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Útdráttur 

Meginmarkmið þessara ritgerðar er að leita svara við þeirri spurningu hvort félagaformið 

einkahlutafélag eða samlagsfélag henti betur fyrir meðalstór fyrirtæki. Við skoðun á því 

álitaefni nálgast höfundur efnið út frá tveimur sjónarhornum. Annars vegar er álitaefnið 

skoðað með hliðsjón af félagarétti og hins vegar út frá skattarétti. Í upphafsköflum 

ritgerðarinnar er stiklað á stóru yfir hugtök eins og félag, félagaréttur og skattaréttur, auk þess 

sem höfundur gerir félagafrelsinu almenn skil. Höfundur fjallar síðan um þær reglur sem gilda 

um félagaformin út frá félaga- og skattaréttarlegum sjónarmiðum og eru kostir og gallar 

félagaformanna metnir. Að lokum verða félagaformin borin saman.  

Frá lok ársins 2009 og allt til dagsins í dag hefur mikil aukning verið á stofnun 

samlagsfélaga. Má rekja aukninguna til breytinga sem orðið hafa á tekjuskattslögum um 

skattgreiðslu af hagnaði hlutafélaga og einkahlutafélaga. Skattabreytingar ná hins vegar ekki 

til annarra félagaforma. Vegna þessara breytinga hefur rekstur talsverðs fjölda lítilla 

einkahlutafélaga verið færður í samlags- eða sameignarfélög. Þau þykja þó ekki henta fyrir 

alla starfsemi. Með breytingunni er hins vegar gerður skýrari greinarmunur á því hvaða 

félagaform hentar til ólíkra starfsemi.   

Niðurstöður rannsóknarinnar benda til þess að það fer að miklu leyti eftir umfangi 

rekstrar og tilgangi hans hvort félagaformið henti betur. Ef rekstur er rekinn í þeim tilgangi að 

mikill hluti framlegðar er nýttur í fjárfestingar og endurnýjun tækja þá verður að telja að 

einkahlutafélag sé betri kostur. Í þeim félögum hins vegar þar sem greiðsla á fjármunum er 

regluleg til hluthafa, líkt og á við um flest félög á sviði þjónustu, þá er samlagsfélagaformið 

líklega betri kostur.  
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Abstract 

 

The main objective of this paper is to answer the question, what form of association is more 

suitable for medium- sized businesses, a private company form or a limited partnership form. 

To answer that question the author approached the subject from two angles. From one angle 

the material will be examined with regard to company law and by the other angle by the tax 

law. In the initial chapters the author broadly goes over concepts such as social, corporate and 

tax law, as well as going over freedom of association. The author then covers the rules 

governing corporate structure based on social and tax law considerations and the advantages 

and disadvantages of corporate structure evaluated. At last the author compares these two 

forms of association.  

From the end of 2009 and up to the present there has been a sharp increase in the 

establishment of partnerships. Increase can be related to changes in the law on tax payment of 

companies. These tax changes do not relate to other form of association then private and 

limited partnership. Because of these changes there have been a substantial number of small 

private limited companies converted into limited partnerships or partnerships. They are 

thought not considered suitable for all activities. The revision makes it evident, which social 

form is suitable for various kinds of business. 

The result of the paper showed that it depends largely on the extent of the operation 

and purpose of each social form what form should be preferred. If the company is operated 

with that purpose that much of the margin is used in investment and renewal of equipment 

then the form private limited company is the better option. In the companies, however, that 

payment of funds is regularly paid, as is with most companies in services sector, the limited 

partnership form is probably a better choice.  
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1. Inngangur 

Við upphaf atvinnurekstrar er mikilvægt að skoða vandlega hvaða rekstrarform sé 

hagstæðast.
1
 Atvinnurekstur getur verið í ýmsum rekstrarformum. Við upphaf reksturs er 

mikilvægt að félagsformið henti umfangi og áhættustigi hans, þar sem stofnun félags utan um 

rekstur fylgir að jafnaði nokkur áhætta og alltaf ábyrgð. Stofnendur fyrirtækja verða því að 

kynna sér vel gildandi lög og reglur sem taka þarf tillit til við stofnun og rekstur fyrirtækja. 

Einstaklingur sem er að fara einn út í rekstur hefur val um einstaklingsrekstur eða 

einkahlutafélagaformið. Ef um samrekstur nokkurra aðila er að ræða þá kemur sameignar- og 

samlagsfélagaformið einnig til álita.
2
  

Markmið þessarar ritgerðar er að skoða hvort og þá hvaða áhrif skattareglur hafa við 

val á milli félagaformanna einkahlutafélags annars vegar og samlagsfélags hins vegar. 

Munurinn á rekstrarformunum felst einkum í þrennu, þ.e. ábyrgð eiganda, fjölda eiganda og 

skattlagningu þeirra. Um einkahlutafélög gilda lög nr. 138/1994 um einkahlutafélög (hér eftir 

ehl.). Lögin tóku gildi 1. janúar 1995. Einkahlutafélög eru fjárhagsleg félög, þar sem enginn 

félagsmanna ber persónulega ábyrgð á heildarskuldbindingum félagsins og eru þau stofnuð 

með greiðslu lágmarksfjárhæðar hlutafjár sem nemur nú 500.000 krónur, sem skiptist í einn 

eða fleiri hluti.
3
 Engin sérstök löggjöf hefur hins vegar verið sett um samlagsfélög, en víða í 

lögum er að finna ákvæði sem taka til einstakra þátta í starfsemi þeirra.
4
 Samlagsfélög eru 

fjárhagsleg félög líkt og einkahlutafélög. Það sem einkennir þau einna helst er að innan þeirra 

eru tvær tegundir félagsmanna; annars vegar að minnsta kosti einn félagsmaður sem ber beina 

óskipta og ótakmarkaða ábyrgð á skuldbindingum félagsins og hins vegar einn eða fleiri 

félagsmenn sem aðeins ábyrgjast skuldir félagsins að því marki sem framlagi þeirra nemur. 
5
 

Mikil aukning hefur verið í stofnun samlagsfélaga í lok árs 2009 og allt til dagsins í 

dag. Má rekja aukninguna að mestu til breytinga sem orðið hafa á tekjuskattslögum um 

skattgreiðslu af hagnaði hlutafélaga og einkahlutafélaga. Breytingarnar leiða til þess að sé 

greiddur arður úr einkahlutafélagi, sem fer yfir 20 % af skattalegu eigin fé, skal greiða 

tekjuskatt af helmingi fjárhæðarinnar sem greidd er umfram 20 %. Fyrir framangreinda 

lagabreytingu var eingöngu greiddur fjármagnstekjuskattur af arði sem greiddur var út úr 

einka- og hlutafélögum. Skattlagningu samlagsfélaga og sameignarfélaga var hins vegar ekki 

                                                           
1
 Jón Ásgeir Tryggvason, ,,Einstaklingsrekstur eða einkahlutafélag?‘‘ [2001] Tíund 4, 4.  

2
 Jón Ásgeir Tryggvason, ,,Einstaklingsrekstur eða einkahlutafélag?‘‘ [2001] Tíund 4, 4.  

3
 Ásmundur G. Vilhjálmsson, Skattur á fyrirtæki (Skattvís slf.  2003) 508. 

4
 Grímur Sigurðsson, ,, Samlagshlutafélög‘‘ (2002) 3 Úlfljótur 443, 447.  

5
 Áslaug Björgvinsdóttir, Félagaréttur (Bókaútgáfan Codex 1999) 55. 
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breytt. Þar er greiddur hærri skattur af hagnaði, 36 % í stað 20 % af hagnaði einkahlutafélaga. 

Á móti kemur að öll skattlagningin fer fram innan félagsins og ekki er lagður skattur á hagnað 

sem tekinn er út úr félaginu. Vegna breytinganna hefur rekstur talsverðs fjölda 

einkahlutafélaga verið færður í samlags- eða sameignarfélög. Þau félagaform þykja þó ekki 

henta fyrir alla starfsemi. Verður athugunarefni með þessari ritgerð því að skoða hvort 

félagaformið henti betur fyrir meðalstór fyrirtæki með því að bera félagaformin saman út frá 

skatta- og félagaréttar sjónarmiðum.  

Í skilgreiningu ESB á litlum og meðalstórum fyrirtækjum tekur skilgreiningin mið af 

starfsmannafjölda, veltu og/eða efnahag. Í skilgreiningunni er litlum og meðalstórum 

fyrirtækjum skipað í þrjá flokka: örfyrirtæki, lítil fyrirtæki og meðalstór fyrirtæki. Örfyrirtæki 

eru þau fyrirtæki er hafa færri en 10 starfsmenn og veltu eða efnahag undir 2 milljónum evra. 

Lítil fyrirtæki eru þau fyrirtæki er hafa innan við 50 starfsmenn og veltu eða efnahag undir 10 

milljónum evra. Meðalstór fyrirtæki eru síðan þau fyrirtæki sem hafa allt að 250 starfsmenn 

og árlega veltu undir 50 milljónum evra eða heildareignir undir 43 milljónum evra. Þá eru 

einnig sett ýmis viðmið um fjárhagsleg tengsl á milli fyrirtækja, en ef þess háttar tengsl á milli 

tveggja eða fleiri fyrirtækja eru mikil getur það komið í veg fyrir að þau teljist lítil eða 

meðalstór.
6
 Þessi skilgreining á strangt til tekið þó ekki fullkomlega við um íslenskan markað. 

Hér á landi er eðlilegt að meðalstór fyrirtæki séu skilgreind sem fyrirtæki með færri en 50 

starfsmenn og veltu eða efnahag undir 10 milljónum evra.  

 

Efnistök verða eftirfarandi:  

Í öðrum kafla er gerð grein fyrir hugtakinu ,,félag‘‘. Þá er gerð grein fyrir flokkun 

félaga eftir einstökum þáttum í skipan þeirra. Þá verður í stuttu máli fjallað almennt um rétt 

manna til að stofna félög. Ísland er skuldbundið að þjóðarétti til að tryggja rétt fólks til að 

stofna félög í sérhverjum löglegum tilgangi og til að ganga í félög án sérstaks leyfis 

stjórnvalda. Með það að leiðarljósi hefur ákvæði stjórnarskrá lýðveldisins Íslands að geyma 

ákvæði um félagfrelsi manna og verður gerð grein fyrir því nánar í ritgerðinni.  

Í þriðja kafla verður  farið í fræðilega umfjöllun um skatta- og félagarétt og tengsl 

fræðigreinanna  innbyrðis.  

                                                           
6
 Davíð S. Davíðsson o.fl. (ritstj.), Hugsum smátt : lítil og meðalstór fyrirtæki (Verslunarráð Íslands 2009) 12. 

<www.vi.is/files/SMEweb_1749858511.pdf> skoðað 10. apríl 2013. 
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Í fjórða kafla verður fjallað um félagaformin, einkahlutafélag og samlagsfélag. Þar 

verður meðal annars farið yfir almenna umfjöllun um þessi félagaform, skattlagningu þeirra 

auk þess sem kostir og gallar félagaformanna verða skoðaðir.   

Í fimmta kafla verða félagaformin borin saman og þau skoðuð í ýmsu samhengi, m.a. 

heimild til yfirfærslu einstaklingsrekstrar í einkahlutafélag , kvaðir og hættur vegna útgreiðslu 

arðs, ólögmæt lán úr einkahlutafélögum, og heimild til sameiningar, samsköttunar og 

skiptingar félaganna.  

Í sjötta kafla eru megin niðurstöður ritgerðarinnar dregnar saman og leitast við að 

draga ályktanir af umfjölluninni.  

2. Félög  

2.1 Almennt 

Nú á dögum gætir rekstur í formi félaga mjög mikið og miklu meira en nokkru sinni fyrr. Má 

segja, að flestir menn séu nú á tímum meðlimir í einhverjum félagsskap. 
7
 Í félagi geta menn 

fylkt sér um hugðarefni sín af meiri krafti en einstaklingurinn er að jafnaði fær um og því er 

stofnun félags jafnan vænleg til árangurs, hvort heldur sem er í ágóðaskyni eða til þess að 

vinna að framgangi sameiginlegra hugsjóna, hagsmuna eða áhugamála. 
8
 

Hugtakið félag hefur verið skýrt svo:  

Hvers konar varanleg samvinna einstaklinga og/eða lögaðila um ákveðinn tilgang, sem 

stofnað er til af fúsum og frjálsum vilja með einkaréttarlegum löggerningi, að jafnaði 

með gagnkvæmum samningi tveggja eða fleiri aðila (félagssamningi). 
9
 

Félög er ein tegund samtaka. Samtök geta verið ýmis konar félög, opinber, einkaréttarleg, 

þjóðréttarleg eða hagsmunasamtök. Félög eru stundum kölluð einkaréttarleg samtök til 

aðgreiningar frá samtökum á sviði opinbers réttar eða þjóðaréttar. 
10

 Greint er á milli 

fjárhagslegra félaga og félaga sem starfa í ófjárhagslegum. Félög sem eru stofnuð og rekin í 

fjárhagslegum tilgangi, þ.e. keppa að fjárhagslegum hagnaði með starfsemi sinni, eru kölluð 

fjárhagsleg félög. 
11

 Fjárhagslegum félögum má síðan skipta upp í persónuleg félög, 

fjármagnsfélög og gagnkvæm félög. Persónuleg félög eru þau félög þar sem þátttaka í 

                                                           
7
 Ólafur Lárusson, Kaflar úr kröfurétti (Hlaðbúð 1965) 173.  

8
 Áslaug Björgvinsdóttir, Félagaréttur (Bókaútgáfan Codex 1999) 11. 

9
 Áslaug Björgvinsdóttir, Félagaréttur (Bókaútgáfan Codex 1999) 12. 

10
 Áslaug Björgvinsdóttir, Félagaréttur (Bókaútgáfan Codex 1999) 12. 

11
 Áslaug Björgvinsdóttir, Félagaréttur (Bókaútgáfan Codex 1999) 49.  



4 

 

félaginu getur verið mjög persónulegs eðlis, t.d þannig að vinnuskylda hvíli á félagsmönnum í 

þágu félagsins, þeir hafi skuldbundið sig hver gagnvart öðrum eða njóti sama réttar til að taka 

ákvarðanir í félaginu án tillits til framlaga má segja að þess háttar félög séu persónulegs eðlis. 

12
 Félög þar sem myndað er stofnfé til að standa undir rekstri félagsins með þeim hætti að 

félagsmenn inna einungis af hendi tiltekna fjárhæð í þágu tilgangs félagsins, sem síðan ræður 

úrslitum um réttindi þeirra og skyldur í félaginu, eru fjármagnsfélög. 
13

 Áhætta félagsmanna í 

þeim félögum er takmörkuð við fjármuni sem þeir hafa greitt til félagsins og félagsaðildin 

krefst almennt hvorki sérþekkingar né persónulegrar þátttöku í starfi félagsins. 

Einkahlutafélög og samlagsfélög eiga það sammerkt að teljast til fjárhagslegra félaga. Hið 

fyrrnefnda félag telst síðan til fjármagnsfélags og hið síðara til persónulegs félags.  Í kafla III. 

verður gerð nánari skil á þessum tveimur félagaformum aðallega út frá skattalegum 

sjónarmiðum.  

2.2 Félagafrelsi 

Réttur manna til að stofna og ganga í félög í því skyni að vinna hugmyndum sínum 

brautargengi er verndað af 74. gr. stjórnarskrá lýðveldisins Íslands nr. 33/1994
14

 (hér eftir 

Stj.skr) en þessi réttur er jafnframt varinn í ýmsum alþjóðlegum samningum sem Ísland er 

skuldbundið af. Má þar nefna Mannréttindasáttmála Evrópu (samþykktur 4. nóvember 1950, 

tók gildi 30. maí 2004) stj.tíð. C, 62/1994 og alþjóðasamning um borgaraleg og stjórnmálaleg 

réttindi ( samþykktur 16. desember 1966, tók gildi 23. mars 1976) stj.tíð.  C, 10/1979.  

Ákvæði 1. mgr. 74. gr. Stj.skr. og 11. gr. mannréttindasáttmálans tryggja rétt fólks til að 

stofna félög í sérhverjum löglegum tilgangi og til að ganga í félög án sérstaks leyfis 

stjórnvalda.  Íslenska ríkinu ber því skylda til að láta óáreitt að einstaklingar myndi félög og 

að hafa ekki afskipti af þeirri starfsemi sem fer innan þeirra. Félagsmenn ráða því sjálfir 

hvernig skipulag félaganna og starfsemi þeirra er háttað. 
15

  

Þótt meginreglan sé  sú að menn njóti frjálsræðis um skipan félaga þá hefur 

löggjafarvaldið sett reglur um skipulag einstakra félagaforma sem kveða á um réttarstöðu 

félaganna, bæði gagnvart félagsmönnum og viðsemjendum.
16

 Reglur stjórnarskrárinnar og 

mannréttindasáttmálans hvað félagafrelsi varðar koma því ekki í veg fyrir að löggjafarvaldið 

kveði á um sérstök skilyrði í lögum til að tiltekin félög geti öðlast ákveðna réttarstöðu, svo 

                                                           
12

 Áslaug Björgvinsdóttir, Félagaréttur (Bókaútgáfan Codes 1999) 50. 
13

 Áslaug Björgvinsdóttir, Félagaréttur (Bókaútgáfan Codex 1999) 62. 
14

 Áslaug Björgvinsdóttir, Félagaréttur (Bókaútgáfan Codex 1999) 16.  
15

 Áslaug Björgvinsdóttir, Félagaréttur (Bókaútgáfan Codex 1999) 19.  
16

 Sigríður Logadóttir, Lög á bók (Mál og menning 2003) 306.  
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sem með því að binda rétthæfi þeirra tilteknum skilyrðum, geri kröfur til skipulags félaga, 

t.a.m. um fjölda stjórnarmanna og hæfi þeirra.
17

 Þar sem ákveðin áhætta getur verið fyrir 

viðsemjendur og jafnvel félagsmenn, í þeim félögum þar sem félagsmenn bera ekki ábyrgð á 

skuldbindingum, félagsins hefur löggjafarvaldið sett lög um slík félög.
18

 Þetta eru meðal 

annars lög um einkahlutafélög. Engin sérstök löggjöf hefur hins vegar verið sett um 

samlagsfélög  en víða í lögum er þó að finna ákvæði sem taka til einstakra þátta í starfsemi 

þeirra, t.d. í tekjuskattslögum, lögum um ársreikninga og firmalögum. Þá standa auk þess lög 

um önnur félagaform þeim til fyllingar.  

3. Tengsl á milli skattaréttar og félagaréttar  

3.1 Skattaréttur 

Skattaréttur er fræðigrein innan lögfræðinnar sem skýrir réttarreglur varðandi skyldu 

einstaklinga, félaga, stofnana og sjóða að greiða skatt til hins opinbera.
19

 Umfjöllun um skatta 

hverju nafni sem þeir nefnast og hvort sem þeir renna til ríkis, sveitarfélaga eða annarra aðila 

fellur því undir skattarétt.  

Skattaréttur tekur bæði til efnisreglna um skatta, þ.e.a.s. hverjir séu skattskyldir aðilar 

(,,objéktiv‘‘ skattskylda) og hvernig skattstofnar ákvarðist (,,Subjektiv‘‘skattskylda) og 

stjórnarfarslegra reglna um skattheimtu, álagningu skatta, kærumeðferð o.þ.h. Þessir þrír 

þættir eru venjulega taldir mynda aðalsvið skattaréttar. 20  

Skattaréttur teygir sig inn á svið ýmissa annarra fræðigreina lögfræðinnar. Þannig er 

oft og tíðum fjallað um ábyrgð félagsmanna við val á félagaformi. Það efni fellur undir 

félagarétt.  

3.2 Félagaréttur  

Félagaréttur tekur aðeins til félaga, þ.e. einkaréttarlegra samtaka sem stofnað er til af fúsum 

og frjálsum vilja þátttakenda.
21

 Í félagarétti er kveðið á um réttarsamband félagsmanna 

innbyrðis og við félagið. Auk þess er kveðið á um réttarsamband félagsins og/eða 

félagsmanna þess við viðsemjendur og aðra.   

                                                           
17

 Áslaug Björgvinsdóttir, Félagaréttur (Bókaútgáfan Codex 1999) 19.  
18

 Sigríður Logadóttir, Lög á bók (Mál og menning 2003) 306. 
19

 Jónatan Þórmundsson, Fyrirlestrar í skattarétti (1982) 1.  
20

 Gylfi Knudsen, ,,Fræðigreinin skattaréttur‘‘ (fjölrit) 1.  
21

 Áslaug Björgvinsdóttir, Félagaréttur (Bókaútgáfan Codex 1999) 13. 
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Félagaréttur tekur til ýmiss konar álitamála sem kunna að rísa þegar menn stofna til 

samstarfs um atvinnurekstur eða annað í formi félagsins. Taka þarf afstöðu til þess hvort 

stofnað sé til skiplagsbundins félags um samstarfið sem getur öðlast réttindi og borið skyldur í 

eigin nafni eða hvort þeir sem að félaginu standa koma fram út á við í eigin nafni og bera 

sjálfir réttindi og skyldur sem stofnast til með starfsemi félagsins. Menn þurfa að koma sér 

saman um hvernig ákvarðanatöku í félaginu verði háttað, svo og hverjir hafi heimild til að 

koma fram út á við fyrir hönd félagsins og skuldbinda það og/eða félagsmenn.  

3.3. Tengslin á milli félaga- og skattaréttar 

Ákveðin tengsl eru innbyrðis á milli félaga- og skattaréttar. Þegar aðilar hafa hug á að stofna 

félag ber þeim annars vegar að líta til ábyrgðar innan félagsins sem félagaréttur nær til og hins 

vegar að líta til reglna sem eru skattaréttarlegs eðlis. Tekjuskattslög vísa oft og tíðum með 

beinum og óbeinum hætti til laga sem sett hafa verið um félagaformin, t.a.m. lög um 

hlutafélög og einkahlutafélög. Þó er aldrei vísað með beinum hætti til laga um sameignarfélög 

þrátt fyrir að þau hafa nú verið sett, en m.a. má rekja það til þess að tekjuskattslögin eru eldri 

og engar breytingar hafa orðið á lögunum hvað þetta varðar. 

 Í 2. gr. laga nr. 90/2003 (hér eftir tsl.) er vísað m.a. til félagaformanna samlags- og 

einkahlutafélaga, þar sem kemur fram að á þessum félögum hvíli skylda til að greiða 

tekjuskatt af öllum tekjum sínum hvar sem þeirra er aflað. Þá vísar B-liður 7. gr. tsl. með 

beinum hætti til hlutafélaga- og einkahlutafélagalaga, en það er í tengslum við ólögmæt lán, 

þ.e.a.s til skattskyldra gjafa teljast lán til hluthafa og stjórnarmanna sem eru óheimil skv. 

lögum um hlutafélögum og einkahlutafélög. Samruni einkahluta- og hlutafélaga fara einnig 

eftir reglum félagaréttar annars vegar og skattaréttar hins vegar. Samruni er því framkvæmdur 

eftir IV. kafla tsl. og XIV. kafla laga um einkahlutafélög og XIV. kafla um hlutafélög.  

Ófá dæmi eru einnig í skattalögum sem vísa með beinum hætti til einkahlutafélagalaga 

og hlutafélagalaga, t.a.m. úthlutun á arði, sbr. 1. mgr. 11. gr. tsl. og yfirfærslu 

einstaklingsrekstrar í einkahlutafélag, sbr. 56. gr. tsl. og XIV. kafla hlutafélagalaga.  

4. Skattlagning atvinnurekstrar 

4.1 Almennt um skattlagningu lögaðila 

Allir menn, sem heimilisfastir eru hér á landi, eru skyldir til að greiða skatt af öllum tekjum 

sínum, hvaðan sem þær stafa og hvar sem þær eru. Tekur skattskyldan jafnt til launatekna og 
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skyldra tekna, atvinnurekstrartekna og fjármagnstekna. Með heimilisfesti er átt við fasta 

búsetu eða varanlega dvöl.
 22

 Menn sem þannig háttar til um, eru því sagðir bera fulla og 

ótakmarkaða skattskyldu hér á landi. Við ákvörðun á fullri ótakmarkaðri skattskyldu lögaðila 

eru gerðar hliðstæðar kröfur um varanleg tengsl við landið, og er í því sambandi algengast, að 

miðað sé við þann stað, þar sem hlutaðeigandi er skráður, telur heimili sitt samkvæmt 

samþykktum sínum
23

  eða ef raunveruleg framkvæmdastjórn félagsins er staðsett á landinu.
 
 

Hér á landi er stuðst við þá reglu þar sem viðkomandi félag er skráð við ákvörðun á 

heimilisfesti skráningarskyldra félaga. 
24

  

Í 2. gr. tsl. er fjallað um ótakmarkaða skattskyldu lögaðila. Lögaðilar eru flokkaðir í 

töluliðum 1-5 og eru einkahluta- og samlagsfélag  þar á meðal, enda sé þess óskað við 

skráningu að samlagsfélagið sé sjálfstæður skattaðili.  Stofnendur sameignar-, samlags- og 

samlagshlutafélaga geta ákveðið við stofnun slíkra félaga hvort þau eru sjálfstæðir eða 

ósjálfstæðir skattaðilar. Samkvæmt 3. mgr. 2. gr. tsl. skulu stofnendur óska þess sérstaklega 

að félagið sé sjálfstæður skattaðili.
25

 Með hugtakinu ósjálfstæður skattaðili er átt við að 

skattar eru ekki lagðir á félögin sjálf sem slík. Ef hinn ósjálfstæði skattaðili skilar hagnaði er 

hagnaðurinn færður á framtal eiganda og hann skattlagður hjá honum. Ef eigandi eða eigendur 

eiga yfirfæranlegt rekstrartap kemur það til frádráttar tekjunum. Ef hinn ósjálfstæði skattaðili 

skilar tapi er það fært til eigenda og það nýtist á móti hagnaði þeirra eða hækkar yfirfæranlegt 

rekstrartap þeirra. Þau félagaform, sem geta verið rekin sem ósjálfstæðir skattaðilar, hafa 

meiri sveigjanleika um úthlutun hagnaðar til eiganda en þau félög sem eru sjálfstæðir 

skattaðilar. 
26

 Með sjálfstæðum skattaðila er hins vegar átt við þegar félög telja fram til skatt 

sem sjálfstæð félög.  

                                                           
22

 Ásmundur G. Vilhjálmsson, Skattur á fyrirtæki (Skattvís slf. 2003) 467. 
23

 Ásmundur G. Vilhjálmsson, Skattur á fyrirtæki (Skattvís slf. 2003) 467.  
24

 Ásmundur G. Vilhjálmsson, Skattur á fyrirtæki (Skattvís slf. 2003) 468. 
25

 Páll Jóhannesson og Andri Gunnarsson, Tekjuskattur: kennsluhefti í íslensku tekjuskattslögunum (óútgefið efni 

2012) 9. 
26

 Páll Jóhannesson og Andri Gunnarsson, Tekjuskattur: kennsluhefti í íslensku tekjuskattslögunum (óútgefið efni 

2012) 10. 
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4.2 Einkahlutafélag 

 

Mynd 1. Ábyrgð innan einkahlutafélags 

4.2.1 Almennt um einkahlutafélög 

Samkvæmt lögum um einkahlutafélög er einkahlutafélag skilgreint sem fjárhagslegt félag, þar 

sem enginn félagsmanna ber persónulega ábyrgð á heildarskuldbindingum félagsins og þau 

eru stofnuð með því að inna af hendi ákveðna lágmarksfjárhæð í hlutafé. Fjárhagsleg áhætta 

félagsmanna er því takmörkuð við það hlutafé sem þeir leggja fram og félagsaðildin krefst 

hvorki sérþekkingar né persónulegrar þátttöku í starfi félagsins.
27

 Við stofnun 

einkahlutafélags skal stofnfé vera að lágmarki kr. 500.000 sbr. 2. mgr. 1. gr. ehl. Stofnfé getur 

skipst í einn eða fleiri hluta. Einn félagsmaður getur  því stofnað einkahlutafélag, sbr. 12. gr. 

ehl., gagnstætt því sem gildir um hlutafélög, þar sem þeir verða að vera tveir hið fæsta.
 28

  

Aðalreglan í einkahlutafélögum er að allir hlutir í félaginu hafa jafnan rétt og er 

yfirleitt miðað við fjárhæð hluta.
29

 Hlutur í einkahlutafélagi er eign sem eigandinn getur 

ráðstafað með sama hætti og öðrum eignum sínum.
30

 Í einkahlutafélögum eru reglur um hluti 

töluvert ólíkar þeim reglum sem gilda um hluti í hlutafélögum. Í einkahlutafélögum er ekki 

skylda að gefa út hlutabréf sem sönnun fyrir hlut manns í félaginu. Þess í stað er haldin 

hlutaskrá og einnig er heimilt, en ekki skylt, að gefa út hlutaskírteini.
31

 Þá eru slík skírteini 

ekki framseljanleg líkt og í hlutafélögum og er þar af leiðandi ekki gilt gagnvart lánadrottnum 

                                                           
27

 Stefán Már Stefánsson, Hlutafélög, einkahlutafélög og fjármálamarkaðir (Hið íslenska bókmenntafélag 2003) 

5.  
28

 Sigríður Logadóttir, Lög á bók (Mál og menning 2003) 317.  
29

 Stefán Már Stefánsson, Hlutafélög, einkahlutafélög og fjármálamarkaðir (Hið íslenska bókmenntafélag 2003) 

153. 
30

 Sigríður Logadóttir, Lög á bók (Mál og menning 2003) 318.  
31

 Sigríður Logadóttir, Lög á bók (Mál og menning 2003) 318.  
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framseljanda eða veðsala nema félagið hafi fengið tilkynningu þar að lútandi frá 

framseljandanum eða veðsalanum. 
32

 

Í félögum eru almennt þrjár stjórnareiningar; hluthafafundur, stjórn og 

framkvæmdastjóri. Hluthafafundur, sem sérhver hluthafi hefur rétt til að mæta á, fer með 

æðsta vald í félögum og hefur einn vald til þess að taka ákveðnar lykilákvarðanir.
33

 Í stjórn 

einkahlutafélags skulu eiga sæti a.m.k þrír menn nema hluthafar séu færri en fjórir en þá 

nægir að stjórnin sé skipuð einum eða tveimur mönnum, sbr. 39. gr. ehl. Sé stjórnarmaður 

einn skal kjósa einn varamann. Framkvæmdastjóri félags stjórnar daglegum rekstri þess. Í 

einkahlutafélagi er ekki skylt að ráða framkvæmdastjóra og er það alfarið undir 

félagsstjórninni komið að ráða hvort og þá hversu margir framkvæmdastjórar skuli vera. 
34

 

Framkvæmdastjórar mega jafnframt sitja í stjórn félags en mega þó ekki vera í meirihluta 

nema í þeim einkahlutafélögum þar sem einn eða tveir menn sitja í stjórn.  

Samkvæmt 9. gr. ehl. skal tilkynna félag til skráningar til fyrirtækjaskrá RSK innan 

tveggja mánaða frá dagsetningu stofnsamnings. Sé það ekki gert skal synja félaginu 

skráningu, sbr. 3. mgr. 9. gr. ehl. og eru þá þeir sem hafa skráð sig fyrir hlutafé lausir allra 

mála. Þar til félag er skráð bera þeir sem gera samninga í nafni þess, óskipta persónulega 

ábyrgð á efndum félagsins. Við skráningu tekur félagið við þeim skyldum sem ákveðnar eru á 

stofnfundi eða það hefur tekið á sig eftir stofnfund. Við stofnun einkahlutafélags ber að greiða 

skráningargjald sem nemur 130. 500 krónum.   

4.2.2 Skattlagning einkahlutafélags 

Einkahlutafélög eru sjálfstæðir réttaraðilar. Almennt öðlast þessi félög þó ekki rétthæfi fyrr en 

þau hafa verið skráð. Óskráð félög geta því hvorki átt réttindi né borið skyldur. Eins er þessu 

farið með skattskylduna.
 35

 Einkahlutafélög geta því aðeins talist sjálfstæðir skattaðilar, að þau 

séu skráð á lögmæltan hátt, sbr. 1. tölul. 1. mgr. 2. gr. tsl. Í því felst skylda til að greiða skatt 

af öllum tekjum sínum hvar sem þeirra er aflað. 

Um skattskyldu einkahlutafélaga gilda sömu reglur og um hlutafélög. Í 1. mgr. 71. gr. 

tsl. er kveðið um að tekjuskattur einkahlutafélags skuli vera 20 % af tekjuskattstofni. Í 2. tölul. 

61. gr. tsl. er tekjuskattstofn skilgreindur en hann telst vera tekjur samkvæmt II. kafla tsl. að 

                                                           
32

 Sigríður Logadóttir, Lög á bók (Mál og menning 2003) 318.  
33

 Lilja Dóra Halldórsdóttir, Stofnun fyrirtækja : Formreglur, réttindi og skyldur (Impra nýsköpunarmiðstöð, 

Háskólinn í Reykjavík, Ax hugbúnaðarhús 2005) 21. 
34

 Stefán Már Stefánsson, Hlutafélög, einkahlutafélög og fjármálamarkaðir (Hið íslenska bókmenntafélag 2003) 

125. 
35

 Ásmundur G. Vilhjálmsson, Skattur á fyrirtæki (Skattvís slf. 2003) 507. 
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teknu tilliti til þess frádráttar sem heimilaður er samkvæmt 31. gr. tsl. Með tekjum samkvæmt 

II. kafla tsl. er bæði átt við reglulegar og óreglulegar tekjur. Gjöld samkvæmt 31. gr. tsl. taka 

hins vegar til rekstrarkostnaðar, sem á árinu gengur til að afla teknanna, halda þeim við og 

tryggja þær.
36

 Aðrar frádráttarheimildir samkvæmt 31. gr. tsl. eru til dæmis gjafir og framlög 

innan vissra marka eða sem nemur 0,5 % af tekjum samkvæmt B-lið 7. gr. tsl., tap á 

útistandandi viðskiptakröfum, niðurfærsla viðskiptakrafna og birgða um 5%, sannanlega tapað 

hlutafé í gjaldþrota félögum og eftirstöðvar rekstrartapa frá síðustu tíu árum á undan tekjuári.  

Í 9. tölul. 31. gr. tsl. er heimild til að draga frá fjárhæð sem félög hafa fengið greidda í 

arð samkvæmt 4. tölul. C-liðar 7. gr. tsl. af hlutum og hlutabréfum í félögum er greinir í 1. 

tölul. 1. mgr. 2. gr. tsl. Í 9. tölul a. 31. gr. tsl. er síðan að finna ákvæði sem heimilar að draga 

megi hagnað af sölu hlutabréfa frá tekjum í félögum er greinir í 1. tölul. 1. mgr. 2. gr. tsl. Sé 

tap umfram hagnað vegna sölu hlutabréfa má hins vegar ekki draga það frá og það myndar 

ekki yfirfæranlegt tap. Skilyrði fyrir þessum frádrætti er að móttakandi arðsins eigi að minnsta 

kosti 10 % í þeim lögaðila sem arðinn greiðir í lok þess árs sem arðurinn er greiddur vegna. 

Einnig er gert það skilyrði að yfirfæranlegt tap hafi verið jafnað, þ.m.t. tap sem myndast hefur 

á tekjuárinu og seljandi verður að hafa átt a.m.k. 10 % hlut í viðkomandi lögaðila á söludegi. Í 

báðum tilvikum má í raun segja að um skattfrelsi sé að ræða, þ.e.a.s. hlutafélög og 

einkahlutafélög ættu ekki að þurfa að greiða skatt af arði sem þau taka við frá öðrum 

hlutafélögum og einkahlutafélögum né söluhagnaði vegna sölu á hlutabréfum í slíkum 

félögum.
37

 

Ef einkahlutafélag uppfyllir skilyrði XII. kafla ehl. getur það greitt út arð til hluthafa. 

Samkvæmt 73. gr. ehl. er óheimilt að úthluta af fjármunum félagsins til hluthafa nema það fari 

eftir reglum um úthlutun arðs sem endurgreiðsla vegna lækkunar hlutafjár eða varasjóðs eða 

vegna félagsslita. Í 1. mgr. 74. gr. ehl. kemur síðan fram að hagnaði má einungis úthluta sem 

arði samkvæmt samþykktum reikningi síðasta árs. Auk þess er hægt að greiða út arð þegar um 

er að ræða yfirfærðan hagnað og frjálsa eða bundna sjóði eftir að dregið hefur verið frá tap 

sem ekki hefur verið jafnað og það fé sem samkvæmt lögum eða samþykktum skuli lagt í 

varasjóð eða til annarra þarfa. Hluthafafundur tekur ákvörðun um úthlutun arðs eftir að 

félagsstjórn hefur lagt fram tillögur um það efni, sbr. 76. gr. ehl. Ekki má ákveða að úthluta 

meira arði en félagsstjórn leggur til eða samþykkir. Hluthafar sem fá greiddan slíkan arð sem 

                                                           
36

 Ásmundur G. Vilhjálmsson, Skattur á fyrirtæki (Skattvís slf. 2003) 520. 
37

 Páll Jóhannesson og Andri Gunnarsson, Tekjuskattur: Kennsluhefti í íslensku tekjuskattslögunum (óútgefið 

efni 2012) 47. 
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félagsstjórn samþykkir, greiða af honum 20 % fjármagnstekjuskatt, sbr. 3. mgr. 66. gr. tsl.  Sé 

reglna einkahlutafélagalaga um arðgreiðslu ekki gætt telst úttektin úr félaginu óheimil og 

skattleggst sem laun eða gjöf eftir því hver viðtakandi er, sbr. 2. mgr. 11. gr. tsl.  

Samkvæmt 1. mgr. 51. gr. tsl. geta einkahlutafélög sameinast þannig að öðru þeirra er 

slitið og það algjörlega sameinað öðru einkahlutafélagi eða hlutafélagi. Ákvæðið tekur 

eingöngu til samruna samkvæmt hlutafélagalögum, þar á meðal einkahlutafélagalögum og 

samvinnufélagalögum.
38

 Áhrif samrunans eru þær að eignir flytjast yfir til yfirtökufélags á 

bókfærðu verði og hluthafar þurfa ekki að greiða skatt vegna skipta á hlutum sínum í hinu 

yfirtekna félagi fyrir hluti í yfirtökufélaginu. Þá færast öll skattaréttarleg réttindi og skyldur 

yfir til yfirtökufélags. 
39

  

Í 55. gr. tsl. er heimild til samsköttunar einkahlutafélaga en þar kemur fram að 

ríkisskattstjóri geti heimilað að tvö eða fleiri einkahlutafélög séu skattlögð saman. Skilyrði til 

samsköttunar eru að eigi minna en 90 prósent hlutafjár í dótturfélögum séu í eigu 

móðurfélagsins sem óskar samsköttunar eða annarra dótturfélaga sem einnig taka þátt í 

samsköttuninni. Félögin verða að hafa sama reikningsár og eignarhald verður að hafa varað 

allt árið. Sé samsköttun félaga samþykkt skal hún að lágmarki standa yfir í fimm ár og ef 

samsköttun er slitið er ekki heimilt að fallast á hana að nýju fyrr en að liðnum fimm árum frá 

því að henni var slitið.  

Nýlegt ákvæði um skattlagningu arðs í einkahlutafélögum hefur verið komið fyrir í 3. 

málsl. 1. mgr. 11. gr. tsl. Samkvæmt ákvæðinu er þeim skattaðilum sem skylt er að reikna sér 

endurgjald, að telja til tekna 50 % af heimilum úthlutuðum arði samkvæmt lögum um 

einkahlutafélög, að því marki sem heimil arðsúthlutun félagsins er samtals umfram 20% af 

skattalegu bókfærðu eigin fé þess í árslok viðmiðunarárs og skattleggja í samræmi við 5. mgr. 

66. gr. tsl. Þannig ákvarðaðar tekjur mynda hvorki stofn til tryggingagjalds né lífeyrisiðgjalds 

né teljast til frádráttarbærs rekstrarkostnaðar hjá greiðanda. Vegna ákvæðisins hafa skattaðilar 

leitað leiða til að lágmarka skattgreiðslu og komast hjá ákvæðinu með því að stofna 

sameignarfélag og samlagsfélag um rekstur sinn. Samlagsfélög og sameignarfélög greiða 36 

% af hagnaði sínum í skatt en úttektir úr slíkum félögum eru skattfrjálsar hjá eigendum þeirra. 

Nánar verður fjallað um regluna í kafla 5.3.  

                                                           
38

 Ásmundur G. Vilhjálmsson, Skattur á fyrirtæki (Skattvís slf. 2003) 792. 
39

 Páll Jóhannesson og Andri Gunnarsson, Tekjuskattur: Kennsluhefti í íslensku tekjuskattslögunum (óútgefið 

efni 2012) 58.  
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4.2.3 Kostir og gallar einkahlutafélags 

Rök þau sem mæla með einkahlutafélagaforminu eru þau að í því er fólgin hvatning til manna 

um að hlutast til um að setja á stofn fyrirtæki. Þátttaka í félaginu gerir litlar kröfur til hins 

venjulega hluthafa. Hann kaupir hluti en er ekki skuldbundinn af neinum sérstökum skyldum 

og hann þarf hvorki að búa yfir sérstakri viðskiptaþekkingu né getu.
40

 Hann er venjulega ekki 

bundinn til langs tíma með fjármagn það sem hann leggur fram þar sem hlutir og hlutabréf 

eiga almennt að vera auðveldlega framseljanleg.
41

 Þá er einfalt að slíta félaginu. Félagaformið 

hefur jafnframt þann kost að menn sem hafa hug á að fara út í atvinnurekstur geti takmarkað 

ábyrgð sína við ákveðið hlutafé. 
42

 Þeir geta því í versta falli tapað því hlutafé sem þeir hafa 

lagt í félagið ef illa fer. Þá er skattprósenta á hagnað félagsins lág, en hagnaður er skattlagður í 

20% skatthlutfalli en ekki 36% skatthlutfalli líkt og gerist í samlags- og sameignarfélög. 

Verður að telja það hentugt fyrir félög þar sem mikill hluti framlegðar er nýttur til 

fjárfestingar. Einkahlutafélagaformið hefur að auki þann kost umfram samlagsfélagaformið að 

réttindum og skyldum hluthafa er skipað með skýrum hætti með lögum. Um réttindi og 

skyldur manna í samlagsfélögum hafa aftur á móti engin lög verið sett líkt og að framan 

greinir. 
43

  

Ákveðin gagnrýni hefur hins vegar verið í garð félagaformsins. Má rekja það í fyrsta 

lagi til þess að einstaklingar og lögaðilar hafi getað nýtt sér félögin og reglur þeirra til að 

hagnast með óeðlilegum hætti, þar sem lögin séu á einhvern hátt gölluð.
44

 Þó má segja að 

nýleg skattafarsbreyting sé að einhverju leyti ætluð til að koma í veg fyrir þetta. Þá hafa þessi 

félög oft skamman líftíma og mörg verða fljótlega gjaldþrota. Þátttaka hóps fólks sem býr yfir 

lítilli viðskiptaþekkingu eða er óheiðarlegt eykur ennfremur hættuna á misnotkun. Í öðru lagi 

má rekja það til þess að eftirlit með því að lögum og reglum um félagaformið hafi verið gætt, 

hafi verið ábótavant. Í þriðja lagi hafi lagabálkar og reglur sem áhrif hafa á réttarstöðu 

hlutafélaga, viðsemjanda þeirra og hluthafa verið viðamiklir og í mörgum tilvikum haft að 

geyma flóknar reglur og lítt aðgengilegar. 
45

 

                                                           
40

 Stefán Már Stefánsson, Hlutafélög, einkahlutafélög og fjármálamarkaðir (Hið íslenska bókmenntafélag 2003) 

2. 
41

 Stefán Már Stefánsson, Hlutafélög, einkahlutafélög og fjármálamarkaðir (Hið Íslenska bókmenntafélag 2003) 

157. 
42

 Stefán Már Stefánsson, Hlutafélög, einkahlutafélög og fjármálamarkaðir (Hið íslenska bókmenntafélag 2003) 

3. 
43

 Jón Ásgeir Tryggvason, Einstaklingsrekstur eða einkahlutafélag? [2001] Tíund 4, 5. 
44

 Stefán Már Stefánsson, Hlutafélög, einkahlutafélög og fjármálamarkaðir (Hið íslenska bókmenntafélag 2003) 

3. 
45

 Stefán Már Stefánsson, Hlutafélög, einkahlutafélög og fjármálamarkaðir  (Hið íslenska bókmenntafélag 2003) 

3. 
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Auk framangreinds má nefna að óhentugt sé fyrir eigendur einkahlutafélags að geta ekki 

gengið að hagnaði eða tekið út fé úr félaginu án þess að skrá úttektir sem arðgreiðslur eða 

laun. Þá er minni sveigjanleiki í einkahlutafélögum heldur en í samlagsfélögum og er 

kostnaðarsamt að slíta félaginu. Þá hefur nýlegt ákvæði um skattlagningu arðs í 

einkahlutafélögum verið komið fyrir í tekjuskattslögunum, sem hefur leitt til þess að menn 

hafa í auknu mæli fært félagaformin sín úr einkahlutafélagi í samlagsfélag.
46

  

4.3 Samlagsfélög 

          

Mynd 2: ábyrgð innan samlagsfélags 

                 

Mynd 3: Ábyrgð innan samlagsfélags þegar 

 einkahlutafélag ber ótakmarkaða ábyrgð 

                                                           
46

 Vilmar Freyr Svavarsson, ,,Rekstrarform og reiknað endurgjald‘‘ (KPMG 14. mars 2013) 

<http://www.kpmg.com/IS/is/utgefidefni/greinar-og-utgefid/frodleikur-a-fimmt/Documents/Frodl-a-Sudurlandi-

Rekstrarform-mars-2013-172kb.pdf> skoðað 15. febrúar 2013.  

http://www.kpmg.com/IS/is/utgefidefni/greinar-og-utgefid/frodleikur-a-fimmt/Documents/Frodl-a-Sudurlandi-Rekstrarform-mars-2013-172kb.pdf
http://www.kpmg.com/IS/is/utgefidefni/greinar-og-utgefid/frodleikur-a-fimmt/Documents/Frodl-a-Sudurlandi-Rekstrarform-mars-2013-172kb.pdf
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4.3.1 Almennt um samlagsfélög 

Ekki hafa verið sett sérstök heildarlöggjöf um samlagsfélög og er því nokkur óvissa um 

réttarstöðu þeirra og félagsaðilanna. Þessum félögum svipar mjög til félaga með ótakmarkaðri 

ábyrgð og reglurnar um þau félög eru einnig talin gilda um samlagsfélög, þar sem sérstakar 

ástæður leiða ekki til annars.
 47

 Í lögum nr. 42/1903 um verslanaskrár, firmu og 

prókúruumboð er að finna helstu heilstæðu umfjöllunina um samlagsfélög, og er 

skilgreiningin í lögunum á félagaforminu áþekk skilgreiningunni um sameignarfélög. Í 33. gr. 

framangreindra laga er t.a.m. sú skilgreining gerð með tilliti til framkvæmdar laganna, að séu 

fleiri en einn félagsmaður samlagsfélags með ótakmarkaðri ábyrgð, skuli félagið teljast félag 

með ótakmarkaðri ábyrgð.
48

 Þar sem samlagsfélögum svipar mjög til sameignarfélaga vegna 

umgjörðar félagaformanna og ábyrgðar eru lög nr. 50/2007 um sameignarfélög því einnig 

ætlað að ná til samlagsfélaga nema sérstakar ástæður leiða til annars. 

Samlagsfélag er það félag talið, sem í eru einn eða fleiri félagsmenn, er ábyrgjast með 

öllum eignum sínum einn fyrir alla og allir fyrir einn skuldir félagsins, 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. 

Þannig hljóðar 33. gr. laga nr. 42/1903. Samlagsfélag er samkvæmt þessu samstarfsvettvangur 

tveggja eða fleiri aðila, þar sem minnst einn félagsmaður ábyrgist skuldir félagsins 

persónulega, beint og að fullu en ábyrgð annarra takmarkast við ákveðið framlag.
49

 Innan 

félagins eru semsagt tvær tegundir félagsmanna; annars vegar a.m.k einn félagsmaður sem ber 

beina, ótakmarkaða og solidaríska ábyrgð (in solidum) á skuldbindingum félagsins og hins 

vegar einn eða fleiri félagsmenn sem aðeins ábyrgjast skuldir félagsins að því marki sem 

framlagi þeirra nemur.
50

 Með ótakmarkaðri ábyrgð er átt við að til tryggingar rekstrinum 

standa allar eignir eigandans, eignir í fyrirtækinu og persónulegar eignir, svo sem íbúð og 

bifreið.
 51

  Ábyrgðin er bein, en með því er átt við að kröfuhafi geti gengið beint að öllum 

eignum eiganda, og getur sótt í persónulegar eigur eiganda áður en gengið er að eignum 

fyrirtækisins.
 52

 Ábyrgð er hins vegar solidarísk ef hver ábyrgðarmaður ábyrgist greiðslu 

skuldar að öllu leyti. Ábyrgðin er ,, einn fyrir alla og allir fyrir einn‘‘. 
53

 Kröfuhafa er því í 

sjálfsvald sett að hvaða ábyrgðarmanni hann gengur til greiðslu skuldarinnar. Ef kröfuhafi 

hefur gengið að tilteknum ábyrgðarmanni til greiðslu skuldar öðlast sá hinn sami almennt 

                                                           
47

 Ólafur Lárusson, Kaflar úr kröfurétti  (Hlaðbúð 1965) 180.  
48

 Gylfi Knudsen, ,,Um skattlagningu sameignarfélaga‘‘ (1985) 1  Tímarit Lögfræðinga 28,  34. 
49

 Ásmundur G. Vilhjálmsson, Skattur á fyrirtæki (Skattvís slf. 2003) 668.  
50

 Áslaug Björgvinsdóttir, Félagaréttur (Bókaútgáfa Codex 1999) 55. 
51

 Sigríður Logadóttir, Lög á bók (Mál og menning 2003) 304.  
52

 Sigríður Logadóttir, Lög á bók (Mál og menning 2003) 306.  
53

 Sigríður Logadóttir, Lög á bók (Mál og menning 2003) 178.  
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endurkröfurétt á hendur öllum samábyrgðarmönnum sínum eða á hendur einhverjum þeirra 

um það sem hann hefur greitt að frádregnum þeim hluta skuldarinnar sem í hans hlut átti að 

koma.
54

  

Félagsmenn þurfa að vera að minnsta kosti tveir. Sá félagsmaður, sem ber 

persónulega, beina og fulla ábyrgð á heildarskuldbindingum félagsins, nefnist höfuðmaður 

eða aðalmaður, en hinn, sem takmarkaða ábyrgð ber, nefnist samlagsmaður.
55

 Hér á landi er 

ótvírætt viðurkennt að lögpersónur, þ.m.t. félög með takmarkaðri ábyrgð, svo sem hlutafélag 

og einkahlutafélag, geti verið ábyrgðarmenn í samlagsfélögum.
56

 Má ráða þessa niðurstöðu 

meðal annars út úr 1. og 2. gr. þágildandi laga um ársreikninga nr. 144/1994, þar sem kom 

fram að lögin tæku til samlagsfélaga ef félagsaðilar þeirra væru eingöngu hlutafélög og önnur 

félög með takmarkaðri ábyrgð félagsaðila. 
57

 Þannig getur maður stofnað einkahlutafélag, og 

svo í félagi við það félag stofnað samlagsfélag, og látið ábyrgðina á herðar einkahlutafélaginu. 

Þar með er ábyrgð hans takmörkuð við hlutafé í félögunum tveimur og ekki unnt að ganga að 

honum persónulega. 
58

 Með þessu er því unnt að komast hjá persónulegri ábyrgð sem getur oft 

á tíðum reynst mjög áhættusöm.  

Samlagsfélög eru að meginstefnu ólögfest félagaform og veltur réttarstaða aðila að 

þeim því fyrst og fremst á félagssamningnum.
59

 Þannig eru engar reglur sem mæla fyrir um í 

hvaða formi framlag samlagsmannanna til félagsins á að vera og getur margt komið til greina. 

Vinna í þágu félagsins, yfirlýsing um ábyrgð á ákveðnum skuldum eða ákveðnu hlutfalli 

skulda, lausafjárframlög og hvers konar önnur fjárframlög sem skapað geta eignarhluti í 

samlagsfélagi.
60

 Öruggara er fyrir samlagsmennina að leggja fjármagn til félagsins, því að ella 

er hætta á að litið verði fram hjá félagsaðild þeirra og samlagsfélagið skattlagt sem 

einstaklingsfyrirtæki en ekki sem sjálfstæður skattaðili.
61

 Gildir það einkum þegar um tengda 

aðila er að ræða. Vegna hinnar ótakmörkuðu ábyrgðar höfuðmanns er rétturinn til að taka 

ákvörðun um málefni félagsins umfram allt í höndum höfuðmanns.
62

 Hann á hvorki rétt eða 

skyldu til að taka þátt í stjórn félagsins, og er því ófær um að banna hinum félagsmönnunum 

                                                           
54

 Sigríður Logadóttir, Lög á bók (Mál og menning 2003) 179.  
55

 Ásmundur G. Vilhjálmsson, Skattur á fyrirtæki (Skattvís slf. 2003) 668.  
56

 Grímur Sigurðsson, ,, Samlagshlutafélög‘‘ (2002) 3 Úlfljótur 443, 453.  
57

 Grímur Sigurðsson, ,, Samlagshlutafélög‘‘ (2002) 3 Úlfljótur 443, 454.  
58

 Brjánn Jónasson, „Misjafnt hvaða rekstrarform hentar“ Fréttablaðið (Reykjavík 18. janúar 2010) 10. 
59

 Ólafur Lárusson, Kaflar úr kröfurétti (Hlaðbúð 1965) 180.   
60

 Grímur Sigurðsson, ,,Samlagshlutafélög‘‘ (2002) 3 Úlfljótur 443, 453.  
61

 Ásmundur G. Vilhjálmsson, Skattur á fyrirtæki (Skattvís slf. 2003) 669.  
62

 Erik Hørlyck, Interessentskaber og konsortier (Jurist- og Økonomforbundets Forlag 1996) 25, 117 og 155.  
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tilteknar ráðstafanir á málum félagsins.
63

 Jafnan er þó krafist samþykkis samlagsmanna til 

allra meiriháttar ráðstafana. 
64

  

Ábyrgð samlagsmannsins á skuldbindingum félagsins er takmörkuð við framlag hans 

og fer ekki fram úr því. Hafi hann greitt framlag sitt til félagsins, geta skuldheimtumennirnir 

ekki krafist neins frekara af honum. Þeir verða þá að halda sér að félaginu. En meðan 

framlagið er ógreitt að nokkru eða öllu leyti, virðist réttast að telja ábyrgð samlagsmannsins 

beina, og að hver skuldheimtumaður félagsins geti þá krafið hann um greiðslu félagsskuldar, 

svo langt sem framlag hans nær, án þess að ganga fyrst að félaginu. 
65

 

Almennt er kveðið á um skiptingu hagnaðar milli félagsmanna og taps af rekstri svo 

og úthlutun við félagsslit í félagssamningi samlagsfélags. Í því sambandi er algengast, að 

félagsmenn semji um að skipta hagnaðinum eftir stofnfjár- eða vinnuframlagi.
66

 Það tap, sem 

fellur á samlagsmenn, getur þó aldrei orðið hærra en framlagi þeirra nemur. Hafi 

félagssamningur ekki að geyma ákvæði um skiptingu hagnaðar eða þau þykja óljós skal 

hagnaði skipt jafnt á milli félagsaðila, sbr. 3. mgr. 2. gr. tsl. Um skiptinguna á milli 

samlagsmanna innbyrðis fer hins vegar eftir eignarhlutföllum þeirra, ef félagssamningur hefur 

ekki að geyma nein ákvæði um hana.
67

 

4.3.2 Skattlagning samlagsfélags 

Víða í lögum er að finna ákvæði sem taka til einstakra þátta í starfsemi samlagsfélaga. Í 3. 

tölul. 1. mgr 2. gr. tsl. eru t.a.m. tilgreindir þeir lögaðilar sem eru skattskyldir og eru 

samlagsfélög nefnd þar.  Samkvæmt ákvæðinu bera sjálfstæða skattskyldu, samlagsfélög og 

sameignarfélög með ótakmarkaðri ábyrg félagsaðila. Til þess að öðlast sjálfstæða skattskyldu 

verða félögin að uppfylla ákveðin form- og efnisskilyrði. Formskilyrðin lúta annars vegar að 

tilkynningu um stofnun félagsins og hins vegar að gerð félagssamning aðila
68

 Bæði 

formskilyrðin eru fortakslaus. Ef samlagsfélag uppfyllir ekki skilyrðin, getur það ekki öðlast 

sjálfstæða skattskyldu. Við fyrsta framtal félags til skatts er að auki skylt að láta staðfest afrit 

af tilkynningu um skráningu og félagssamningi fylgja skattframtali félagsins.
69

 Vanræksla í 

því sambandi veldur þó ekki niðurfellingu hinnar sjálfstæðu skattskyldu, hafi félagið á annað 

borð fullnægt fyrri skilyrðunum tveimur. Hin efnislegu skilyrði lúta að innihaldi 

                                                           
63

 Ólafur Lárusson, Kaflar úr kröfurétti (Hlaðbúð 1965) 180. 
64

 Ásmundur G. Vilhjálmsson, Skattur á fyrirtæki (Skattvís slf. 2003) 669.  
65

 Ólafur Lárusson, Kaflar úr kröfurétti (Hlaðbúð 1965) 181.  
66

 Ásmundur G. Vilhjálmsson, Skattur á fyrirtæki (Skattvís slf. 2003) 662.  
67

 Ásmundur G. Vilhjálmsson, Skattur á fyrirtæki (Skattvís slf. 2003) 669. 
68

 Ásmundur G. Vilhjálmsson, Skattur á fyrirtæki (Skattvís slf. 2003) 682. 
69

 Ásmundur G. Vilhjálmsson, Skattur á fyrirtæki (Skattvís slf. 2003) 683.  



17 

 

skrásetningarbeiðninnar og félagssamning aðila.
70

 Samkvæmt 3. tl. 1. mgr. 2. gr. tsl. er skylt 

að taka fram í tilkynningu um skráningu í firmaskrá, að félagið sé sjálfstæður skattaðili. 

Gerðar eru að auki kröfur til þess að í félagssamningnum, sé tekið fram, hver eignarhlutföll 

aðila eru, innborgað stofnfjár og hvernig félagsslitum skuli háttað.
71

  

Óeðlilegt er, að aðrar og vægari kröfur séu gerðar um skattalega stöðu samlagsfélaga 

en sameignarfélaga, þar sem sömu rök eiga við um skattalega meðferð beggja þessara 

félagaforma.
72

 Í eldri lögum nr. 75/1981 var samlagsfélaga hins vegar ekki getið í 

lagagreininni heldur einungis sameignarfélaga. Var þeirri skoðun m.a. haldið fram, að 

samlagsfélög gætu ekki verið sjálfstæðir skattaðilar, þar sem ekki væri um ótakmarkaða 

ábyrgð allra félagsaðila að ræða og því skilyrði 3. tl. 1. mgr. 2. gr. tsl. ekki uppfyllt.
73

 Um 

skattskyldu félagaformsins fór hins vegar samkvæmt c-lið 3. gr. laga nr. 74/1921, og töldust 

þau því til annarra félaga, sjóða og stofnana. Með lögum nr. 133/2001 var lögunum breytt og 

samlagsfélaga sérstaklega getið.   

Samlagsfélög geta bæði verið sjálfstæðir og ósjálfstæðir skattaðilar. Samskonar reglur 

eiga við um skráningu samlagsfélaga og sameignarfélaga sbr. 3. tölul. 1. mgr. 2. gr. tsl. Við 

skráningu samlagsfélags verður að óska þess sérstaklega að félagið sé sjálfstæður skattaðili. 

Unnt er að óska eftir skráningu samlagsfélags í firmaskrá hjá viðkomandi sýslumannsembætti 

en sótt er um kennitölu hjá fyrirtækjaskrá ríkisskattstjóra.
74

Skráningargjald hjá 

samlagsfélögum er 89.000 krónur með kennitölu. Sé félagið sjálfstæður skattaðili greiðir það 

skatt af hagnaði sínum. Tekjuskattstofninn er tekjur félagsins samkvæmt B-lið 7. gr. tsl. að 

frádregnum gjöldum samkvæmt 31. gr. tsl. að undanþegnum 9. og 10. tölul. en þeir eiga ekki 

við um samlagsfélög og sameignarfélög. Samlagsfélög geta því ekki dregið móttekinn arð eða 

söluhagnað vegna sölu hlutabréfa frá tekjum sínum líkt og einkahlutafélög, eins og greint er 

frá hér að framan. Samkvæmt þessu byggist uppgjör tekjuskattstofns samlagsfélaga á nettó 

aðferðinni, og gildir í því sambandi einu, hvort umrætt félag er sjálfstæður skattaðili eða 

ekki.
75

 Samkvæmt 2. mgr. 71. gr. tsl. skal tekjuskattur samlagsfélags vera 36 % af 

tekjuskattstofni. Þetta telst endanleg skattlagning á félagið og geta félagsmenn því fengið 

greiddan sinn hluta hagnaðar út úr félaginu án frekari skattlagningar. Frá þessari reglu er ein 
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undantekning. Hlotnist samlagsfélagi arður af hlutum eða hlutabréfum í hlutafélögum og 

einkahlutafélögum, ber að skattleggja hann með 20 % skatti. Samkvæmt 3. mgr. 71. gr. tsl. 

gildir þetta þó aðeins, ef hlutaðeigandi félag er sjálfstæður skattaðili.
76

 Sé þess hins vegar ekki 

óskað að félag sé sjálfstæður skattaðili, eða skilyrði til slíks eru ekki uppfyllt, skal tekjum og 

eignum skipt milli félagsaðila í samræmi við félagssamning þeirra og þær skattlagðar með 

öðrum tekjum og eignum félagsaðilanna. Hlutaðeigandi samlagsfélag greiðir því engan skatt, 

þegar svo stendur á.
77

 Kveði félagssamningur eigi á um skiptingu tekna og eigna skal þeim 

skipt milli félagsaðila eftir eignarhlutföllum. Ef eignarhlutföll eru ekki fyrir hendi eða þau 

óljós skal tekjum og eignum skipt jafnt milli félagsaðila.
78

 

Í úrskurði yfirskattanefndar nr. 368/2012 reyndi á það hvort skilyrði sjálfstæðrar 

skattskyldu samkvæmt 3. tölul. 1. mgr. 2. gr. tsl. væru uppfyllt.  

Samkvæmt félagssamningi kæranda, sem var skráð samlagsfélag, kom fram að X ehf. 

bæri ótakmarkaða ábyrgð á kæranda, en að A væri ,, aðili með enga ábyrgð‘‘. Þá kom 

fram að stofnfé félagsins væri ekkert og að eignarhlutföll skiptust þannig að hlutur A 

væri 99 % og hlutur X ehf. 1%. Yrði samkvæmt þessu ekki annað ráðið af 

félagssamningnum en að skipting hagnaðar og/eða taps af rekstri kæranda væri í 

höndum A sem eigandi beggja félaganna, þ.e. kæranda og X ehf., þrátt fyrir að A hefði 

ekki lagt fram neitt stofnfé til kæranda og tæki enga ábyrgð á skuldum félagsins. Að 

því athuguðu og þegar litið væri til þess að nátengdir aðilar stóðu að stofnun kæranda, 

enda var A eigandi alls hlutafjár í X ehf., þóttu atvik benda eindregið til þess að 

stofnun kæranda hefði verið til málamynda gerð í skattalegu tilliti. Var því hafnað 

kröfum kæranda að skilyrði sjálfstæðrar skattskyldu samkvæmt 3. tölul. 1. mgr. 2. gr. 

laga nr. 90/2003  væru uppfyllt.  

Í úrskurðinum hér að framan hafnaði yfirskattanefnd sjálfstæðri skattskyldu samlagsfélagsins 

og tekjur félagsins voru skattlagðar hjá eigendum þess, þar sem talið var að félagið hafi verið 

stofnað til málamynda í skattalegu tilliti. Til grundvallar niðurstöðunni lá fyrir, að í fyrsta lagi 

var ekkert stofnfjárframlag til að dreifa, í öðru lagi átti annar eigandinn, sem var 

einkahlutafélag í eigu hins samlagsmannsins, aðeins 1 % hlut í félaginu en ábyrgðist 99% af 

skuldum þess, auk þess sem í þriðja lagi var um nátengda aðila að ræða. Yfirskattanefnd tiltók 

að skipting eignarhlutfalla væri ekki í neinu rökrænu samhengi við ákvæði samningsins um 

ábyrgð á skuldbindingum félagsins.
79

 Í úrskurði yfirskattanefndar nr. 268/2010 reyndi á 

sambærilegt álitaefni og var niðurstaðan samrýmanleg þeim dómi sem að framan greinir. 

Sammerkt í málunum er að ekkert stofnframlag var til að dreifa og um nákomna aðila var að 
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ræða. Í málinu voru tveir stofnendur þar sem sami einstaklingurinn átti 99,9% hlut í félaginu 

og ábyrgðist allar skuldir þess. Verður að telja þessa dóma gott fordæmi fyrir ríkisskattstjóra 

til að líta framhjá slíkum málamyndagjörningum sem hafa það að markmiði eingöngu að 

lækka skattbyrði. 

4.3.3 Kostir og gallar samlagsfélags 

Kostir félagaformsins eru þeir að stofnkostnaður er lágur og ekki þarf að standa skil á stofnfé. 

Gagnstætt einkahlutafélagaforminu er hagnaður af rekstri félagsins aðeins skattlagður einu 

sinni, það er annað hvort hjá félagsmönnunum eða félaginu. Úthluti þátttakendur sér hagnaði 

félagsins, þurfa þeir því ekki að greiða skatt af honum. Félagaformið er því óneitanlegra 

auðveldara í framkvæmd heldur en einkahlutafélagaformið. Einstakur félagsmaður getur 

þannig nánast umgengist sjóð félagsins sem einkabankareikning, og taki hann út meira en 

honum ber, svo að skuld myndist, telst það ekki óheimil ráðstöfun á hagnaði félagsins, en af 

því leiðir að hlutaðeigandi þarf ekki að óttast að þurfa að greiða tekjuskatt af úttektinni, svo 

sem gildir um einkahlutafélög, sbr. 2. mgr. 11. gr. tsl.
80

  

Þátttaka í félaginu gerir litlar kröfur til samlagsmanna, þar sem þeir bera takmarkaða 

ábyrgð á heildarskuldbindingum félagsins, skiptir þátttaka þeirra því minna máli en þegar 

höfuðmenn eiga í hlut. Þá bera samlagsmenn ekki ábyrgð á skuldbindingum félagsins. Einfalt 

getur verið að slíta félaginu og er mikill sveigjanleiki innan þess.  

Einnig ber að nefna þá kosti sem fylgir ósjálfstæðri skattaðild samlagsfélaga. Líkt og 

að framan greinir ber samlagsfélagi að ákveða sjálfstætt hvort það skuli vera sjálfstæður eða 

ósjálfstæður skattaðili, sbr. 3. tl. 1. mgr. 2. gr. tsl. Sé þess hins vegar ekki óskað við skráningu 

samlagsfélags að félagið sé sjálfstæður skattaðili eða uppfylli eigi þær kröfur sem gerðar eru 

til sjálfstæðra skattaðila, skal tekjum og eignum félagsins skipt á milli félagsaðila í samræmi 

við félagssamning þeirra og þær skattlagðar með öðrum eignum og tekjum félagsaðilanna.  

Það fer síðan eftir því hverjir eigendur eru, hver skattlagning hagnaðar verður.
81

 Aðild 

ósjálfstæðra skattaðildar samlagsfélaga er því fýsilegur kostur fyrir þá aðila sem eru 

undanþegnir skattskyldu, sbr. 3. gr. tsl. Lífeyrissjóðir eru þar á meðal og hafa þeir nýtt sér það 

í auknu mæli að stofna samlagsfélag sem sé ósjálfstæður skattaðili og greiða þar af leiðandi 

ekki skatt af hagnaði félagsins.  
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Ókostirnir eru þeir að engin löggjöf hefur verið sett um réttindi og skyldur manna í 

samlagsfélögum. Þá er áhætta eins eða fleiri eiganda samlagsfélags ótakmörkuð, þ.e.a.s til 

tryggingar rekstrinum standa allar eignir eigandans og fylgir þessu því ákveðin áhætta. Hins 

vegar er alltaf sá möguleiki í stöðunni að stofnað sé einkahlutafélag sem er látið bera þessa 

ótakmörkuðu ábyrgð, þar sem ábyrgð eiganda er aðeins að því stofnfé sem lögð er í 

einkahlutafélagið. Sjá þó úrskurð hér að framan hvað varðar stofnun samlagsfélags til 

málamynda. Þá er hagnaður félagsins skattlagður í 36 % skatthlutfalli, sem verður að teljast 

há skattprósenta miðað við einkahlutafélög þar sem hagnaður er skattlagður í 20 %. Þá er 2 % 

stimpilgjald af stofnfé félagsins.  

5. Samanburður á skattlagningu einkahluta- og samlagsfélags. 

5.1 Almennur samanburður 

Þegar skattlagning einkahlutafélaga og samlagsfélaga er borin saman er meginmunurinn sá að 

skatthlutfall síðarnefnda félagsins er hærra eða 36 %, sbr. 3. tölul. 2. gr. og 2. mgr. 71. gr. tsl. 

en einungis 20 % hjá einkahlutafélögum sbr. 1. mgr. 71. gr. tsl. Þegar greiddur er út arður úr 

einkahlutafélögum greiða einstaklingar nú 20% fjármagnstekjuskatt en úthlutun út úr 

samlagsfélögum er aftur á móti skattfrjáls. Endanleg skattlagning er því nánast sú sama þegar 

eingöngu er litið til skattlagningar hagnaðar.  

               

Mynd 4: Samanburður á skattlagningu samlagsfélags og einkahlutafélags 

Þrátt fyrir að almennt beri einkahlutafélögum að greiða 20 % tekjuskatt þegar þau 

greiða út arð til félagsmanna getur komið til beitingar sérreglna um skattlagningu og getur 

þ.a.l. orðið talsverður munur á skattlagningu þessara félagaforma. Sjá nánar kafla 5.3.  
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5.2 Yfirfærsla einstaklingsrekstrar yfir í einkahlutafélag  

Á síðastliðnum árum hefur nokkuð verið um það að einstaklingar stofni einkahlutafélag og 

láti það yfirtaka einstaklingsrekstur sinn. Með lögum nr. 133/2001 var samþykkt að heimila 

yfirfærslu á einstaklingsrekstri í einkahlutafélag án skattlagningar, og bundu lögin þar með 

enda á skattskyldu yfirfærslunnar.82  Ákvæðið um yfirfærsluna er að finna í 56. gr. tsl., þar 

segir orðrétt:  

Stofni einstaklingur í atvinnurekstri einkahlutafélag sem tekur við öllum eignum og 

skuldum atvinnurekstrarins og hefur með höndum sams konar rekstur eða starfsemi 

skal sú yfirfærsla ekki hafa í för með sér skattskyldar tekjur fyrir eigandann eða 

félagið enda séu eftirfarandi skilyrði uppfyllt:  

     a. Eigandi rekstrarins skal bera ótakmarkaða skattskyldu hér á landi, sbr. 1. gr. 

     b. Félagið er tekur við rekstrinum skal skráð hér á landi og bera ótakmarkaða   

skattskyldu, sbr. 2. gr. 

     c. Við yfirfærsluna fær eigandi rekstrarins eingöngu hluti í félaginu sem gagngjald 

fyrir yfirfærðar  eignir og skuldir rekstrarins. 

     d. Tilkynningu til hlutafélagaskrár um stofnun félagsins skal auk þeirra upplýsinga 

sem krafist er samkvæmt lögum um einkahlutafélög fylgja efnahagsreikningur 

einstaklingsrekstrarins sem jafnframt skal vera stofnefnahagsreikningur 

einkahlutafélagsins. Efnahagsreikninginn skal miða við 31. desember og má hann ekki 

vera eldri en fjögurra mánaða við stofnun einkahlutafélagsins og skal hann 

endurskoðaður af endurskoðanda og áritaður án fyrirvara. Jafnframt skal 

endurskoðandi staðfesta að hagur fyrirtækisins hafi ekki rýrnað vegna úttektar eiganda 

frá þeim tíma sem yfirfærslan skal miðuð við og fram að stofnun félagsins. Í 

skattalegu tilliti telst einkahlutafélagið yfirtaka rekstur og efnahag frá dagsetningu 

efnahagsreiknings. Stofnefnahagsreikningur ásamt yfirlýsingu um yfirfærslu 

einstaklingsrekstrar yfir í einkahlutafélag skal enn fremur fylgja fyrsta skattframtali 

félagsins. 

Í athugasemdum með frumvarpi til fyrrnefndra laga kemur fram, að tilgangur þeirra sé 

umfram allt að gera einstaklingum kleift að breyta um rekstrarform, án þess að til 

skattlagningar söluhagnaðar atvinnurekstrareigna komi enda sé í raun ekki um að ræða 

yfirfærslu á eignum heldur fyrst og fremst umbreytingu á rekstrarformi.  Í umbreytingunni 

felst þó ekki eiginlegt skattfrelsi, heldur eingöngu skattfrestun, þar sem hugsanleg 

skattgreiðsla af hinu duldu verðmætum flyst yfir til einkahlutafélagsins. 
83

 

Viðtökufélagið, sem eignirnar eru yfirfærðar til, verður að vera einkahlutafélag líkt og 

framangreint ákvæði ber með sér. Er því óheimilt án skatts að yfirfæra eignirnar í hlutafélag, 

samvinnufélag, samlagsfélag eða sameignarfélag.
84

 Við slíka yfirfærslu myndu verklagsreglur 

ríkisskattstjóra frá 1997, um skattskyldu umbreytingar á rekstrarformi fyrirtækja, væntanlega 
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halda gildi sínu. Ef yfirfærsla einstaklingsreksturs yfir í einkahlutafélag er framkvæmd hefur 

hún samkvæmt framangreindu því ekki í för með sér neinar skattskyldar tekjur fyrir 

eigandann eða félagið. Í frumvarpinu var bent á ákvæði er fjalla um sameiningu og skiptingu 

félaga væri að finna í gildandi lögum. Samkvæmt þeim ákvæðum hefur skipting eða 

sameining hlutafélaga, samvinnufélaga og sameignarfélaga ekki í för með sér skattskyldar 

tekjur fyrir þann er lætur eignarhlut sinn í hlutafélagi, samvinnufélagi, eða sameignarfélagi af 

hendi enda séu skilyrði umræddra ákvæða tekjuskattslaga og annarra laga uppfyllt að öðru 

leyti. Vegna framangreinds þykir eðlilegt að einstaklingar sem stundað hafa rekstur í eigin 

nafni verði heimilt að breyta rekstrarforminu og færa reksturinn yfir í einkahlutafélag án þess 

að til skattskyldu stofnist. Á hinn bóginn þurfa ákveðin skilyrði að vera uppfyllt sem greind 

eru í ákvæði 56. gr. tsl. hér að framan.  

Við yfirfærsluna skal félagið taka við öllum skattaréttarlegum skyldum og réttindum 

rekstrarins, þ.m.t eftirstöðvum rekstrartaps frá fyrri árum, enda sé um samskonar rekstur eða 

starfsemi að ræða, og stofnverð hluta í einkahlutafélaginu ákvarðast jafnt bókfærðu eigin fé í 

stofnefnahagsreikningi sem á að fylgja með við stofnun félagsins. 
85

 

5.3  Kvaðir og hættur vegna útgreiðslu arðs  

5.3.1 Nýlegt ákvæði um skattlagningu arðs í einkahlutafélögum 

Nýjum málslið var bætt við 1. mgr. 11. gr. tsl. með 3. gr. laga nr. 128/2009 um tekjuöflun 

ríkisins. Samkvæmt hinum nýja málslið ber þeim skattaðilum sem skylt er að reikna sér 

endurgjald samkvæmt 2. mgr. 1. tölul. A-liðar 7. gr. tsl., að telja til tekna sem laun 50% af 

heimilum úthlutuðum arði samkvæmt lögum um hlutafélög og einkahlutafélög, að því marki 

sem heimil arðsúthlutun félagsins er samtals umfram 20 % af skattalegu bókfærðu eigin fé 

þess í árslok viðmiðunarárs og skal skattleggja í miðþrepi staðgreiðslu, þ.e. um 40,22 %. 

Þannig ákvarðaðar tekjur mynda hvorki stofn til tryggingargjalds né lífeyrissjóðsiðgjalds og 

teljast ekki til frádráttarbærs rekstrarkostnaðar hjá greiðanda. 
86

 Með skattalegu bókfærðu 

eigin fé er hér átt við eignir félagsins að frádregnum skuldum. 
87
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Fjármálaráðuneytið rökstuddi breytinguna með því að lágir skattar á heildarhagnað 

hlutafélaga hafi leitt til þess að fjöldi smárra einkahlutafélaga hafi margfaldast. 
88

 Brögð hafa 

verið á því að launagreiðslum til ráðandi aðila hafi verið haldið í lágmarki á sama tíma og 

greiddur hafi verið verulegur arður út úr félögum. Þessi aðferð við úttekt úr rekstri hafi skapað 

óeðlilegt misræmi í skattlagningu heildartekna á milli rekstrarforma.
89

 Af þeim sökum var 

lögð til breyting á skattlagningu á úthlutuðum heimilum arði ef úthlutunin fer yfir tiltekin 

mörk, þ.e. samtals yfir 20 % af skattalegu bókfærðu eigin fé viðkomandi félags. Við þær 

aðstæður teljist það sem umfram er til helminga laun og arður, þegar móttakandi hans beri 

stöðu sinnar vegna að reikna sér endurgjald í samræmi við 2. mgr. 1. tölul. A-liðar 7. gr., sbr. 

58. gr. tsl. 
90

 

 

Mynd 5: Arðgreiðslur úr einkahlutafélögum eftir skattabreytingu 

 

5.3.2 Reiknað endurgjald 

Samkvæmt því sem rakið hefur verið hér að framan skiptir sköpum varðandi skattlagningu 

úthlutaðs heimilaðs arðs hvort móttakanda ber að reikna sér endurgjald eða ekki.
91
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Grundvallarákvæðið um reiknað endurgjald og sköttunarheimild þess til tekjuskatts er 2. mgr. 

1. tölul. A-liðar 7. gr. tsl., sbr. 21. gr. laga nr. 4/1995, um tekjustofna sveitarfélaga, að því er 

varðar útsvar. Samkvæmt nefndu ákvæði tsl. ber þeim manni, sem vinnur við eigin 

atvinnurekstur eða sjálfstæða starfsemi, að telja sér til tekna eigi lægra endurgjald fyrir starf 

sitt og hefði hann innt það af hendi fyrir óskyldan eða ótengdan aðila. Sama gildir um vinnu 

við atvinnurekstur eða starfsemi sem rekin er í sameign með öðrum og einnig um vinnu 

manns við atvinnurekstur lögaðila þar sem hann er ráðandi aðili vegna eignar- eða 

stjórnunaraðildar. Í 58. gr. tsl. eru í 1. og 2. mgr. ákvæði um vefengingu og hækkun 

ríkisskattstjóra á tilfærðu reiknuðu endurgjaldi af hendi skattaðila. Samkvæmt 4. mgr. 58. gr. 

laganna skulu ákvæði 1. og 2. mgr. greinarinnar gilda um starf á vegum lögaðila, enda vinni 

maður við atvinnurekstur lögaðila þar sem hann, maki hans, barn eða nákomnir ættingjar eða 

venslamenn hafa ráðandi stöðu vegna eignar- eða stjórnunaraðildar, þó ekki ef um er að ræða 

starf á vegum lögaðila sem skráður er á opinberum verðbréfamarkaði. Jafnframt á ákvæðið 

við ef hann einn eða ásamt maka, börnum, foreldrum, systkinum eða öðrum nákomnum 

ættingjum á samtals 50 % hlut eða meira í lögaðila enda eigi hver um sig að minnsta kosti 20 

% í þeim lögaðila. Ákvæðið gildir einnig um starfandi hluthafa sem ekki eru tengdir 

fjölskylduböndum. Á mynd 6 hér að neðan má sjá hvenær aðili telst vera ráðandi.  
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Mynd 6. Hvenær er aðili ráðandi? 

Í almennum athugasemdum með frumvarpi því, sem varð að lögum nr. 133/2001, 

kemur fram varðandi breytingar á reglum um reiknað endurgjald samkvæmt 7. og 59. gr. laga 

nr. 75/1981 að nauðsynlegt sé talið „að styrkja þá framkvæmd að vinna manns í atvinnurekstri 

lögaðila, sem hann eða fjölskylda hans á eignar- eða stjórnunaraðild að, verði skattlögð með 

sambærilegum hætti og vinna hans í eigin rekstri“. Þetta sé gert með tillögum að breytingum 

um ítarlegra orðalag í 7. og 59. gr. gildandi laga og með þeim breytingum sé reynt að koma í 

veg fyrir að hluthafar og hlutareigendur í fyrirtækjum ákvarði sér laun langt undir því sem 

almennt geti talist eðlilegt endurgjald fyrir sambærileg störf fyrir óskylda eða ótengda aðila. 

Sömu sjónarmið koma fram í athugasemdum með 2. gr. frumvarpsins er breytti 7. gr. laga nr. 

75/1981. Eftir þær breytingar sem gerðar voru með lögum nr. 133/2001 á 7. og 59. gr. laga nr. 

75/1981, sbr. nú 7. og 58. gr. tsl., er skýrar kveðið á um þau tengsl sem verða að vera á milli 

viðkomandi einstaklings og lögaðilans, önnur en vinnusambandið.
93

 

Samkvæmt framangreindu þarf að taka afstöðu til þess hvort það eitt ráði úrslitum 

hvort hlutaðeigandi eigandi, er móttekur arð hafi borið að reikna sér endurgjald þegar 

formlega er tekin ákvörðun um arðsúthlutun og hins vegar hvort beri eingöngu að líta til stöðu 

eigandans hjá félaginu á því ári sem ársúthlutun miðast við. Að mati ríkisskattstjóra og með 
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vísan til þeirra markmiða sem búa að baki umræddri reglu í 1. mgr. 11. gr. laganna, sbr. 

framanritað, skal ekki einvörðungu líta til stöðu hlutaðeigandi eiganda hlutafjár á því 

tímamarki þegar ákvörðun um arðsúthlutun fer fram, heldur ber að líta til stöðu hans 

heildstætt á því ári. Hafi eigandi starfað í þágu félagsins innan ársins lítur ríkisskattstjóri svo á 

að hann falli almennt innan marka 3. málsl. 1. mgr. 11. gr. tsl.  

Tekjuskattshlutfall á þann hluta úthlutaðs arðs sem telst vera laun skv. 3. máls. 1. mgr. 

11. gr. tsl. skal vera skv. 2. tölul. 1. mgr. 66. gr. tsl, sbr. 5. mgr. 66. gr. tsl. Þessar tekjur skulu 

þó ekki vera meðtaldar þegar reiknuð er millifærsla milli skattþrepa skv. 4. tölul. 1. mgr. 66. 

gr. tsl. Það þrep sem greiða þarf tekjuskatt af er því skattlagt með 40,24 % (þ.m.t. útsvar).  

Af framangreindri reglu leiðir að í þeim tilvikum þegar eigendum hlutafélaga og 

einkahlutafélaga ber að reikna sér endurgjald, sbr. 2. mgr. 1. tölul. A-liðar 7. gr., 58. gr. tsl. og 

viðmiðunarreglur ríkisskattstjóra, ber þeim að greiða hærra skattþrep af helmingi 

arðsúthlutunar eða 40,24 % eftir tekjum í stað 20%. Þetta gildir þegar arðsúthlutun fer 

umfram 20 % af skattalegu bókfærðu eigin fé en það er tilfellið í flestum tilvikum þegar um 

ræðir lítil eða millistór fyrirtæki.
94

 Sé hins vegar ekki um að ræða þá starfsemi í félaginu að 

eigendum beri að reikna sér endurgjald vegna vinnuframlags síns verður arður sem greiddur 

er til eiganda, umfram 20 % af skattalegu virði eigin fjár skattlagður sem fjármagnstekjur, þ.e. 

20 %.  

Samskonar regla gildir þó ekki um samlagsfélög og verður heildarskattbyrði 

einstaklinga sem eiga og reka slík félög því lægra samanborið við einkahlutafélög. 

Samlagsfélög eru því lausir við kvaðir og hættur vegna úthlutunar arðs hvað þetta varðar. Má 

rekja samdráttar sem varð á skráningu einkahlutafélaga til þessara framangreindra breytinga á 

tekjuskattslögunum. Ef við tökum auðvelt dæmi má sjá að mikill skattalegur munur er á 

félögunum.
95

 Á mynd sjö hér að neðan má sjá aðila sem er með rekstur sinn í 

einkahlutafélagi. Honum ber að reikna sér endurgjald og fellur því undir skilgreiningu 

tekjuskattslaga. Þegar hann stofnaði félagið lagði hann einkahlutafélaginu til 500.000 krónur 

sem er lágmarks hlutafé. Í dæminu er gert ráð fyrir að hagnaður félagsins nemi 3.525.300 
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króna og dregst frá honum 20 % tekjuskattur. Skattalagt bókfært eigið fé nemur 4.025.300. 

krónur. Arður sem fer síðan til útgreiðslu nemur 2.820.240 kr. þar sem að 20% skattur hefur 

verið dregin af hagnaði ársins, sbr. 1. mgr. 71. gr. tsl. A ber að greiða fjármagnstekjuskatt af 

arði sem nemur 20% af skattalegu eigin fé og af arðinum sem er umfram þessi 20 % greiðist 

annars vegar fjármagnstekjuskattur og hins vegar tekjuskattur og skiptist það til helminga. Ber 

því annars vegar að greiða 20 % fjármagnstekjuskatt af 1.007.590. kr., sbr. 3. mgr. 66. gr. tsl. 

og hins vegar greiða 40,24 % tekjuskatt af hinum helmingnum, sbr. 5. mgr. 66. gr. tsl. Heildar 

skattbyrðin í þessu ferli, frá því að hagnaður myndast þar til hann er greiddur út til eiganda 

yrði því u.þ.b. 41,78 %.  

 

Mynd 7: Skattlagning aðila með rekstur í einkahlutafélagi 

Á mynd átta hér að neðan má hins vegar sjá aðila sem stundar samskonar rekstur í 

samlagsfélagi. Í samlagsfélagi er gerð sú krafa að félagsmenn séu að lágmarki tveir þar sem 

einn félagsmaður ábyrgist skuldir félagsins persónulega, beint og að fullu, en ábyrgð annarra 

takmarkast við ákveðið framlag líkt og að framan greinir. Þar sem almennt er ekkert því til 

fyrirstöðu, að höfuðmaður sé félag, þar sem enginn félagsmanna ber persónulega ábyrgð á 

heildarskuldbindingum félagsins verður Drykkur ehf. látinn bera þessa persónulega ábyrgð 

utan um 5 % eignarhlut. Aðili A mun bera takmarkaða ábyrgð sem samlagsmaður í félaginu 

og heldur hann utan um 95 % eignarhlut. Líkt og í dæminu hér að framar nemur hagnaður 

félagsins 3.525.300 króna og greiðist af honum 36 % tekjuskattur, sbr. 2. mgr. 71. gr. tsl. 

Telst þetta vera endanleg skattlagning á félaginu og geta félagsmenn fengið greiddan sinn 

hluta hagnaðar án frekari skattlagningar. Heildarskattlagning á hagnað fyrirtækisins nemur því 

36 % sem er töluvert lægri heldur en í dæminu hér að framan.  
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Mynd 8: Skattlagning aðila með rekstur í samlagsfélagi 

Af mynd sjö og átta má sjá að töluvert misræmi er á milli félagaformanna sem var ekki 

til staðar fyrir bankahrunið. Með breytingunum á skattalöggjöfinni skýrist betur hvaða 

félagaform hentar til ólíkrar starfsemi. Samlagsfélög þykja þó ekki henta fyrir alla starfsemi, 

fer það eftir umfangi rekstrarins hvort félagaformið henti betur. Ef um fjárfestingarstarfsemi 

er að ræða má leiða líkur að því, að hagstæðara væri að hafa félagið í 

einkahlutafélagaforminu. Hins vegar hvað smærri fyrirtæki varðar geta þau verið betur sett í 

samlagsfélagi þar sem reglur á úttektum til eiganda leiða ekki til hærri skattgreiðslna. 
96

 

Breytingin á tekjuskattslögunum hafa því mest áhrif á smærri félög hér á landi þar sem stór 

hluti hagnaðar er tekinn út úr félögunum og hlutafé er lágt.  

5.4 Ólögmæt lán í einkahlutafélögum 

Óheimilar úthlutanir kallast þær úthlutanir sem eru óheimilar samkvæmt lögum um hluta- og 

einkahlutafélög. Fjallað er um úthlutanir af fjármunum einkahlutafélags í XII. kafla laga um 

einkahlutafélög. Í 73. gr. laganna kemur fram að óheimilt sé að úthluta af fjármunum félags til 

hluthafa nema það fari fram eftir reglum um úthlutun arðs, sem endurgreiðsla vegna lækkunar 
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hlutafjár eða varasjóðs eða vegna félagsslita. Í 1. mgr. 74. gr. laganna er m.a. mælt um að 

einungis sé heimilt að úthluta sem arði hagnaði samkvæmt samþykktum ársreikningi síðasta 

reikningsárs, yfirfærðum hagnaði frá fyrri árum og frjálsum sjóðum eftir að dregið hefur verið 

frá tap sem ekki hefur verið jafnað og það fé sem samkvæmt lögum eða félagssamþykktum 

skuli lagt í varasjóð eða til annarra þarfa. Samkvæmt 1. mgr. 76. gr. laganna tekur 

hluthafafundur ákvörðun um úthlutun arðs eftir að félagsstjórn hefur lagt fram tillögur um það 

efni. Má ekki ákveða að úthluta meiri arði en félagsstjórn leggur til eða samþykkir, sbr. þó 2. 

mgr. sömu greinar. Samkvæmt 5. gr. laga nr. 3/2006, um ársreikninga, skal ársreikningur 

saminn í samræmi við framangreind lög um ársreikninga ásamt reglugerðum og settum 

reikningsskilareglum, ef við á og gefa glögga mynd af afkomu, efnahag og breytingu á 

handbæru fé. Þá skulu stjórn og framkvæmdastjóri bera ábyrgð á samningu ársreiknings fyrir 

hvert reikningsár, sbr. 1. mgr. 3. gr. laganna og skal ársreikningurinn hafa að geyma 

rekstrarreikning, efnahagsreikning, sjóðstreymi, skýringar og skýrslu stjórnar.  

Í 1. mgr. 79. gr. ehl. kemur síðan fram að félagi er hvorki heimilt að veita hluthöfum, 

stjórnarmönnum eða framkvæmdastjórum félagsins eða móðurfélags þess lán né setja 

tryggingu fyrir þá eða aðila sem eru tengdir þeim á nánar tilgreindan hátt. Undanskilin eru þó 

venjuleg viðskiptalán. Tekið er fram í 4. mgr. framangreinds ákvæðis að ef einkahlutafélag 

innir af hendi greiðslur í tengslum við ráðstafanir, sem andstæður eru ákvæðinu, skuli 

endurgreiða þær með dráttarvöxtum. Þá er félagi heimilt að veita lán eða framlag til 

móðurfélags og tryggingu fyrir skuldbindingum móðurfélags, sbr. 6. mgr. 79. gr. ehl.    

Lánveitingar sem andstæðar eru framangreindum ákvæðum, þ.e. 73. gr. og 79. gr. ehl. 

ber að skattleggja sem laun samkvæmt 1. tölul. 1. mgr. A. liðar 7. gr. tsl. og 2. mgr. 11. gr. 

sömu laga. Í 1.mgr. 7. gr. tsl. er mælt fyrir um að skattskyldar tekjur teljist, með þeim 

undantekningum og takmörkunum sem sérstaklega eru tilteknar, hvers konar gæði, arður, laun 

og hagnaður sem skattaðila hlotnast og metin verða til peningaverðs og skiptir ekki máli 

hvaðan þær stafa eða í hvaða formi þær eru. Í A., B. og C. liðum greinarinnar eru taldar upp 

þær tekjur sem mynda skattstofn. Eftir nánari fyrirmælum 3. mgr. 1. tölul. A. liðar 7. gr. tsl. 

teljast til skattskyldra launatekna meðal annars lán til starfsmanna sem óheimil eru samkvæmt 

lögum um hlutafélög og einkahlutafélög, jafnframt því sem segir í 2. mgr. 4. tölul A. liðar að 

til skattskyldra gjafa teljist lán til hluthafa og stjórnarmanna sem eru óheimil samkvæmt sömu 

lögum. Í 1. mgr. 11. gr. tsl. segir að til arðs af hlutum og hlutabréfum í félögum, sem um ræðir 

í 1. tölul. 1.mgr. 2. gr. laganna, teljist auk venjulegra arðgreiðslu sérhver afhending verðmæta 

til hlutareiganda með takmarkaða eða ótakmarkaða ábyrgð eða hluthafa er telja verði sem 
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tekjur af hlutareign þeirra í félaginu. Þá segir í 2. mgr. 11. gr. tsl. að úthlutun verðmæta 

samkvæmt 1. mgr. greinarinnar til hluthafa eða hlutareiganda sem jafnframt eru starfsmaður 

félags, eða tengds félags, teljist vera laun samkvæmt 1. tölul. A. liðar 7. gr. laganna ef hún er 

óheimil samkvæmt lögum um einkahlutafélög.  

Nýlegur dómur hefur gengið um framangreint í máli nr. 153/2012. 

Með úrskurði skattstjóra, sem staðfestur var af yfirskattanefnd, voru opinber gjöld S í 

skattframtölum áranna 2006 og 2007 endurákvörðuð með vísan til þess að fjárhæðir 

sem S hefði fengið að láni frá S ehf. bæri að skattleggja sem laun S samkvæmt 1. tölul. 

1. mgr. A-liðar 7. gr. tsl. og 2. mgr. 11. gr. sömu laga en óumdeilt var að 

lánveitingarnar voru í andstöðu við 73. gr. og 79.gr. ehl. Í málinu vísaði Hæstiréttur 

meðal annars til markmið fyrrgreindra lagaákvæða hefði verið að stemma stigu við 

ólögmætri úthlutun fjár í formi láns úr félögum og að endurgreiðsla láns, á borð við 

þau er málið varðaði, hefði engin áhrif á skattskyldu. Niðurstaða skattyfirvalda var 

staðfest og íslenska ríkið sýknað af kröfum S um að ofangreint bryti gegn 65. og 72. 

gr. stjórnarskrárinnar.
97

   

Af framangreindri umfjöllun má sjá að samkvæmt ákvæðum skattalaga ber að skattleggja 

óheimiluðu úthlutunina samkvæmt 2. mgr. 11. gr. tsl., sem laun eða gjöf hjá móttakanda, ef 

hún er í andstöðu við úthlutunarreglur samkvæmt lögum um einkahlutafélög. Af úrskurðum 

yfirskattarnefndar má sjá að engu máli skiptir hvort endurgreiðsla hafi átt sér stað, heldur ber 

að greiða fullan tekjuskatt af allri fjárhæðinni sem tekin var út með ólögmætum hætti. 

Samskonar ákvæði er hins vegar ekki að finna hvað samlagsfélög varða, þar er úthlutun arðs 

til félagsmanna skattfrjáls og fer ekki eftir reglum um úthlutun arðs.  Taki félagsmaður því 

meira fé út úr félaginu en honum ber, svo að skuld myndist, telst það þá ekki óheimil 

ráðstöfun á hagnaði félagsins og þarf hlutaðeigandi félagsmaður því ekki að óttast um að 

þurfa að greiða launatekjuskatt af úttektinni líkt og í einkahlutafélögum. 
98

 

5.5 Samruni, samsköttun og skipting 

5.5.1 Samruni og skipting  

Við sameiningu og skiptingu fyrirtækja þá flytjast öll skattaleg réttindi og skyldur á milli 

aðila, sbr. 51.-53. gr. tsl., enda sé skilyrðum þeim sem ákvæðin setja um algera sameiningu 

eða skiptingu, m.a. með afhendingu einvörðungu eignarhluta í yfirtökufélaginu/ 

yfirtökufélögunum fyrir eignarhluta í því félagi sem slitið er.  
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Í þeim tilvikum eru til viðbótar þeim skilyrðum sem sett eru í 8. tölulið 31. gr. tsl. fyrir 

yfirfærslu rekstrartapa, sett enn frekari skilyrði fyrir yfirfærslunni í 54. gr. sömu laga, þar sem 

mælt er fyrir um að:  

i) félag eða félög þau sem við taka skuli hafa með höndum skyldan rekstur eða 

starfsemi og það félag sem slitið var,  

ii) tap flytjist ekki milli félaga við sameiningu eða skiptingu þegar það félag sem 

slitið var átti fyrir slitin óverulegar eignir eða hafði engan rekstur með höndum,  

iii) sameining eða skipting félaga verður að vera gerð í venjulegum og eðlilegum 

rekstrartilgangi,  

iv) hið yfirfærða tap verður að hafa myndast í sams konar rekstri og það félag sem 

við tekur eða þau félög sem við taka hafa með höndum.  

 

5.5.1.1 Almennt um samruna 

 

  

Mynd 9: Mismunandi tegundir samruna skv. 51. gr. tsl. 

Með samruna er átt við það þegar eitt eða fleiri fyrirtæki eru leyst upp með þeim hætti að allar 

eignir og skuldir þeirra eru færðar yfir til annars fyrirtækis sem er starfandi fyrir. Það nefnist 

einnig samruni þegar fyrirtæki eru leyst upp og eignir þeirra og skuldir felldar saman og 

yfirfærðar til nýs fyrirtækis sem stofnað er af þessu tilefni. 
99
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Um skattfrjálsan samruna er fjallað í 51. gr. tsl., og tekur það ákvæði eingöngu til 

samruna samkvæmt hlutafélagalögum, þar á meðal einkahlutafélagalögum og 

samvinnufélagalögum. Áhrif skattalegs samruna samkvæmt framangreindum lögum eru þau 

að eignir flytjast yfir til yfirtökufélags á bókfærðu verði og hluthafar þurfa að greiða skatt 

vegna skipta á hlutum sínum í hinu yfirteknu félagi fyrir hluti í yfirtökufélaginu. Þá færast öll 

skattaréttarleg réttindi og skyldur yfir til yfirtökufélagsins, fyrir utan að gerð eru sérstök og 

strangari skilyrði fyrir yfirfærslu á eldra ónýtta rekstrartapi.
100

 Rökin fyrir skattfrjálsum 

samruna, að uppfylltum ákveðnum skilyrðum byggja meðal annars á því að rekstrarhagræðing 

sé almennt jákvæð fyrir viðskiptalífið í heild sinni auk þess sem hluthafar hafi í raun ekki 

innleyst neinn hagnað.
101

 

5.5.1.2 Samruni í einkahlutafélögum 

Samruni einkahlutafélaga fer eftir reglum félagaréttar annars vegar og skattaréttar hins vegar. 

Samruni í þeim félögum eru því jafnframt framkvæmdur eftir ákvæðum XIV kafla ehl.
102

 

Samruni samkvæmt umræddum lögum getur bæði átt sér stað með því, að eitt félag taki annað 

félag yfir, sem síðan er slitið án skuldaskila (samruni með yfirtöku), og með því, að tvö eða 

fleiri félög stofni nýtt félag um atvinnurekstur sinn (samruni með stofnun nýs félags). 
103

 

Talað er um skattaréttarlegan samruna þegar samruni uppfyllir ekki einungis ákvæði 94.- 106.  

gr. ehl. heldur einnig ákvæði 51. og 54. gr. tsl. 
104

 

Til að meta hvort skilyrði skattalegs samruna, þegar einkahlutafélög eiga í hlut þarf að 

taka afstöðu til þess hvort uppfyllt séu skilyrði 1. mgr. 51. gr. tsl. áður en til þess kemur að 

meta hvort skilyrði 54. gr. laganna séu uppfyllt. Meginregla er sú að skattaleg réttindi flytjast 

ekki á milli aðila nema í þeim undantekningartilvikum þegar fyrir því er jákvæð heimild í 

lögum.
105

 Ákvæði 1. mgr. 51. gr. tsl. hefur að geyma slíka jákvæða heimild varðandi 

sameiningu hlutafélaga, þ.m.t. einkahlutafélaga. Heimildin er bundin tveimur skilyrðum, sem 

eru annars vegar að hlutafélagi sé slitið þannig að það sé algjörlega sameinað öðru hlutafélagi 

og og hins vegar að hluthafar í því félagi sem slitið er fái eingöngu hlutabréf í því félagi er við 

tekur (viðtökufélagi) sem gagngjald fyrir hlutafé sitt í félagi því sem slitið er 
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(gagngjaldsskilyrðið). Í skilyrðunum felst að samruni félaganna skal felast í algjörum samruna 

fjármuna og eigin fjár með skiptum á hlutabréfum en engum öðrum greiðslum til hluthafa í 

félagi sem hverfur inn í annað félag. Að báðum skilyrðum uppfylltum tekur viðtökufélagið 

við skattaréttarlegum skyldum og réttindum þess félags sem slitið er. Að því er varðar rétt til 

nýtingar eftirstöðva rekstrartaps sem og heimildir laganna um frestun skattlagningar 

söluhagnaðar þurfa til viðbótar þeim skilyrðum að vera uppfyllt skilyrði þau sem er að finna í 

1. mgr. 54. gr. tsl. sem að framan eru reifuð. 

5.5.1.3 Samruni í samlagsfélögum 

Um samruna sameignar- og samlagsfélag eru ákvæði í 1. og 2. mgr. 53. gr. tsl. Í fyrrnefndu 

málsgreininni kemur fram að sé sameignarfélag slitið, þannig að það sé algjörlega sameinað 

öðru sameignarfélagi eða hlutafélagi og eigendur í fyrrnefnda félaginu fái eingöngu 

eignarhluta eða hlutabréf í síðarnefnda félaginu sem gagngjald fyrir eignarhluta sína í félaginu 

því sem slitið var, þá skulu skiptin sem slík ekki hafa í för með sér skattskyldar tekjur fyrir 

þann sem lét eignarhluta sinn af hendi og heldur ekki fyrir það félag sem slitið var.
106

 Í 

síðarnefndu málsgreininni kemur síðan fram að ef sameignarfélagi, sbr. fyrrnefnd málsgrein, 

er breytt í hlutafélag þannig að eigendur í fyrrnefnda félaginu fái eingöngu hlutabréf í 

síðarnefnda félaginu sem gagngjald fyrir eignarhluta sína í félagi því sem slitið var, þá skal 

þessi breyting ekki hafa í för með sér skattskyldar tekjur fyrir eigendur sameignarfélagsins 

eða félagið sjálft.  

Í 53. gr. tsl. er þó aðeins talað um sameignarfélag sem framlagsfélag. Eðlilegt er því, 

að spurt sé, hvort samlagsfélag geti þá ekki verið framlagsfélag.
107

 Með lögum nr. 133/2001 

var samlagsfélögum veitt sjálfstætt skatthæfi. Í framhaldi var orðinu samlagsfélag bætt fyrir 

aftan orðið sameignarfélag í 3. tl. 1. mgr. 2. gr., 2. mgr. 2. gr. og 2. mgr. 71. gr. tsl. Þá var 

nýrri málsgrein, sem í eru orðin sameignarfélag og samlagsfélag, bætt við 19. gr. tsl. Á öðrum 

stöðum þar sem orðið sameignarfélag kemur fyrir, stendur það eitt og sér. Þótt samlagsfélaga 

sé ekki getið sem framlagsfélaga í 53. gr. tsl., þarf slíkt þó ekki endilega að merkja það, að 

óheimilt sé að sameina samlagsfélög, heldur er líklegast að um mistök sé að ræða eða skýrist 

af því að almennt er lítið fjallað um samlagsfélög í lögum. 
108

 Má ætla af grundvelli 

framangreinds að þar sem samlagsfélög skattleggjast með sama hlutfalli og sameignarfélög og 

lúta sömu skilyrðum skattalaga og þau félög, að ákvæði 53. gr. tsl. sé einnig ætla að ná til 
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samlagsfélaga. Samkvæmt því er einungis heimild til að sameina samlagsfélag við annað 

sameignar- eða samlagsfélag eða sameina inn í hlutafélag eða einkahlutafélaga að uppfylltum 

þeim skilyrðum sem að framan greinir. Í þessu sambandi ber þó að hafa í huga, að engin lög 

eru til um samlagsfélög né eru kveðið á um samruna í lögum nr. 50/2007 og má telja að 

formkröfurnar til samruna séu því eðlilega minni. Lágmarkskrafa hlýtur þó jafnan að vera, að 

fyrir liggi endanlegur lokaefnahagsreikningur framlagsfélagsins og ákvörðun sameigenda um 

að slíta því með yfirfærslu heildareigna til annars félags, það er sameignarfélags, 

samlagsfélags eða hlutafélags, svo og einhvers konar samrunasamningur, þau sem eignarhluti 

sameiganda framlagsfélags í viðtökufélagi er tilgreindur og kveðið á um greiðslu hans. 
109

 

5.5.1. Skipting 

Skipting félaga er andhverfa samruna. 
110

 Með skiptingu er venjulega átt við það, að félagi sé 

deilt upp í tvö eða fleiri félög.
111

 Ákvæði hlutafélaga- og einkahlutafélagalaga um samruna 

eiga einnig við um skiptingar eftir því sem við á sbr. 133. gr. HLU og 107. gr. ehl.
112

 Ákvæði 

hlutafélagalaga um skiptingu var lögfest árið 1994, sbr. 100. gr. laga nr. 137/1994, í þeim 

tilgangi að fullnægja skilyrðum 6. gr. félagaréttartilskipunar ESB (EB) frá 17. desember 1982 

um skiptingu hlutafélaga. 
113

 

Samkvæmt 133. gr. hlutafélagalögum getur hluthafafundur í hlutafélagi samþykkt 

tvenns konar skiptingu; annars vegar algera skiptingu sem felst í því að hlutafélagi er slitið 

með yfirfærslu á öllum eignum þess til tveggja eða fleiri félaga, og hins vegar hlutaskiptingu, 

sem felst í því, að hlutafélagi, án þess að því sé slitið, yfirfærir hluta af eignum sínum og 

skuldum til annars félags eða annarra félaga.  

Samkvæmt íslenskum lögum er aðeins heimilt að skipta hlutafélögum og 

samvinnufélögum, sem skráð eru hér á landi, á lögmæltan hátt, án þess að til skattlagningar 

komi. Einkahlutafélög eru þ.a.l. óskiptanleg, nema þeim sé fyrst breytt í hlutafélag samkvæmt 

107. gr. ehl.
114

 Hliðstæðu máli gegnir um sameignar- og samlagsfélög. Í skattframkvæmd er 

unnt að breyta þeim í einstaklingsrekstur án skattlagningar, en það er eins konar skipting. 

Jafnframt er unnt að breyta einstaklingsrekstri í einkahlutafélag án skattlagningar, sbr. 56. gr. 

tsl.  
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5.5.3 Samsköttun 

5.5.3.1 Almennt um samsköttun 

Ákvæði um heimild til samsköttunar einkahlutafélaga er að finna í 55. gr. tsl. og kom það inn 

með setningu laga nr. 154/1998. Ákvæðið nær til skráðra hlutafélaga, einkahlutafélaga og 

samlagshlutafélaga, sem falla undir 1. tl. 2. gr. tsl. Samkvæmt 1. tl. 2. gr. tsl. er um að ræða 

félög með heimilisfesti hér á landi sem ber að greiða tekjuskatt af öllum tekjum sínum, hvar 

sem þeirra er aflað. Ákvæði 55. gr. tsl. er svohljóðandi: 

Skattstjóri getur heimilað að tvö eða fleiri hlutafélög, sbr. 1. tölul. 1.mgr. 2.gr., séu 

skattlögð saman. Skilyrði samsköttunar eru að eigi minna en 90 % hlutafjár í 

dótturfélögum sé í eigu móðurfélagsins sem óskar samsköttunar eða annarra 

dótturfélaga sem einnig taka þátt í samsköttuninni. Jafnframt hafi öll hlutafélögin sama 

reikningsár og eignarhald hafi varað allt reikningsárið, nema þegar um nýstofnað 

dótturfélög er að ræða eða slit á dótturfélagi. Samsköttun skal að lágmarki standa í 

fimm ár og ef samsköttun er slitið er ekki heimilt að fallast á hana að nýju fyrr en að 

liðnum fimm árum frá því að henni var slitið. 

Í almennum athugasemdum með frumvarpi því, sem varð að lögum nr. 154/1998, kom fram 

að markmið með lögfestingu heimildar til samsköttunar hlutafélaga og einkahlutafélaga væri 

að gera móður- og dótturfélögum kleift að vera ein skattaleg eining þannig að 

heildartekjuskattur allra félaganna yrði ekki hærri en hann hefði orðið ef öll starfsemi 

félaganna hefði verið rekin í einu félagi. Þannig myndi við samsköttun verða unnt að nýta 

hagnað sem yrði á rekstrarárinu hjá einu félaganna til að jafna tap sem yrði hjá öðru félagi á 

sama rekstrarári. 
115

 

5.5.3.2 Skilyrði samsköttunar 

Til þess að heimild til samsköttunar eigi við, þurfa öll skilyrði 55. gr. tsl. að vera uppfyllt. 

Skilyrði samsköttunar tveggja eða fleiri einkahlutafélaga er, að eigi minna en 90 % hlutafjár í 

dótturfélaginu séu í eigu móðurfélagsins, sem óskar samsköttunar, eða annarra dótturfélaga, 

sem einnig taka þátt í samsköttuninni. Óski tvö félög eftir að vera samsköttuð, þurfa því að 

lágmarki 90% hlutafjár í dótturfélaginu að vera eign móðurfélagsins. 
116

 

Þá er það skilyrði, að móðurfélagið og dótturfélagið hafi sama reikningsár. Verður það 

því að byrja og enda á sama tíma. Að auki verður móðurfélagið að hafa átt 90 % hlutafjár í 
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dótturfélaginu allt reikningsárið, þ.e. frá upphafi þess til loka, nema þegar um nýstofnað 

dótturfélag er að ræða eða slit á dótturfélagi. Þá er ekki nauðsynlegt, að félögin, sem taka þátt 

í samsköttun, stundi sambærilegan rekstur, og gengur hún að því leyti heldur lengra en 

heimild til tapsyfirfærslu við sameiningu, sbr. 54. gr. tsl. Síðasta skilyrðið er að samsköttunin 

verður að standa yfir í a.m.k. fimm ár. Ef samsköttun er síðan slitin er ekki unnt að fallast á 

hana að nýju fyrr en að liðnum fimm árum frá því að henni var slitið.  

5.5.3.3 Uppgjör taps við samsköttun 

Tap, sem verður á rekstri eins eða fleiri samskattaðra einkahlutafélaga, má draga frá tekjum 

hinna, áður en tekjuskattur er reiknaður. Þá skal viðkomandi tekjuár ávallt gert upp, áður en 

tekið er tillit til yfirfæranlegs taps fyrri ára. Ávallt skal gera upp viðkomandi tekjuár áður en 

tekið er tillit til hins yfirfæranlegs taps fyrri ára. Tap hjá einu eða fleiri félögum sem taka þátt 

í samsköttun skiptist þá hlutfallslega niður á milli þeirra félaga sem eru með hagnað það árið. 

Ef tapið nýtist ekki færist það yfir til næsta árs.117  Yfirfæranlegt tap einkahlutafélags, sem 

stafar af rekstri frá því fyrir samsköttun, má aðeins nýta í því félagi sem tapið var til í. Umrætt 

tap getur félag þó ekki nýtt, fyrr en hagnaðurinn hefur verið lækkaður með tapi annarra félaga 

í samsköttuninni innan sama tekjuárs. Á þessu er þó undantekning. Í 4. mgr. 55. gr. tsl. kemur 

fram að heimilt sé að nýta  tap félags sem varð til fyrir samsköttun ef skilyrði 1. mgr. 54. gr. 

tsl. eru öll uppfyllt. 118 

5.5.3.4 Samsköttun í samlagsfélögum 

Samskonar reglur um samsköttun einkahlutafélaga gilda ekki um samlagsfélög og er því ekki 

heimild til samsköttunar í þeim félögum.  

6. Niðurstöður 

Hér að framan hefur verið gerð grein fyrir skattlagningu einkahlutafélags og samlagsfélags. 

Farið hefur verið yfir lög og reglur um skattlagningu félaganna auk þess sem félögin hafa 

verið borin saman og kostir og ókostir hvors félags fyrir sig metnir.   

Eins og fram hefur komið er skattlagning félaganna ólík. Má þar fyrst nefna þann mun 

sem er á skatthlutfalli þeirra. Einkahlutafélög eru skattlögð með 20 % skattþrepi en 

samlagsfélög eru hins vegar skattlögð með 36 % skattþrepi. Þegar greiddur er út arður úr 

einkahlutafélögum greiða einstaklingarnir 20 % fjármagnstekjuskatt en úthlutun úr 
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samlagsfélagi er hins vegar skattfrjáls. Endanleg skattlagning félagaformanna var hin sama 

allt til ársins 2009. Í kjölfar skattalagabreytinga árið 2009 hefur ákveðið misræmi myndast á 

milli félagaformanna miðað við það sem áður var. Breytingarnar fela það í sér að þeim aðilum 

sem ber að reikna sér endurgjald í hluta- og einkahlutafélögum er skylt að greiða tekjuskatt af 

helmingi  þess arðs sem þeir fá úthlutað umfram 20 % af skattalegu bókfærðu eigin fé. 

Samskonar regla gildir þó ekki um samlagsfélög og verður heildarskattbyrði einstaklinga sem 

eiga og reka slík félög því lægri samanborið við einkahlutafélög.  

Þá eru lög um greiðslur úr félögunum ekki með sama hætti. Samkvæmt ehl. er 

einkahlutafélagi hvorki heimilt að veita hluthöfum, stjórnarmönnum eða framkvæmdastjórum 

félagsins eða móðurfélags þess lán né setja tryggingu fyrir þá eða aðila sem tengdir eru þeim á 

nánar tilgreindan hátt. Ef um ólögmæt lán er að ræða ber að skattleggja það sem laun. Slíkar 

reglur ná hins vegar ekki til samlagsfélaga og þurfa félagsmenn samlagsfélaga því ekki að 

greiða launatekjuskatt af úttektinni. 

Það sem einkahlutafélagaformið hefur hins vegar umfram samlagsfélagaformið út frá 

framangreindum samanburði er m.a. að einkahlutafélag hefur heimild til sameiningar 

samkvæmt 51. gr. tsl en samlagsfélögum er einungis heimilt að sameina félagið við annað 

sameignarfélag eða samlagsfélag eða sameina inn í hf. eða ehf., sbr. 53. gr. tsl. Að auki er 

ekki heimild til samsköttunar í samlagsfélögum en hins vegar er slíkt heimilt í 

einkahlutafélögum, sbr. 55. gr. tsl. Þá er heimild til yfirfærslu einstaklingsrekstrar yfir í 

einkahlutafélag án skattlagningar, sbr. 56. gr. tsl. en ef einstaklingsrekstur er færður yfir í 

samlagsfélag ber félaginu að greiða skatt vegna yfirfærslunnar.     

Fleiri þætti en samanburð á skattlagningu þarf að skoða við val á rekstrarformi. Þyngst 

vegur væntanlega ábyrgð á skuldbindingum félagsins. Eigendur einkahlutafélags bera 

takmarkaða ábyrgð á skuldum félagsins og verður að telja það einn helsta ávinning þess 

félags. Félagsmenn geta því í versta falli tapað því hlutafé sem þeir hafa lagt inn í félagið, ef 

illa fer. Ábyrgð manna í samlagsfélagi er hins vegar með þeim hætti að einn eigandi í það 

minnsta ber ótakmarkaða ábyrgð en ábyrgð annarra er takmörkuð við eign þeirra í félaginu. 

Með því er átt við að kröfuhafi geti gengið beint að öllum eignum eiganda, getur sótt í 

persónulegar eigur eiganda áður en gengið er að eignum fyrirtækisins. Þó getur 

einkahlutafélag borið ótakmörkuðu ábyrgðina, með því er ábyrgð eigenda takmörkuð við 

hlutafé í félögunum tveimur og ekki unnt að ganga að þeim persónulega.   
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Misjafnt er eftir tilgangi félags og umfangi þess hvort félagaformið henti betur út frá 

framangreindum reglum félagaréttar og skattaréttar. Ef mikill hluti framlegðar er nýttur í 

fjárfestingar og endurnýjun tækja, þ.e.a.s. ef halda á fjármununum áfram inni í félaginu, 

verður að telja að félagaformið einkahlutafélag henti betur þar sem árleg skattlagning í því 

félagi er þá lægri. Hentar einkahlutafélagaformið því að öllu jöfnu betur fyrir 

fjárfestingarstarfsemi, frumvinnslufyrirtæki og úrvinnslufyrirtæki, þar sem úthlutun arðs til 

hluthafa er ekki regluleg.  

Í félögum þar sem greiðsla á fjármunum er regluleg til  hluthafa þá er samlagsfélag 

líklega betri kostur enda flæðir fjármagnið þar frjálst til hluthafa, en þetta á t.a.m. við um 

fyrirtæki á sviði þjónustu. Auk þess sem flókna reglan um úthlutun arðs á ekki við um þessi 

félög. Samkvæmt þessu er betra fyrir aðila í einstaklingsrekstri eða smærri fyrirtæki að stofna 

samlagsfélag, þar sem reglur um úttektir úr félaginu til eiganda leiða ekki til hærri 

skattgreiðslna. 119  

Í ljósi þessara niðurstaðna og nýlegra skattabreytinga væri áhugavert að skoða hvort 

nýja ákvæðið um skattlagningu arðs feli í sér brot á jafnræðisreglu 65. gr. stjórnarskrárinnar. 

Þar sem skattabreytingin nær aðeins til einkahluta- og hlutafélaga er álitamál hvort 

skattlagningin mismuni félagaformum að einhverju leyti eftir samsetningu og fjölda hluthafa 

án tillits til þess hvert reiknað endurgjald þeirra er. Þá væri einnig áhugavert að skoða hvort 

félög fari í auknum mæli að fjármagna rekstur sinn  með lánum. Þar sem álykta má að 

ákveðinn hvati sé til staðar fyrir félög að fjármagna rekstur sinn með lánum eftir  að nýja 

ákvæðið var lögfest.  
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