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Útdráttur 

Í þessari ritgerð er fjallað um breytingar úr einkarekstri yfir í einkahlutafélag á tímabilinu 

1995-2010. Einstaklingum í rekstri hefur fækkað mikið frá árinu 1995 til þessa dags. 

Einkahlutafélögum hefur aftur á móti fjölgað á hverju einasta ári frá árinu 1995. Helsta 

markmið ritgerðarinnar er að skýra þessar umbreytingar í ljósi breytinga á 

skattalögunum en talið er að þær hafi haft hér mest að segja.  

Skattlagning einstaklings í rekstri og einkahlutafélaga hefur tekið miklum breytingum 

á þessum árum og verða þessar breytingar skoðaðar ofan í kjölinn. Þessar breytingar 

verða síðan tengdar við umbreytingar úr einkarekstri í einkahlutafélag á sama tímabili 

og skýrt hvernig þær hafa haft áhrif á fjölda umbreytinga.   

Þó megin áhersla verði lögð á að skoða árin frá 1995 til 2010, verður lítillega skyggnst 

út fyrir það tímabil og skoðaðar þær breytingar sem hafa átt sér stað á skattlagningu 

einkahlutafélaga núna á síðustu tveimur árum.  

Árið 2011 fækkaði einkahlutafélögum í fyrsta skipti síðan lög um einkahlutafélög voru 

sett árið 1995 og má rekja þann viðsnúning til laga nr. 18/2009 með breytingu á 11. gr. 

tekjuskattslaganna. Í ljósi þessarar fækkunar einkahlutafélaga verður það skoðað hvort 

fjölgun sé í öðrum rekstrarformum eða einstaklingum í rekstri fari nú fjölgandi á nýjan 

leik.  

Helstu niðurstöður leiddu í ljós að skattlagning einstaklinga í rekstri og 

einkahlutafélaga var í raun nokkuð sambærileg árið 1995 og enginn sjáanlegur 

ávinningur af því að umbreyta rekstri yfir í einkahlutafélaga á þeim tíma. En fljótlega þar 

á eftir fór skattur mjög lækkandi á einkahlutafélög, það er tekjuskattur, skattlagning 

arðs og eignaskattur, þannig að verulegur ávinningur gat nú falist í því að hafa reksturinn 

í einkahlutafélagi sem væri með sína eigin kennitölu. Þegar saman fór takmarkaðri 

ábyrgð eigenda, lækkandi skattbyrði og skuldir voru frádráttarbærar frá skatti, virðist 

það hafa verið hvatning til umbreytinga yfir í einkahlutafélag og meiri áhættutöku með 

reksturinn en áður hafði verið.  
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1 Inngangur   

Atvinnurekstur er hægt að stunda með margvíslegum hætti. Reksturinn getur verið 

mikill að umfangi eða lítill, rekinn af mörgum saman eða einstaklingi. Einstaklingur í 

rekstri nefnist oft einyrki. Margvísleg rekstrarform er hægt að mynda utan um eigin 

rekstur og gilda ólíkar skattareglur eftir því hvaða form er valið. Einstaklingi er heimilt að 

velja það form fyrir rekstur sinn sem hann telur hagkvæmast og henta sínum rekstri 

best.  

Fyrstu lög á Íslandi um hlutafélög eru lög nr. 77/1921. Elsta starfandi hlutafélag 

landsins er Ísfélagið í Vestmannaeyjum sem var stofnað 1. desember 1901. Lög um 

einkahlutafélög tóku síðan gildi í byrjun árs 1995 með lögum nr. 138/1994 og voru fyrstu 

einkahlutafélögin hér á landi stofnuð í kjölfarið. Sameignarfélög eru síðan önnur dæmi 

um rekstrarform fyrirtækja og gilda um þau lög nr. 50/2007. 

Í þessari ritgerð verður sérstök áhersla lögð á það að skoða tvenn rekstrarform 

fyrirtækja, annars vegar einkarekstur og hins vegar einkahlutafélag. Þessi rekstrarform 

verða greind til hlítar og skoðaðar verða mismunandi skattareglur sem fylgja hvoru 

rekstrarforminu fyrir sig.  

Á síðustu árum hefur orðið mikil fjölgun í stofnun einkahlutafélaga en einkarekstur 

hefur að sama skapi dregist talsvert saman. Tölulegar upplýsingar verða skoðaðar til 

þess að sjá hversu mikil þessi fjölgun hefur verið. Leitað verður skýringa á þessum 

breytingum, meðal annars með því að skoða mismunandi skattareglur sem gilda um 

hvort rekstrarformið.   

Þessi þróun og mikil fjölgun einkahlutafélaga hefur verið talsvert gagnrýnd og 

grunsemdir hafa vaknað um það að einstaklingar í rekstri hafi verið að hagnast 

persónulega með því að koma sér hjá því að greiða tekjuskatt og greitt þess í stað 

fjármagnstekjuskatt í formi arðgreiðslna úr einkahlutafélagi sínu. 

 Breytingar voru gerðar á skattalögum á árinu 2002 þar sem einstaklingi í rekstri var 

heimilað að umbreyta rekstri sínum úr einkarekstri í einkahlutafélag án þess að 

söluhagnaður þess væri skattlagður. Líklegt er að þessar breytingar eigi stóran þátt í 

fjölgun einkahlutafélaga. Þó nokkrar aðrar breytingar hafa einnig verið gerðar á 

skattalögum um einkarekstur og einkahlutafélag og verða þær einnig kannaðar til þess 

að reyna að varpa ljósi á fjölda umbreytinga á þessum árum. Afleiðingar 
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umbreytinganna verða kannaðar og þeim gerð skil. Þá er talið líklegt að eigendur 

einkahlutafélaga eigi mun betri möguleika á því að sleppa með lægra reiknað endurgjald 

heldur en sá sem rekur rekstur sinn á eigin kennitölu. 

Í byrjun árs 2010 voru síðan gerðar enn frekari breytingar á skattalögum og þá þeim 

ákvæðum sem taka til arðgreiðslna. Þá var sú breyting gerð að móttakanda arðsins ber í 

vissum tilfellum skylda til þess að telja hluta hans fram sem laun og greiða þannig 

tekjuskatt af arðgreiðslunni. Þessar breytingar á skattalögunum verða skoðaðar betur í 

ritgerðinni og kannað hvaða áhrif þær höfðu. Reynt verður einnig að komast að því 

hvaða áhrif þær höfðu á breytingar á rekstrarformum fyrirtækja. Að lokum verður 

kannað hvort merkja megi einhverjar breytingar strax í dag sem rekja mætti til 

breytinganna á skattalögunum í byrjun árs 2010. Hvort að fjölgun hafi til dæmis átt sér 

stað í sameignarfélögum en breytingin á ákvæði skattalaganna í byrjun árs 2010 náði 

ekki yfir sameignarfélög.  
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2 Einkarekstur 

Einyrki, einkarekstur og einstaklingur í rekstri eru allt skilgreiningar á einstaklingi sem 

stundar einhvers konar atvinnurekstur á eigin kennitölu. Atvinnurekstur er skilgreindur 

sem sjálfstæð starfsemi sem stunduð er reglulega með ákveðnu umfangi í ekki mjög 

skamman tíma og í þeim efnahagslega tilgangi að hagnast. Ekki er gerður munur á því 

hvort hann sé stundaður af mönnum eða lögaðilum. Atvinnurekstur getur verið með 

margvíslegum hætti og er einkarekstur fjölmennur hér á landi. Í hópnum einstaklingar í 

rekstri er vert að nefna það að flestir bændur landsins eru með einkarekstur en einnig 

eru sjálfstætt starfandi sérfræðingar, svo sem arkítektar, endurskoðendur, lögfræðingar, 

læknar, tæknifræðingar, verkfræðingar og fleiri (Ásmundur G. Vilhjálmsson, 2003). 

Einkarekstur er að öllu jöfnu lítill í umfangi en það er þó ekkert skilyrði. Leyfilegt er að 

stunda einkarekstur þrátt fyrir að umfang rekstursins sé orðið mikið. Einkarekstur er í 

raun einfaldasta rekstrarformið á atvinnurekstri. Þar rekur einstaklingur atvinnurekstur 

á eigin kennitölu og er jafnan persónulega ábyrgur fyrir rekstrinum með öllum sínum 

eigum. Ekki eru til nein heildstæð lög um einkarekstur en á hann er minnst víða í lögum, 

meðal annars tekjuskattslögunum nr. 90/2003.  

 

2.1 Skattlagning einkareksturs 

Hvort sem einstaklingur er í rekstri eða ekki, þá mynda tekjur hans tekjuskattsstofn. Frá 

þeim stofni er síðan heimilt að draga frádráttarbæra liði samkvæmt lögum og greiðir 

einstaklingur tekjuskatt af tekjuskattsstofninum eftir frádrátt.  

Mjög skýrar reglur eru um það hvað telst til tekjuskattsstofns og einnig hvað er 

frádráttarbært frá honum. Reginmunur er þar á, eftir því hvort viðkomandi er í 

atvinnurekstri eða ekki. Mun víðtækari heimildir eru vegna frádráttar frá 

tekjuskattsstofni hjá einstaklingi í atvinnurekstri heldur en einstaklingi án 

atvinnurekstrar.  

Einstaklingi sem ekki er í einkarekstri er eingöngu heimilt að draga frá 

tekjuskattsstofni sínum þá liði sem nefndir eru sérstaklega í 30 gr. tekjuskattslaganna. 
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Þeir frádráttarliðir eru einkum útgjöld á móti ökutækjastyrk, útgjöld á móti greiddum 

dagpeningum og svo iðgjöld í lífeyrissjóð. Helsti munurinn á milli skattlagningar á 

einstakling í rekstri annars vegar og einstaklings utan rekstrar hins vegar felst í þessum 

frádráttarbæru liðum. Einstaklingi utan reksturs er aðeins heimilt að draga frá 

skattstofni sínum þá liði sem nefndir eru í 30. gr. tekjuskattslaganna en einstaklingi í 

rekstri er heimilt að draga frá tekjum sínum rekstrarkostnað atvinnurekstursins áður en 

tekjuskattstofninn er fundinn.  

Í 5. kafla tekjuskattslaganna er fjallað um tekjuskattsstofn. Tekjuskattsstofn hjá 

einstaklingum í rekstri skal vera samkvæmt 2. kafla laganna sem ekki tengjast 

atvinnurekstri að frádregnum liðunum í 30. grein. Að auki skal tekjuskattstofninn einnig 

standa af tekjum samkvæmt 2. kafla tekjuskattslaganna sem tengdar eru atvinnurekstri 

að frádregnum liðunum í 31. grein. Að þessu sögðu stendur tekjuskattstofninn hjá 

einstaklingi í rekstri af tekjum sem hann aflar bæði tengdum atvinnurekstrinum og 

einnig tekjum sem ekki tengjast honum að frádregnum leyfilegum frádráttarbærum 

útgjöldum frá hvorum tekjustofnum fyrir sig. Þegar einstaklingur í rekstri hefur síðan 

fundið sinn tekjuskattsstofn, með því að draga frádráttarbæru liðina frá tekjum sínum, 

ber honum að greiða skatt af stofninum og nefnist það gjarnan reiknað endurgjald, en 

þar reiknar einstaklingurinn þann skatt sem honum ber að greiða og greiðir hann til 

ríkissjóðs.  

 

2.2 Um reiknað endurgjald 

Í 58. gr. tekjuskattslaganna er fjallað um það hvernig reiknað endurgjald skuli ákvarðað 

og hljóðar sú grein svona: Endurgjald fyrir vinnu manns, sem reikna skal sér endurgjald 

skv. 2. mgr. 1. tölul. A-liðar 7. gr., skal eigi vera lægra en launatekjur hans hefðu orðið ef 

unnið hefði verið fyrir ótengdan eða óskyldan aðila. Sama gildir um endurgjald fyrir starf 

maka manns, barns hans innan 16 ára aldurs á tekjuárinu, venslamanns hans eða 

nákomins ættingja. Ríkisskattstjóri setur árlega við upphaf tekjuárs reglur um reiknað 

endurgjald og birtir þær að fenginni staðfestingu fjármálaráðherra. Við ákvörðun 

lágmarksendurgjalds skal höfð hliðsjón af raunverulegum tekjum fyrir sambærileg störf 

að viðbættum hvers konar hlunnindum og skiptir ekki máli hvernig þau eru greidd eða í 
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hvaða formi þau eru. Ákvörðun reiknaðs endurgjalds samkvæmt þessari málsgrein er 

óháð ákvörðun launa skv. 11. gr. 

 

Það kemur því alveg skýrt fram í 58. gr. að reiknað endurgjald skuli ekki vera lægra 

hjá einstaklingi í rekstri en launatekjur hans hefðu orðið hefði hann unnið sömu vinnu 

hjá óskildum aðila og verið þar launþegi. Ríkisskattstjóri birtir árlega lista yfir reiknað 

endurgjald og hvað það skal vera hátt hjá aðila í rekstri. Í reglunum um reiknað 

endurgjald er reiknað endurgjald fyrir allar tegundir starfa, hvort sem um er að ræða 

sérfræðing í skilanefnd bankanna eða stjórnanda á vinnuvél o.s.frv.  

Allir ættu að geta fundið þar lágmarksviðmið fyrir sitt starf í reglunum. Þess skal getið 

að heimilt er að reikna sér hærri laun fyrir viðkomandi starf en getið er um í 

viðmiðunarreglum ríkisskattstjóra. Ef reksturinn gengur vel og tekjurnar eru háar, þá er 

það eðlilegt að launin verði hærri og þá reiknaða endurgjaldið. Það er þó aldrei heimilt 

að reikna sér lægra endurgjald en það sem getið er um í reglunum, jafnvel þótt 

reksturinn gangi illa og tekjurnar séu tímabundið lágar.  

Reglurnar um reiknaða endurgjaldið eru sem sagt alltaf lágmarksviðmiðun og má 

aldrei reikna sér lægri tekjur en þær segir til um fyrir sambærilegt starf. Ef tekjur af 

rekstrinum ná hins vegar aldrei reiknaða endurgjaldinu samkvæmt skattmatinu, þá ætti 

viðkomandi að íhuga alvarlega að leita sér að öðru starfi, reksturinn er þá einfaldlega 

ekki að standa undir sér (Þjóðhildur Þórðardóttir, 2011). 

 

2.3 Hagnaður einkareksturs 

Ef tekjur einstaklings í rekstri eru hærri en útgjöld rekstursins að samanlögðu reiknaða 

endurgjaldinu, þá er um hagnað af rekstrinum að ræða. Hagnaðurinn af rekstrinum 

leggst þá við launatekjurnar og myndar tekjuskattsstofn. Það skiptir því í raun ekki máli 

hvort um hagnað af rekstrinum er að ræða eða hærri tekjur viðkomandi einstaklings 

sem reksturinn stundar, skatturinn er sá sami og þarf viðkomandi að greiða tekjuskatt af 

hvoru tveggja. Ef tekjurnar duga hins vegar ekki fyrir rekstrarkostnaðinum og reiknaða 

endurgjaldinu, þá er tap á rekstrinum. Þá er einstaklingi í rekstri heimilt að flytja það tap 
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til næsta árs og þar kemur það á móti hagnaði sem kann að hljótast af rekstrinum það ár 

(Ásmundur G. Vilhjálmsson, 2003). 

2.4 Tekjuskattur árið 2012 

Í 66. grein tekjuskattslaganna er kveðið á um skattprósentu og skattstiga manna. Þessi 

grein tók miklum breytingum með lögum nr. 128/2009, þar sem fjölþrepa skattkerfi var 

tekið upp og eins þrepa kerfið lagt niður. Á árinu 2012 greiða einstaklingar 22,9% 

tekjuskatt af tekjum upp að kr. 2.760.00, 25,8% af næstu 5.692.400 kr. og af því sem fer 

yfir 8.452.400 kr. greiðist 31,8% tekjuskattur. Að auki við tekjuskatt er einstaklingum 

skylt að greiða útsvar til viðeigandi sveitarfélags. Í 4. kafla laga nr. 4/1995 er fjallað um 

útsvar og sagt að það skuli vera á bilinu 12,44%-14,48% og er stofn til útsvars sá sami og 

til tekjuskatts. Frá skattinum dregst hins vegar svo persónuafslátturinn en hann er 

530.466 kr. á ári, samkvæmt 67 gr. tekjuskattslaganna. Að auki við tekjuskatt og útsvar 

greiða einstaklinga í atvinnurekstri tryggingargjald af launum sínum en það nemur nú 

7,44%. Stofn tryggingargjalds eru greidd laun að viðbættu mótframlagi launþega í 

lífeyrissjóð sem er 8%. Ekki leggst þó tryggingargjald á hagnað sem reksturinn kann að 

skila. Fjallað er um tryggingargjald í lögum um tryggingargjald nr. 113/1990 (Þjóðhildur 

Þórðardóttir, 2011). 
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3 Einkahlutafélag (ehf) 

Um einkahlutafélög gilda lög nr. 138/1994. Í 2. mgr. 1 gr. laganna segir að hlutafé í 

einkahlutafélagi skuli minnst vera 500.000 kr. og skal það skiptast í einn eða fleiri hluti. 

Það þýðir að einn maður getur í raun stofnað einkahlutafélag og er þetta í raun það 

helsta sem skilur að einkahlutafélög og hlutafélög, því í hlutafélögum þarf að skipta 

hlutafénu í tvo eða fleiri hluta. Einnig er það frábrugðið með þessum tveimur 

rekstrarformum að hlutafé nemur mun lægri upphæð í einkahlutafélagi en í hlutafélagi. 

Þessi tvö rekstrarform eru þó að öðru leyti mjög lík. Tilkynna skal nýstofnað 

einkahlutafélag til hlutafélagsskrár innan tveggja mánaða frá dagsetningu 

stofnsamnings, samanber 9. gr. einkahlutafélagslaganna. Óskráð félög geta hvorki átt 

réttindi né borið skyldur og get því félög ekki verið skattskyld fyrr en þau hafa verið 

skráð á lögmætan hátt (Ásmundur G. Vilhjálmsson, 2003; Þjóðhildur Þórðardóttir, 2011).  

3.1 Skattlagning einkahlutafélaga 

Samkvæmt 1. tölul. 2. gr. tekjuskattslaganna eru skráð einkahlutafélög skattskyld. Í því 

felst sú skylda að greiða skatt af öllum þeim tekjum sem félagið aflar, hvar sem þeirra er 

aflað. Tekjuskatts einkahlutafélaga er getið í 71. grein og er þar sagt að hann skuli vera 

20%. Tekjuskattsstofninn er svo tilgreindur í 61. grein og segir þar að hann skuli vera 

samkvæmt 2. kafla laganna að teknu tilliti til þess frádráttar sem heimilaður er 

samkvæmt 31. grein tekjuskattslaganna. Með tekjum er bæði átt við reglulegar tekjur og 

óreglulegar. Þau gjöld sem heimilt er að draga frá tekjunum eru einkum regluleg gjöld, 

þar sem frádráttur samkvæmt 31. grein tekjuskattslaganna tekur til rekstrarkostnaðar 

sem gengur til þess að afla teknanna, tryggja þær og halda þeim við (Ásmundur G. 

Vilhjálmsson, 2003; Þjóðhildur Þórðardóttir, 2011). 

Einstaklingur með einkahlutafélag fær þá greidd laun frá félaginu sem er í hans eigu 

en félagið sér um að greiða launatengdu gjöldin. Einstaklingurinn greiðir því tekjuskatt af 

laununum sínum eins og áður. Verði hagnaður af starfsemi félagsins skattleggst hann hjá 

félaginu með 20% skatti, samkvæmt 71. grein tekjuskattslaganna.  
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3.2 Skattlagning arðgreiðslna  

Hagnað einkahlutafélagsins getur eigandinn eða eigendurnir síðan tekið út sem 

arðgreiðslur. Allt frá því í byrjun árs 1995, þegar lögin um einkahlutafélögin tóku gildi, 

voru arðgreiðslur skattlagðar hjá þeim sem þær fékk á sama hátt og fjármagnstekjur. 

Með lögum nr. 128/2009, sem tóku gildi í byrjun árs 2010, var því hins vegar gjörbreytt.  

Með lögum nr. 128/2009 var 11. gr. tekjuskattslaganna breytt og nýr málsliður 

bættist við 1. mgr. greinarinnar sem hljóðar svona: Hjá þeim skattaðilum sem skylt er að 

reikna sér endurgjald skv. 2. mgr. 1. tölul. A-liðar 7. gr. skal telja til tekna sem laun skv. 

1. tölul. A-liðar 7. gr. 50% af heimilum úthlutuðum arði samkvæmt lögum um hlutafélög 

og lögum um einkahlutafélög, að því marki sem heimil arðsúthlutun félagsins er samtals 

umfram 20% af skattalega bókfærðu eigin fé þess í árslok viðmiðunarárs.  

Þessi grein gerir það að verkum að hluti arðgreiðslna verður núna skattlagður sem 

laun hjá þeim sem arðinn fær. Reglurnar taka ekki tillit til allra hluthafa hlutafélaga og 

einkahlutafélaga, heldur aðeins þeirra hluthafa sem eiga að reikna sér endurgjald 

samkvæmt 7. gr. tekjuskattslaganna og gilda þessar reglur óháð því hvort menn hafi 

reiknað sér laun samkvæmt viðmiðun ríkisskattstjóra eins og þeim bar. Eftir þessa nýju 

lagasetningu getur því eigandi sem reiknaði sér endurgjald samviskusamlega samkvæmt 

viðmiðun ríkisskattstjóra og greiddi af því tekjuskatt, einnig þurft að greiða tekjuskatt af 

arðgreiðslu sem hann kann að hljóta úr félaginu sínu, ef arðgreiðslan fer umfram leyfileg 

mörk samkvæmt hinum nýsettu lögum.  
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4 Samlagsfélag (slf) 

Í a-lið 33 gr. laga nr. 42/1903 um verslanaskrár, firmu og prókúruumboð er fjallað um 

samlagsfélög og hljóðar sá liður svo: „Samlagsfélag er það félag talið, sem í eru einn eða 

fleiri félagsmenn, er ábyrgjast með öllum eigum sínum einn fyrir alla og allir fyrir einn 

skuldir félagsins (félagsmenn með ótakmarkaðri ábyrgð), og einn eða fleiri félagsmenn, 

er eigi ábyrgjast skuldir félagsins fram yfir það, er tillög þeirra ná eða hlutafé það, sem 

tilkynnt hefir verið í verslanaskrána, að þeir hafi lagt í atvinnuna. Nú eru í félaginu fleiri 

en einn félagsmaður með ótakmarkaðri ábyrgð, og er það þá jafnframt félag með 

ótakmarkaðri ábyrgð.“ 

Eins og fram kemur í a-lið 33. greinar segir þar að samlagsfélag sé félagsskapur 

tveggja eða fleiri aðila, þar sem a.m.k. einn félagsmanna ber beina persónulega og 

ótakmarkaða ábyrgð á öllum skuldbindingum félagsins.  

Með lögum nr. 133/2001 var sá vafi tekinn af hvort samlagsfélag gæti verið 

sjálfstæður skattaðili. Talið var að svo gæti ekki verið, það sem samlagsfélaga væri ekki 

sérstaklega getið í tekjuskattslögunum. Með breytingunni nr. 133/2001 var 

samlagsfélögum bætt inn í tekjuskattslögin og segir þar núna „samlagsfélögum og 

sameignarfélögum“ þar sem sagði aðeins „sameignarfélögum“ áður. Samlagsfélög geta 

því verið sjálfstæðir skattaðilar, en þess þarf að óska við skráningu félagsins og er ekki 

heimilt að gera breytingu þar á síðar.   

Ef samlagsfélagið er skráð sem sjálfstæður skattaðili greiðir það skatt af hagnaði 

sínum. Tekjuskattsstofninn er tekjur félagsins að frádregnum frádráttarbærum liðum, 

samkvæmt 31. gr. tekjuskattslaganna. Í 2. mgr. 71. gr. tekjuskattslaganna er svo tilgreind 

skattprósenta samlags- og sameignarfélaga, en hún skal núna vera 36% af 

tekjuskattsstofni. Sú skattlagning er endanleg og er ekki frekari skattur lagður á félagið. 

Félagsmenn geta því fengið sinn hluta hagnaðar greiddan úr félaginu án frekari 

skattlagningar (Þjóðhildur Þórðardóttir, 2011). 
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5 Umbreytingar úr einkarekstri í einkahlutafélög 

Þegar einstaklingur hyggst stofna sjálfstæðan rekstur byrjar hann venjulega á því að reka 

reksturinn á eigin kennitölu, vegna þess að það er kostnaðarminnst fyrir hann. Ef 

reksturinn er lítill í sniðum og skuldirnar vel viðráðanlegar, þá hentar það rekstrarform 

almennt vel og því ekki ástæða til þess að gera breytingar á því. Eftir því sem 

fjármagnsþörfin verður meiri og skuldirnar hækka, hlýtur eigandinn þó að velta þeim 

kosti fyrir sér að færa rekstur sinn í einkahlutafélag. Bæði er það með þeim tilgangi að 

takmarka þannig eigin áhættu og einnig að hann hafi þann möguleika að afla frekari fjár 

til rekstursins með sölu á eignarhluta í honum (Ásmundur G. Vilhjálmsson, 2003). 

Í þessum kafla ritgerðarinnar verða skoðaðar breytingar sem orðið hafa á 

rekstrarformi fyrirtækja á Íslandi á tímabilinu 1995-2010. Þær breytingar verður síðan 

reynt að skýra með þeim lagabreytingum sem átt hafa sér stað á tímabilinu og 

mismunandi skattareglum fyrir hvert rekstrarform. 

 

Mynd 1. Fjöldi einstakling í rekstri og einkahlutafélaga á tímabilinu 1995-2010 

Eins og mynd nr. 1 sýnir glögglega, þá hefur einkahlutafélögum fjölgað gífurlega frá 

árinu 1995 og allt til ársins 2010. Í raun hefur þeim fjölgað á hverju einasta ári frá því að 

lögin voru sett árið 1994. Mest var fjölgunin fyrstu árin og á milli áranna 1995 og 1996 

fjölgaði einkahlutafélögum um 7.104 talsins. Þeim hefur síðan fjölgað á bilinu 1.200-
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2800 talsins á hverju ári eftir árið 1996 og allt til ársins 2009. Eftir það dregur töluvert úr 

fjölguninni og er hún aðeins um 647 félög á milli áranna 2009-2010.   

Mynd nr. 1 sýnir einnig einstaklinga í rekstri og fjölda þeirra á tímabilinu 1995-2010. 

Með einstaklingi í rekstri er átt við einstakling sem er með eigin rekstur og er með 

215.000 kr. eða meira í reiknað endurgjald, þar sem fjárhæð undir því er undanþegin 

staðgreiðslu. Það kann því að vera að margir einstaklingar séu með óverulegan rekstur. 

Einstaklingum í rekstri hefur öfugt við einkahlutafélögin fækkað töluvert á þessum árum 

eða alls um 6.709 talsins á tímabilinu 1995-2010. Einstaklingum í rekstri hefur fækkað 

nær öll árin, þó að undanskildum árunum 2005-2007 þar sem þeim fjölgaði lítillega. 

Fækkun einstaklinga í rekstri hefur aftur á móti verið öll hin árin og hefur hún verið á 

bilinu 33-2.257 talsins á ári. Nokkur ár skera sig þó þarna úr og ber þar helst að nefna 

árin 1998 og 1999, þegar einstaklingum í rekstri fækkaði alls um 1.544 á aðeins þessum 

tveimur árum. Mesta fækkunin á sér svo stað á árunum 2002, 2003 og 2004, þegar 

einstaklingum í rekstri fækkaði alls um 3.340 talsins eða ríflega 1.100 að meðaltali á ári.   

Ástæðuna fyrir þessum miklu breytingum í fjölda einstaklinga í rekstri og 

einkahlutafélaga á þessum árum má fyrst og fremst rekja til breytingar á skattlagningu 

rekstrarformanna. Þó kann það að vera að hin takmarkaða ábyrgð eiganda í 

einkahlutafélagi hafi freistað einhverra til þess að umbreyta rekstri sínum. Hérna verður 

þó aðallega reynt að útskýra þessar miklu breytingar með hjálp skattalaganna og þeim 

breytingum sem á þeim hafa verið á tímabilinu 1995-2010. Í kafla 5.1 verður farið 

ítarlega í skattlagningu einstaklingsreksturs og einkahlutafélaga á tímabilinu 1995-2010 

og þær breytingar sem á henni hafa verið gerðar. Þessar breytingar á skattalögunum 

verða tengdar við breytingar á fjölda einstaklinga í rekstri og einkahlutafélaga og reynt 

þannig að skýra hvernig skattlagning hafði áhrif á umbreytingar á þessum tíma. 

Afleiðingar þessara umbreytinganna verða einnig kannaðar og skýrðar með 

skattalögunum og breytingum sem á þeim hafa verið gerðar.  

5.1 Skattlagning einstaklinga og einkahlutafélag á tímabilinu 1995-2010  

Þegar einstaklingur íhugar að flytja rekstur sinn úr einkarekstri yfir í einkahlutafélag, 

hlýtur skattlagning félagsins og einstaklingsins að ráða þar miklu um. Ætla mætti að 

einstaklingur myndi ekki flytja rekstur sinn í einkahlutafélag nema skattlagningin væri 

honum hagstæðari þar, en hún var áður. Þó getur það verið undantekning ef 
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einstaklingurinn horfir að miklu leyti til þess að fría sig af persónulegri ábyrgð og áhættu 

sem af rekstrinum kann að standa.  

Skattlagning einstaklinga og einkahlutafélög hefur tekið miklum breytingum á 

tímabilinu 1995-2010 og hefur skattprósentan á bæði einstaklinga og einkahlutafélög 

farið lækkandi á þessu tímabili. Hér á eftir verða tekin þrjú dæmi um skattlagningu 

einstaklings og einkahlutafélags og verða árin 1995, 2000 og 2005 skoðuð og tekin fyrir 

dæmi um skattbyrði hvors rekstrarforms fyrir sig.  

 Í töflu nr. 1 má sjá skattlagningu einstaklings og einkahlutafélags árið 1995. Eins og 

sjá má í þeirri töflu er tekið dæmi yfir skattlagningu einstaklings og einkahlutafélag. 

Tekið er dæmi um skattlagningu á rekstri þar sem hagnaðurinn af rekstrinum er 100 kr. 

Eins og sést glögglega í töflu nr. 1 er skattbyrði einkarekstursins hagkvæmari en 

skattlagning einkahlutafélagsins og munur á afkomunni er um 19 kr. Enginn skattalegur 

ávinningur hefur því verið að umbreyta rekstrinum í einkahlutafélag á þessum tíma.   

Tafla 1. Skattur einstaklinga og einkahlutafélaga árið 1995 

Rekstrarform  Einstaklingur   Einkahlutafélag   

Árið 1995  % Kr. % kr. kr. kr. kr.     
Hagnaður   100 kr.  100 kr. 
Fyrirtækjaskattur  0,00% 0 kr. 33,00% 33 kr. 
Hagnaður eftir skatt   100 kr.  67 kr. 
Skattur eiganda  41,93% 42 kr. 41,93% 28 kr. 

Afkoma   58 kr.  39 kr. 

Munur        -19 kr. 
 

Tafla nr. 2 sýnir okkur hvernig skattlagningu á einstakling í rekstri og einkahlutafélag 

er háttað árið 2000. Haldið er áfram með sama dæmið þar sem innkoman er 100 kr. og 

greiddur skal skattur af henni í samræmi við gildandi lög. Eins og sjá má að afkomunni, 

þá hækkar hún bæði hjá einstaklingum í rekstri og einkahlutafélögum frá árinu 1995. 

Það er þá staðfesting á því að skattprósentan hefur lækkað á milli áranna 1995 og 2000 

á bæði einstaklinga í rekstri og einkahlutafélög. Nú er einnig sú breyting frá töflu nr. 1 að 

afkoman er betri hjá einkahlutafélögum en einstaklingum í rekstri. Munurinn á 

afkomunni er þó einungis 1kr. eða 1% af hinum upprunalegu 100 kr. En þó hafa margir 

séð hag sínum betur farið og umbreytt rekstri sínum yfir í einkahlutafélag og þá kannski 

einnig til að takmarka sína ábyrgð ásamt því að hljóta hagkvæmari skattlagningu.  
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Tafla 2. Skattur einstaklinga og einkahlutafélaga árið 2000 

Rekstrarform  Einstaklingur    Einkahlutafélag    

Árið 2000 % Kr.  % kr.kr.kr.kr.    
Hagnaður    100 kr.   100 kr. 
Fyrirtækjaskattur  0,00% 0 kr. 30,00% 30 kr. 
Hagnaður eftir skatt    100 kr.   70 kr. 
Skattur eiganda  38,37% 38 kr. 10,00% 7 kr. 

Afkoma    62 kr.   63 kr. 

Munur        1 kr. 

 

Í töflu nr. 3 má svo sjá skattlagningu einstaklinga í rekstri og einkahlutafélaga árið 2005. 

Eins og sést í töflunni hefur afkoma þeirra batnað enn frekar en einnig munurinn á milli 

þeirra í afkomu. Einstaklingurinn hefur nú líkt og árið 2000, 62 kr. Í afkomu en 

skattprósentan á einstaklinga lækkaði eingöngu um 0,64% á þessu tímabili. 

Einkahlutafélagið hefur hins vegar afkomu að upphæð 74 kr. en hafði 63 kr. áður. 

Munurinn á afkomu einstaklinga í rekstri og einkahlutafélaga hefur því aukist úr 1 kr. 

árið 2000 í 12 kr. árið 2005 og mætti því segja að það muni þarna 11 kr. af hinum 

upprunalegu 100 kr. Það gerir þá 11% mun á skattlagningu á milli einstaklinga í rekstri 

og einkahlutafélaga árið 2005.   

Í næstu köflum í ritgerðinni verður kafað dýpra í skattlagninguna en hér hefur verið 

gert og kannað hvaða breytingar voru gerðar á skattlagningu einstaklinga í rekstri og 

einkahlutafélaga á þessu tímabili sem varð til þess að skapa þennan mismun í skattbyrði  

rekstrarformanna.   

Tafla 3. Skattur einstaklinga og einkahlutafélaga árið 2005 

Rekstrarform  Einstaklingur    Einkahlutafélag    

Árið 2005 % Kr. % kr.kr.kr.kr.    
Hagnaður    100 kr.   100 kr. 
Fyrirtækjaskattur  0,00% 0 kr. 18,00% 18 kr. 
Hagnaður eftir skatt    100 kr.   82 kr. 
Skattur eiganda  37,73% 38 kr. 10,00% 8 kr. 

Afkoma    62 kr.   74 kr. 

Munur       12 kr. 
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5.1.1 Skattur á arðgreiðslur lækkar 

5. júní 1996 voru samþykkt á Alþingi lög nr. 97/1996 um breytingu á lögum nr. 75/1981. 

Þessi lög höfðu mikið að segja um skattlagningu einkahlutafélaga og urðu til þess að 

veruleg lækkun varð á skattlagningu arðgreiðslna úr hlutafélögum. Með lögunum voru 

arðgreiðslurnar skattlagðar sem fjármagnstekjur og lækkaði skattlagningin því úr 41,94% 

í 10%. Heildarskattur á hagnað hlutafélaga lækkaði því töluvert. 

Eins og tafla nr. 2 sýnir urðu einnig miklar breytingar á svipuðum tíma á fjölda 

einstaklinga í rekstri og einkahlutafélaga. Einstaklingum í rekstri fækkaði mjög ört á 

þessu tímabili og þarna er annað mesta árið þar sem fækkun einstaklinga í rekstri var 

hvað mest, þegar þeim fækkaði um rúmlega 1.100 árið 2008. Einkahlutafélögunum 

fjölgaði hins vegar jafnt og þétt á þessum árum.  

Þessi mikla fækkun á einstaklingum í rekstri hlýtur því að vera afleiðing hinna 

nýsamþykktu laga og eflaust hafa margir séð hag sínum betur borgið í einkahlutafélagi 

en einstaklingsrekstri og því ákveðið að umbreyta rekstri sínum.  

Tafla 4. Breytingar á fjölda einstaklinga í rekstri og einkahlutafélaga á tímabilinu 1997-1999 

Ár Einstaklingar í rekstri Einkahlutafélög 

1997 -284 1.271 

1998 -1.124 1.177 

1999 -420 1.494 

5.1.2 Eignafærsla úr einstaklingsrekstri í einkahlutafélag gerð skattfrjáls 

Ef einstaklingur sem verið hafði með einkarekstur hugðist umbreyta rekstrinum í  

einkahlutafélag með framlagi á eignum sem hann átti fyrir, þá varð til yfirfærsla á 

eignum frá einum sjálfstæðum skattaðila til annars. Við þá breytingu varð því að gera 

upp og skattleggja þær tekjur sem maðurinn kunni að hafa af þeirri yfirfærslu, líkt og um 

tvo óskylda aðila hafi verið að ræða, jafnvel þótt engin breyting hafi orðið á eignarhaldi 

einstaklingsrekstursins.  

Með lögum nr. 133/2001 og breytingu á lögum nr. 75/1981 var þessu hins vegar 

breytt og þeim sem ráku einstaklingsrekstur nú gefinn kostur á því að umbreyta rekstri 

sínum í einkahlutafélag og færa eignir yfir í félagið án þess að þurfa að greiða skatt af 

þeim eignum við yfirfærsluna. Að uppfylltum ákveðnum skilyrðum gátu því einstaklingar 
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í rekstri núna umbreytt rekstri sínum yfir í einkahlutafélag, án þess að eiga það á hættu 

að þurfa að greiða skatt af þeim eignum sem færðust af þeim persónulega og í hið 

nýstofnaða félag (Páll Kolbeins, 2010). 

5.1.3 Tekjuskattur og eignarskattur lækkar  

Þann 4. október 2001 komu forystumenn ríkisstjórnarinnar saman á blaðamannafundi í 

Ráðherrabústaðnum og kynntu miklar breytingar á tekjuskattslögunum. Var þar um að 

ræða viðamestu breytingar á skattalögum sem átt höfðu sér stað í umhverfi fyrirtækja 

og einstaklinga að sögn þáverandi forsætisráðherra, Davíðs Oddsonar. Breytingarnar 

skyldu koma til framkvæmda árið eftir og á árinu 2003. Á fundi ráðherranna kom fram 

að tekjuskattur á fyrirtæki þótti of hár hér á landi en með breytingunum ætti hann að 

verða lægstur á Íslandi miðað við samkeppnislönd. Markmiðið með hinum nýju lögum 

var að sögn ríkisstjórnarinnar það að varna því að missa atvinnulífið úr landi, skapa fleiri 

störf, efla hagvöxt, örva atvinnulífið og laða að erlendar fjárfestingar. Miklar umræður 

urðu þó um þessi áform ríkistjórnaflokkana og ekki voru allir eins vissir um ágæti 

þessara áforma. Í þingskjali nr. 464 á 127 löggjafarþingi 2001-2002, telur Samfylkingin, 

þá í stjórnarandstöðu og þar með Jóhanna Sigurðardóttir núverandi forsætisráðherra, 

áform ríkisstjórnarinnar ekki vera til þess fallin að auka hag einstaklinga. Má þar lesa um 

þá helstu galla sem Samfylkingin telur vera á áformunum og eru þeir m.a. taldir vera 

tilfærsla á skattbyrði af fjármagni yfir á vinnuafl og launatekjur, stærri hluti 

heildarskattinnheimtu sé færður yfir á einstaklinga og auknir möguleikar á 

skattasniðgöngu og tilfærslu á launatekjum yfir í arð og hagnað.  

12. desember 2003 voru engu að síður samþykkt á Alþingi lög nr. 143/2003 um 

breytingu á lögum um tekjuskatt og eignarskatt. Þessi nýju lög gerðu það að verkum að 

tekjuskattur á einkahlutafélög lækkaði úr 30% í 18%. Eignaskattur félaga lækkaði einnig 

úr 1,2% í 0,6% og var svo að fullu aflagður árið 2005. Gríðarleg lækkun varð því á 

skattbyrði einkahlutafélaga en tekjuskattur einstaklinga tók ekki teljandi breytingum.  

5.1.4 Breytingar í rekstri á tímabilinu 2002-2004 

Með skattfrjálsa eignarfærslu úr einkarekstri í einkahlutafélag og mikla lækkun á 

skattbyrði einkahlutafélaga á meðan skattbyrði einstaklinga sama og stóð í stað, sáu 

margir hag sínum betur borgið í einkahlutafélagi en í einkarekstri. Áhrifin létu ekki á sér 
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standa. Í töflu nr. 3 má sjá breytinguna á fjölda einstaklinga í rekstri og einkahlutafélaga 

á tímabilinu 2002-2004. Augljóst þykir að skattfrjáls eignarfærsla og lækkaður 

tekjuskattur og eignarskattur á einkahlutafélög hafi því hvatt marga til þess að umbreyta 

rekstri sínum úr einkarekstri í einkahlutafélag. Á þessum árum var einmitt hvað mest 

fækkun í einkarekstri og einnig mesta fjölgunin í einkahlutafélögum. 

 Einstaklingum í rekstri fækkar mest allra ára á árinu 2002 eða um 2.257 talsins. 

Einkahlutafélögum fjölgar á árinu 2002 um 2.768 talsins sem var mesta hækkun allra ára 

að undanskildu árinu 1996 eftir að arðgreiðsluskatturinn var lækkaður. Þessi fækkun í 

einstaklingsrekstri gekk þó eitthvað til baka næstu ár á eftir en á árunum 2005, 2006 og 

2007 fjölgaði einstaklingum í rekstri, en sú fjölgun var þó óveruleg og í engri líkingu við 

fækkun á fyrri árum. Einkahlutafélögum fjölgaði aftur á móti frekar jafnt og þétt árin 

eftir 2004 og allt til ársins 2010.   

Tafla 5. Breytingar á fjölda einstaklinga í rekstri og einkahlutafélaga á tímabilinu 2002-2004 

Ár  Einstaklingar í rekstri  Einkahlutafélög 

2002 -2.257 2.768 

2003 -306 1.915 

2004 -777 2.102 
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6 Afleiðingar umbreytinga einkareksturs í einkahlutafélag 

Óhætt er að fullyrða að á tímabilinu 1995-2010 hafi margir séð sér hag í því að umbreyta 

rekstri sínum úr einkarekstri í einkahlutafélag. Þó að einkahlutafélög hafi ekki verið 

skattalega hagkvæmari en einstaklingsrekstur á árinu 1995, þá fór skattur á þau mjög 

lækkandi á komandi árum. Fyrst með lækkandi skatti á arðgreiðslur úr um 41% í 10% 

árið 1996. Síðan skattfrjálsa yfirfærslur úr einkarekstri í einkahlutafélög árið 2001 og svo 

gríðarlega skattalækkun á einkahlutafélög úr 30% í 18%. Eignarskattur á einkahlutafélög 

lækkaði síðan úr 1,2% í 0,6% árið 2002 og var lagður af árið 2005 

Fjölmargir sem áður höfðu verið með rekstur sinn á eigin kennitölu fóru því að stofna 

einkahlutafélag og færa reksturinn í hið nýstofnaða félag. Mikil skattaleg hagræðing gat 

fylgt því að hafa reksturinn í einkahlutafélagi en einkarekstri eftir árið 2003. Margir 

einstaklingar með einkarekstur sáu einnig að skattlagning hagnaðar af starfseminni var 

mun lægri  í einkahlutafélagi en einkarekstri. Einstaklingar sem höfðu umbreytt rekstri 

sínum í einkahlutafélag höfðu tækifæri til þess að greiða sér lágmarkslaun fyrir þá vinnu 

sem þeir unnu í þágu félagsins, en greiða sér svo út hagnað félagsins og greiða af honum 

fjármagnstekjuskatt. Þannig komu margir sér hjá því að greiða tekjuskatt af tekjum sem 

réttilega hefðu áttu að skattleggjast sem launatekjur og greiða af þeim 

fjármagnstekjuskatt í staðinn. 

Ef skoðaðar eru tölulegar upplýsingar yfir skattinnheimtu á þessu tímabili sést 

greinilega að reiknað endurgjald fór lækkandi en fjármagnstekjuskattur jókst mikið á 

þessu tímabili. Þessi gögn ættu að staðfesta þá tilgátu sem sett hafði verið fram í þessari 

ritgerð að með umbreytingum úr einkarekstri í einkahlutafélag gat fólk með rekstur nú í 

auknum mæli komið sér hjá því að reikna sér endurgjald og í staðinn tekið út arð úr 

félaginu og greitt af honum fjármagnstekjuskatt. Á mynd 2 má sjá þróunina á reiknaða 

endurgjaldinu á tímabilinu frá 1995 til 2010. En eins og sést þar hefur reiknað endurgjald 

lækkað mikið á þessu tímabili eða frá 13.098.625 kr. árið 1995 og í 6.720.731 árið 2010. 

Frekari stoðum er einnig rennt undir tilgátuna þegar tölulegar upplýsingar um reiknaða 

endurgjaldið eru bornar saman við fjölda einstaklinga í rekstri og einkahlutafélaga á 

sama tíma. En eftir skattalækkunina á einkahlutafélög sem tók gildi árið 2002 þar sem 
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skattur var lækkaður úr 30% í 18% má sjá greinilegt samhengi þarna á milli. 

Einstaklingum í rekstri fækkar aldrei jafn mikið og einmitt árið 2002. Einkahlutafélögum 

fjölgaði einnig mjög mikið þetta ár og hafði sú aukning aðeins verið meiri árið eftir að lög 

um einkahlutafélög höfðu verið sett. Reiknað endurgjald lækkar einnig hvað mest 

einmitt þetta sama ár eins og sjá má á mynd 2. Það er því staðfest að árið 2002, þegar 

einstaklingum í rekstri fækkar, einkahlutafélögum fjölgar þá lækkar reiknaða 

endurgjaldið. Sem staðfestir þá tilgátuna að með umbreytingum úr einkarekstri í 

einkahlutafélag hafi einstaklingar verið að reyna að  takmarka skattbyrði sína með að 

lækka eða jafnvel komast hjá því að reikna sér endurgjald.  

 

Mynd 2, þróun reiknaðs endurgjalds á tímabilinu 1995-2010, tölur í þúsundum króna 

Fjármagnstekjuskattur hefur einnig tekið miklum breytingum á tímabilinu en hann 

hefur aukist mikið allt frá árinu 1996. Á mynd 3 má sjá þróun fjármagnstekjuskatts á 

tímabilinu frá 1995 til 2010. En þar sést að fjármagnstekjuskattur tókst að aukast 

allverulega  á árinu 2002 og fór hæst góðærisárið 2007. Eftir það fer 

fjármagnstekjuskattur hins vegar lækkandi allt til ársins 2010. Með reiknað endurgjald 

lækkandi eins mikið og hér að ofan hefur verið sýnt ásamt því að fjármagnstekjuskattur 

jókst mikið á sama tímabili hlýtur maður að velta fyrir sér þeim skatttekjum sem Íslenska 

ríkið varð af. Þó að tap ríkisins í skatttekjum fáist ekki staðfest hér eða hversu 

umfangmikið það kann að vera hlýtur það að teljast öruggt að það hafi verið töluvert þar 

sem skatttekjur ríkisins eru mun meiri af endurgjaldinu heldur en fjármagnstekjuskatt. 
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Aðrar afleiðingar af umbreytingum úr einkarekstri í einkahlutafélög og þeim skatttekjum 

sem ríkið varð af á þessu tímabili hlýtur þá einnig að vera lög nr. 128/2009 þar sem 

skattheimtu á arðgreiðslur var gjörbreytt og þær hækkaðar til muna. En eitt af fyrstu 

verkum sitjandi ríkistjórnar Jóhönnu Sigurðardóttur var að hækka skatt á arðgreiðslur 

sem einstaklingar sem þurfa að reikna sér endurgjald fá.  

 

Mynd 3, þróun fjármagnstekjuskatts á tímabilinu 1995-2010, tölur í þúsundum króna 
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7 Umbreytingar eftir árið 2010 

Í köflunum að framan hafa umbreytingar á einkarekstri í einkahlutafélag á tímabilinu 

1995-2010 verið skoðaðar. Sýnt hefur verið fram á mikla fjölgun í einkahlutafélögum og 

á sama tíma fækkun í einkarekstri. Eftir árið 2010 hafa verið gerðar miklar breytingar á 

skattlagningu einkahlutafélaga og ekki reynist eins hagstætt að hafa rekstur sinn í 

einkahlutafélagi eins og áður. Breytingin snýr þó eingöngu að skattlagningu af 

arðgreiðslum einkahlutafélaga og eins og áður var rakið urðu þær nú skattlagðar að 

hálfu sem launatekjur og að hálfu sem fjármagnstekjur. Það er því mjög áhugavert að 

skoða hvað hafi gerst eftir þessa breytingu á skattlagningunni. Hvort þeir sem verið 

höfðu með einkahlutafélag séu að færa sig aftur yfir í einkareksturinn eða jafnvel að 

velja annað rekstrarform fyrir reksturinn sinn.  

Eftir lítilsháttar fjölgun á tímabilinu 2005-2007 fer einstaklingum í rekstri aftur að 

fækka á árunum þar á eftir og fækkar þeim um 276 talsins á árinu 2010. Ekki eru komnar 

tölur fyrir árið 2011. Sú mikla aukning sem verið hafði í stofnun einkahlutafélaga virðist 

vera að líða undir lok árið 2009, en þá fjölgaði einkahlutafélög aðeins um 647 og er það 

mun minni aukning en verið hafði öll árin á undan. Eins og sjá má á mynd nr. 2 fjölgar 

einkahlutafélögum svo aðeins um 21 félag á árinu 2010. Á árinu 2011 gerist það svo í 

fyrsta skipti, frá því að lögin um einkahlutafélögin voru sett, að þeim fækkar á milli ára, 

en á árinu 2011 fækkar einkahlutafélögum um 148.  

Áhugaverðast er þó að skoða þá miklu aukningu sem orðið hefur í stofnun á 

samlagsfélögum núna á allra síðustu árum. Árið 2009 voru þau 507 talsins, árið 2010 

fjölgar þeim svo um 422 og árið 2011 er fjölgunin um 259 félög. Fjöldi samlagsfélaga 

hefur því meira en tvöfaldast á aðeins þessum tveimur árum og voru þau í lok árs 2011 

1.188 talsins. Ástæðuna fyrir þessari miklu aukningu í stofnun samlagsfélaga má að 

langstærstum hluta rekja til þessara skattalegu hagræðingar sem það rekstrarform hefur 

upp á að bjóða. En eins fyrr var á minnst er skattur á samlagsfélög í dag 36% af 

tekjuskattsstofni og er ekki er frekari skattlagning lögð á félagið. Eigandinn getur því 

tekið úr félaginu hagnað án þess að þurfa að greiða frekari skatt af honum. Það liggur 

því í hlutarins eðli að fjölmargir virðast vera reiðubúnir til þess að bera fulla ábyrgð á 
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rekstri sínum gegn því að fá að gera upp í samlagsfélagi og njóta þeirrar skattalegu 

hagræðingar sem í því felst.  

 

Mynd 4. Breytingar í fjölda samlagsfélaga, einkahlutafélaga og einstaklinga í rekstri árin 2010 og 2011 
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8 Niðurstöður 

Eins og rakið hefur verið í þessari ritgerð, hafa verið miklar breytingar á rekstrarformi 

félaga á síðustu árum. Leitast hefur verið við að skýra þær breytingar með hjálp 

skattalaganna og þeim breytingum sem á þeim hafa orðið.  

Skipta mætti þessum árum upp í tvö tímabil; 1995-2010 og svo 2010 og síðar. Algjör 

viðsnúningur virðist verða í byrjun árs 2010. Einkahlutafélögum fjölgaði á hverju einasta 

ári á tímabilinu 1995-2010. 2011 fór þeim svo snögglega fækkandi og fækkaði á því ári 

um 148 talsins. Gríðarleg aukning á samlagsfélögum á sér svo stað á árunum 2010 og 

2011 og rúmlega tvöfaldaðist fjöldi þeirra á þessum tveimur árum.  

Árið 1995 var skattlagning einstaklings í rekstri og einkahlutafélaga að nokkru leyti lík. 

Enginn verulegur sjáanlegur ávinningur var af því að vera með þann rekstur í 

einkahlutafélagi sem áður hafði verið í einstaklingsrekstri. Strax á árinu 1996 fór þó að 

verða munur á skattlagningunni, þegar skattlagning á arðgreiðslur var breytt úr því að 

vera skattlagðar sem laun og urðu skattlagðar sem fjármagnstekjur. Skattlagning 

arðgreiðslna lækkaði við þá breytingu úr um 42% í 10%. Tekjuskattur einkahlutafélaga 

lækkaði árið 1999 úr 33% í 30% og svo aftur árið 2003, en þá lækkaði tekjuskattur 

einkahlutafélaga í 18%. Eftir þessar miklu skattalækkanir á einkahlutafélög leikur enginn 

vafi á því að margir einstaklingar sem áður höfðu verið með sinn rekstur á eigin 

kennitölu sáu hag sínum núna mun betur borgið í einkahlutafélagi. Eins og tölurnar um 

fjölgun einkahlutafélaga og fækkun einstaklinga í rekstri sýna, hefur orðið gríðarlega 

mikil breyting á fjöldanum í þessum rekstrarformum. Athyglisvert er að þegar 

skattalöggjöfinni á einkahlutafélögin hefur verið breytt, eins og árin 1996, 1999 og 2003, 

kemur kippur í fjölda einkahlutafélaga á kostnað einstaklinga í rekstri. Það er því augljóst 

að mjög margir sem áður voru með rekstur á sinni eigin kennitölu, umbreyttu honum 

yfir í einkahlutafélag til þess að njóta hagkvæmari skattlagningar.  

Eftir að skattlagning einkahlutafélaga hefur verið skoðuð og þær breytingar sem 

orðið hafa , er óhætt að fullyrða að skattlagningin hefur tekið miklum breytingum frá 

árinu 1995 og skattlagning á einkahlutafélög lækkað verulega. Skattlagning arðgreiðslna 
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hefur lækkað, tekjuskattur hefur lækkað mikið, eignaskattur hefur verið lagður af og 

umbreytingar úr einkarekstri í einkahlutafélag gerðar skattfrjálsar.  

Ekki er hjá því komist að íhuga hvort með þessum skattalegu breytingum öllum hafi 

löggjafinn í landinu verið að hvetja þá sem voru með einstaklingsrekstur til þess að færa 

hann yfir í einkahlutafélag og hvaða ástæður hafi legið þar að baki. Með umbreytinguna 

orðna skattfrjálsa, vexti sem greiddir eru af lánum í einkahlutafélagi frádráttarbæra frá 

skatti og takmarkaða ábyrgð eigenda, má einnig íhuga hvort hvatningin hafi verið sú að 

menn ættu að umbreyta rekstri sínum yfir í einkahlutafélög, auka umsvif félagsins með 

lántökum og taka meiri áhættu í rekstrinum en áður hafði verið gert.  

Ríkissjóður hefur þó án efa orðið af einhverjum skatttekjum vegna þessarar þróunar 

og fjölda umbreytinga yfir í einkahlutafélög. Fólk sem nú var með rekstur sinn í 

einkahlutafélagi gat freistað þess að sleppa við reiknaða endurgjaldið eða reikna sér 

lágmarkslaun og tekið svo út arð úr félaginu og greitt þannig fjármagnstekjuskatt af 

tekjum sem augljóslega ættu að skattleggjast sem launatekjur. Samkvæmt nefndaráliti 

um breytinguna á tekjuskattslögunum kemur greinilega í ljós að ráðamenn vissu að þessi 

hætta var fyrir hendi og gáfu sér það að líklegt yrði að fólk með einkahlutafélög myndi 

reyna einhvers konar tilfærslu á launatekjum yfir í arð og hagnað, sem raunin virðist 

hafa orðið. Engu að síður voru lögin samþykkt og tekjuskattur og eignarskattur á 

einkahlutafélög lækkaði mikið. Þetta rennir frekari stoðum undir þá tilgátu að þarna hafi 

einstaklingar í rekstri verið hvattir til umbreytinga í einkahlutafélag og til þess að taka 

meiri áhættu með reksturinn en þeir höfðu gert áður - og jafnvel til útrásar.  

Það virðist þó vera að fólk sem rekið hefur einkahlutafélag sé tilbúið til þess að taka 

ábyrgð á rekstri sínum og sé núna í auknum mæli að færa sig yfir í samlagsfélag. Þá 

breytingu má líklegast að langstærstum hluta rekja til hagstæðrar skattlagningar 

samlagsfélaga. Sérstaklega eftir hin nýju umdeildu lög, þar sem arðgreiðslur 

einkahlutafélaga eru skattlagðar að hálfu sem fjármagnstekjur og að hálfu sem 

launatekjur. Jónas Rafn Tómasson, lögfræðingur hjá endurskoðendafyrirtækinu KPMG, 

gengur jafnvel svo langt að segja að einkahlutafélagsformið sé í raun svo gott sem ónýtt 

rekstrarform þegar um fáa hluthafa sé að ræða. Einstaklingar virðast því fljótir að skipta 

um rekstrarform þegar skattlagning breytist og virðist það vera sá þáttur sem skipti þá 

hvað mestu máli en takmörkuð ábyrgð skipti minna máli.  
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