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                                                           TILSKIPUN EVRÓPUÞINGSINS OG RÁÐSINS 2009/49/EB                         2011/EES/29/02 

frá 18. júní 2009 

um breytingu á tilskipunum ráðsins nr. 78/660/EBE og 83/349/EBE að þ ví er varðar tiltekna 
 upplýsingaskyldu fyrir meðalstór fyrirtæki og þá skyldu að semja samstæðureikningsskil (*) 

 

EVRÓPUÞINGIÐ OG RÁÐ EVRÓPUSAMBANDSINS HAFA, 

með hliðsjón af stofnsáttmála Evrópubandalagsins, einkum 
1. mgr. 44. gr., 

með hliðsjón af tillögu framkvæmdastjórnarinnar, 

með hliðsjón af áliti efnahags- og félagsmálanefndar 
Evrópubandalaganna (1), 

í samræmi við málsmeðferðina sem mælt er fyrir um í 251. gr. 
sáttmálans (2), 

og að teknu tilliti til eftirfarandi: 

1) Í niðurstöðum formennskuríkis leiðtogaráðsins frá 8. og 
9. mars 2007 var mikilvægi þess að draga úr 
stjórnsýsluálagi til að efla hagkerfi Evrópu undirstrikað, 
einkum með tilliti til þess ávinnings sem það gæti haft í 
för með sér fyrir lítil og meðalstór fyrirtæki. Ráðið lagði 
áherslu á nauðsyn þess að Evrópusambandið og 
aðildarríkin gripu til öflugra, sameiginlegra ráðstafana 
til að draga úr stjórnsýsluálagi. 

2) Bent hefur verið á að unnt sé að draga úr 
stjórnsýsluálagi á sviði reikningshalds og 
endurskoðunar hjá fyrirtækjum innan Bandalagsins. 

________________  

(*)  Þessi EB-gerð birtist í Stjtíð. ESB L 164, 26.6.2009, bls. 42. Hennar var 
getið í ákvörðun sameiginlegu EES-nefndarinnar nr. 157/2009 frá 4. 
desember 2009 um breytingu á XXII . viðauka (Félagaréttur) við EES-
samninginn, sjá EES-viðbæti við  Stjórnartíðindi Evrópusambandsins nr. 
12, 11.3.2010, p. 61. 

(1) Stjtíð. ESB L 77, 31.3.2009, bls. 37. 
(2) Álit Evrópuþingsins frá 18. desember 2008 (hefur enn ekki verið birt í 

Stjórnartíðindum ESB) og ákvörðun ráðsins frá 11. maí 2009. 

3) Í orðsendingu framkvæmdastjórnarinnar frá 10. júlí 
2007 um einföldun rekstrarskilyrða félaga á sviði 
félagaréttar, reikningshalds og endurskoðunar eru 
tilteknar breytingar sem gera þarf á fjórðu tilskipun 
ráðsins 78/660/EBE frá 25. júlí 1978 um ársreikninga 
félaga af tiltekinni gerð (3) og sjöundu tilskipun ráðsins 
83/349/EBE frá 13. júní 1983 um samstæðureikninga4. 
Sérstök áhersla hefur verið lögð á að draga frekar úr 
reikningsskilaálagi á lítil og meðalstór fyrirtæki. 

4) Nokkrar breytingar hafa áður verið gerðar til að gera 
félögum, sem falla undir gildissvið tilskipana nr. 
78/660/EBE og 83/349/EBE, kleift að nota 
reikningsskilaaðferðir í samræmi við alþjóðlega 
reikningsskilastaðla (IFRS). Samkvæmt reglugerð 
Evrópuþingsins og ráðsins (EB) nr. 1606/2002 frá 19. 
júlí 2002 um beitingu alþjóðlegra 
reikningsskilastaðla (5), er þess krafist af félögum, þegar 
verðbréf þeirra eru skráð á skipulegum markaði í 
einhverju aðildarríki, að þau semji 
samstæðureikningsskil sín í samræmi við IFRS-staðla 
og eru þau af þessum sökum undanþegin 
bróðurpartinum af kröfum þeim sem settar eru fram í 
tilskipunum 78/660/EBE og 83/349/EBE. Þessar 
tilskipanir mynda þó enn grundvöll reikningsskila lítilla 
og meðalstórra fyrirtækja í Bandalaginu. 

5) Lítil og meðalstór fyrirtæki falla oft undir sömu reglur 
og stærri fyrirtæki, en sértækar þarfir þeirra að því er 
varðar reikningsskil hafa sjaldan verið metnar. Einkum 
eru auknar kröfur um upplýsingar þessum fyrirtækjum 
áhyggjuefni. Ítarlegar reglur um reikningsskil eru 
fjárhagslega íþyngjandi og geta hindrað skilvirka og 
arðbæra notkun fjármagns. 

6) Beiting tilskipunar (EB) nr. 1606/2002 undirstrikar 
þörfina á að skýra tengslin milli 
reikningsskilastaðlanna, sem krafist er í tilskipun 
83/349/EBE, og IFRS-staðla. 

________________ 

(3) Stjtíð. EB L 222, 14.8.1978, bls. 11. 
(4) Stjtíð. EB L 193, 18.7.1983, bls. 1. 
(5) Stjtíð. EB L 243, 11.9.2002, bls. 1. 
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7) Í þeim tilvikum þar sem hægt er að fara með 
stofnkostnað sem eign í efnahagsreikningi útheimtir 2. 
mgr. 34. gr. tilskipunar 78/660/EBE það að  þessi 
kostnaður sé útskýrður í skýringunum með 
reikningsskilunum. Lítil fyrirtæki má undanþiggja 
þessari upplýsingakröfu í samræmi við 2. mgr. 44. gr. 
þeirrar tilskipunar. Til að draga úr óþarfa 
stjórnsýsluálagi ætti einnig að vera unnt að undanskilja 
meðalstór fyrirtæki þessari kröfu um upplýsingar. 

8) Með tilskipun 83/349/EBE er þess krafist að 
móðurfyrirtæki geri samstæðureikningsskil, jafnvel þótt 
eina dótturfélagið eða öll dótturfélögin í heild sinni 
skipti óverulegu máli að því er varðar 3. mgr. 16. gr. 
þeirrar tilskipunar. Af þ essu leiðir að þ essi fyrirtæki 
falla undir reglugerð (EB) nr. 1606/2002 og því þurfa 
þau að gera samstæðureikningsskil í samræmi við 
IFRS-staðla. Litið er svo á að þessi krafa sé íþyngjandi 
ef móðurfyrirtæki á aðeins dótturfélög sem skipta 
óverulegu máli. Móðurfyrirtæki ætti því að vera 
undanþegið þeirri skyldu að gera samstæðureikningsskil 
og samstæðuársskýrslu ef það á einvörðungu 
dótturfyrirtæki sem eru talin skipta óverulegu máli, 
bæði ein og sér og í heild. Þó að þessari lögboðnu 
skuldbindingu ætti að vera aflétt skal móðurfyrirtæki 
áfram geta gert samstæðureikningsskil og 
samstæðuársskýrslu að eigin frumkvæði. 

9) Þar eð aðildarríkin geta ekki náð markmiði þ essarar 
tilskipunar, þ.e. að draga úr stjórnsýsluálagi að því er 
varðar ákveðnar birtingarkröfur sem íþyngja 
meðalstórum fyrirtækjum og þeirri skyldu að gera 
samstæðureikningsskil, sem lögð er á tiltekin félög 
innan Bandalagsins, á fullnægjandi hátt og því verður, 
vegna þess hve aðgerðirnar eru umfangsmiklar og hafa 
víðtæk áhrif, betur náð á vettvangi Bandalagsins, er 
Bandalaginu heimilt að samþykkja ráðstafanir í 
samræmi við dreifræðisregluna, eins og hún er sett fram 
í 5. gr. sáttmálans. Í samræmi við meðalhófsregluna, 
eins og kveðið er á um í þeirri grein, er ekki gengið 
lengra en nauðsyn krefur í þessari tilskipun til að ná 
þessu markmiði. 

10) Því ber að breyta tilskipunum 78/660/EBE og 
83/349/EBE til samræmis við þetta. 

11) Í samræmi við 34. gr. samstarfssamningsins milli 
stofnana um betri lagasetningu (1) eru aðildarríkin hvött 
til að taka saman, bæði í eigin þágu og í þágu 
Bandalagsins, eigin töflur sem sýna, eftir því sem við 
verður komið, samsvörun milli þessarar tilskipunar og 
ráðstafana til að lögleiða hana og að birta þær, 

________________  

(1) Stjtíð. ESB L 321, 31.12.2003, bls. 1. 

SAMÞYKKT TILSKIPUN ÞESSA: 

1. gr. 

Breyting á tilskipun 78/660/EBE 

Í stað fyrstu setningar annarrar undirgreinar 2. mgr. 45. gr. 
tilskipunar 78/660/EBE komi eftirfarandi: 

„Aðildarríkin geta heimilað félögunum, sem um getur í 
27. gr., að sleppa að greina frá upplýsingunum sem tilgreindar 
eru í 2. mgr. 34. gr. og í 8. lið 1. mgr. 43. gr.“ 

2. gr. 

Breyting á tilskipun 83/349/EBE 

Eftirfarandi liður bætist við 13. gr. tilskipunar 83/349/EBE: 

„2a. Með fyrirvara um 2. mgr. 4. gr. og 5. og 6. gr. 
skulu öll móðurfyrirtæki er lúta landslögum aðildarríkis 
og eiga aðeins dótturfyrirtæki sem skipta óverulegu máli í 
skilningi 3. mgr. 16. gr., bæði ein og sér og sem heild, 
undanþegin skuldbindingunni sem lögð er á með 1. mgr. 
1. gr.“ 

3. gr. 

Lögleiðing 

1. Aðildarríkin skulu samþykkja nauðsynleg lög og 
stjórnsýslufyrirmæli til að fara að tilskipun þessari fyrir 1. 
janúar 2011. Þau skulu tilkynna það framkvæmdastjórninni 
þegar í stað. 

Þegar aðildarríkin samþykkja þ essar ráðstafanir skal vera í 
þeim tilvísun í þ essa tilskipun eða þ eim fylgja slík tilvísun 
þegar þ ær eru birtar opinberlega. Aðildarríkin skulu setja 
nánari reglur um slíka tilvísun. 

2. Aðildarríkin skulu senda framkvæmdastjórninni helstu 
ákvæði úr landslögum sem þau samþykkja um málefni sem 
tilskipun þessi nær til. 

4. gr. 

Gildistaka 

Tilskipun þessi öðlast gildi á tuttugasta degi eftir að hún birtist 
í Stjórnartíðindum Evrópusambandsins. 



Nr. 29/46  19.5.2011 
  

EES-viðbætir við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins 
  

5. gr. 

Viðtakendur 

Tilskipun þessari er beint til aðildarríkjanna. 

Gjört í Brussel 18. júní 2009. 

Fyrir hönd Evrópuþingsins, Fyrir hönd ráðsins, 

H.-G. PÖTTERING Š. FÜLE 

forseti. forseti. 
 

 
 
 


