp á að ársreikningar uppfylli kröfum ársreikningalaga!

2/27/2015 1:52 AM

21 Sektarákvæðið er eins og staðan er í dag bitlaust gagnvart stærri fyrirtækjum en að sama skapi mjög
íþyngjandi fyrir minni félög og núllfélög. Réttara að sektin sé hlutfall af veltu eða eignum.

2/27/2015 1:50 AM

22 Tel óþarfi að skikka minni fyrirtæki að skila inn ársreikningum til opinberar birtinga þar sem þar eru ekki ríkir
almannahagsmunir. Lánadrottnar geta óskað eftir ársreikningum áður en til lánsviðskipta er stofnað. Einnig tel
ég í lagi að birta samandr. ársreikninga þar sem það tryggir að lánadrottnar sjái afkomu félagsins og
fjárhagsstöðu.

2/27/2015 1:46 AM

23 Spurningarnar eru frekar takmarkaðar og erfitt að svara þeim. Ársreikningaskrá er, í tilfelli lítilla fyrirtæja,
íþyngjandi umfram mögulegan ábata. Ríkissjóður ber kostnað af söfnun ársreikninga, og þá með hæstu
sektum fyrir afbrot sem eru úr öllu samhengi við annað saknæmt athæfi. Einkaaðili, þ.e. Creditinfo selur síðan
upplýsingar sem ríkissjóður safnar á sinn kostnað. Hér má spara ríkisútgjöld.

2/27/2015 1:42 AM

24 Er algjörlega á móti því að aðilar geti farið og flett upp og skoðað rekstur annarra aðila, það mega jú ekki allir
fela reksturinn (sbr stærðarmörk). Það væri allt í lagi að geta fengið uppgefna stöðu félaganna, út frá
sjónarmiði um lánardrottnavernd. "Bottom line" er svo að úr því verið er að safna þessu saman þá ætti að nýta
tækifærið og hafa eftirlit með formi og framsetningu o.fl. Það segir sig sjálft að ef aðeins 1-2 starfsmenn eru í
vinnu við að yfirfara ársreikninga þá er ansi mikið sem sleppur framhjá.

2/27/2015 1:37 AM

25 Eftirlit hjá Ársreikningaskrá mætti bæta verulega. Mjög mikið af innsendum ársreikningum standast ekki
lágmarkskröfur skv. lögum.

2/27/2015 1:16 AM

26 Ársreikningum almennt skilað alltof seint. Eftirfylgni skilar litlu. Heilmild sumra félaga til að skila
samandregnum ársreikningi er órökrétt og dregur mjög úr notagildi ársreikningaskrár. Einnig er skrítið að
mismunur sé milli rekstraraðila eftir rekstrarformi t.d. að sf félög og rekstur á eigin kennitölu er ekki skilaskylt.

2/27/2015 1:14 AM

27 Það mætti tengja sektarákvæðið við hlutfall tekna eða eigna. Stór fyrirtæki finna ekki fyrir sektinni en
mikilvægar er að þeir skili inn en minni félög. Sektarákvæðið ýtir einnig litlum fyrirtækjum til að klára framtöl
sín, en ekki draga það í nokkur ár.

2/27/2015 1:13 AM

28 Mér finnst að lítil félög með litla starfsemi þurfi ekki að skila inn ársreikningum heldur eigi þetta að vera stærri
fyrirtæki sem geta haft áhrif á markaðinn með aðgerðum sínum. Fyrirtæki sem geta verið í ársskilum í vaski
eiga ekki að þurfa að skila inn ársreikningum.

2/27/2015 1:11 AM

29 nei 2/27/2015 1:00 AM

30 Ef ársreikningaskrá á að standa undir nafni, annað en að vera skjalasafn, þá verður hún að fylgjast betur með
að félögin geri og skili inn ársreikningum i samræmi við lög og reglur - þ.m.t. Að endurskoðunar skyldir
reikningar séu áritaðir af endurskoðunaráritun af löggiltum endurskoðendum, en mikill misbrestur er á því.

2/27/2015 12:40 AM

31 Allt of mikilla upplýsinga er krafist fyrir þau gögn sem send eru til ársreikningaskrár. Sem er lýsandi fyrir hvað
markmiðin með þessari söfnun upplýsinga eru óljós.

2/27/2015 12:38 AM
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