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Reykjavík, 26. nóvember 2019.

Efni: Umsögn varðandi frumvarp til laga um breytingu á lögum um ársreikninga, nr. 3/2006 með síðari
breytingum (leigusamningar)

Þann 19. nóvember 2019 var birt á Samráðsgátt til umsagnar drög að frumvarpi laga um breytingu á lögum um
ársreikninga, nr. 3/2006, með síðari breytingum (leigusamningar).

Í 2. gr. frumvarpsins kemur fram að 5. mgr. 29. gr. laganna verði breytt þannig að allir leigusamningarnir skulu metnir í
samræmi við settar reikningsskilareglur. Settar reikningsskilareglur eru skilgreindar í lögum um ársreikninga sem reglur
sem reikningsskilaráð gefur út og alþjóðlegir reikningsskilastaðlar. Alþjóðlegi reikningsskilastaðallinn IFRS 16 tekur á
leigusamningum en með innleiðingu staðalsins var leigutökum gert skylt að færa leigusamninga í efnahagsreikning þar
sem núvirði leigugreiðslna er eignfært með mótbókun á leiguskuld. Í 2. gr. frumvarpsins kemur jafnframt fram að frá þessu
er þó heimilt að víkja við gerð ársreikninga örfélaga og lítilla félaga og skal þá eins farið með alla leigusamninga. Vakin er
athygli á því að á Norðurlöndunum er beiting staðalsins valkvæð fyrir þau félög sem semja reikningsskil sín í samræmi
við ársreikningalög viðkomandi lands. Líkt og kemur fram í frumvarpinu getur verið íþyngjandi fyrir félög að fylgja ákvæðum
IFRS, þ.e. bæði kostnaðarsamt og flókið. Að mati okkar væri því eðlilegast að beiting staðalsins væri valkvæð fyrir þau
félög sem semja reikningsskil sín í samræmi við lög um ársreikninga.

Í 4. gr. frumvarpsins kemur fram að lög þessi öðlast þegar gildi og komi til framkvæmda fyrir reikningsár sem hefst 1.
janúar 2019 eða síðar. Líkt og kom fram hér að ofan þá var frumvarpið fyrst birt þann 19. nóvember 2019 inn á
Samráðsgátinni til umsagnar. Undirritaður telur að þetta sé allt of skammur tími fyrir svo umfangsmikla lagabreytingu og
að breytingin ætti að taka gildi fyrir reikningsárið sem hefst 1. janúar 2020. Með því fengju félög meiri tíma til þess að
aðlaga sig að breyttum reikningsskilareglum. Ef lagabreytingin mun standa óbreytt ætti að bæta bráðabirgðaákvæði inn í
frumvarpið þar sem þessar breyttu reikningsskilareglur væru valkvæðar á árinu 2019.
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