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Þakkir 

Höfundur vill koma á framfæri þökkum til allra þeirra sem lögðu hönd á plóg við gerð þessa 

verkefnis og veittu ómetanlega aðstoð og leiðsögn. Fyrst ber að þakka Guðmundi Ólafssyni 

leiðbeinanda, fyrir góða leiðsögn og hvatningu þegar hlutirnir voru ekki að ganga upp þar sem 

hver hindrunin tók við af annarri svo vart sá til sólar. Bryndís Gunnlaugsdóttir Holm 

lögfræðingur hjá Ríkisskattstjóra Reykjavíkur, Jóhann Níels Baldursson verkefnastjóri í 

vöruþróun og viðskiptalausnum hjá Creditinfo og Stefán Sigurðsson starfsmaður í 

fyrirtækjatölfræði hjá Hagstofu Íslands fá bestu þakkir fyrir góða aðstoð við öflun tölulegra 

gagna. Sérstakar þakkir fá svo þeir Halldór Grönvold aðstoðarframkvæmdarstjóri hjá 

Alþýðusambandi Íslands og Halldór Oddson, lögfræðingur hjá Alþýðusambandi Íslands fyrir 

greinagóð svör við spurningum höfundar og veittan aðgang að mikilvægum upplýsingum við 

framvindu verkefnisins. Björk Reynisdóttir viðskiptafræðinemi við Háskólann á Bifröst, 

Sigurgeir Þór Bjarnason kennari og Kristjana Halldórsdóttir kennari, fá þakkir fyrir yfirlestur, 

góðar ábendingar og þolinmæði. Höfundur vill einnig þakka öllum þeim sem komu að 

verkefninu með einum eða öðrum hætti. Að lokum vil ég svo færa syni mínu Kristófer Mána 

Halldórssyni kærar þakkir fyrir aðstoð við hönnun forsíðumyndar og ótrúlega þolinmæði og 

skilning á verkefninu þrátt fyrir ungan aldur. 
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Útdráttur 

Félagaformið eins og við þekkjum það í dag á rætur sínar að rekja aftur til sautjándu og 

átjándu aldar þegar mikil umskipti áttu sér stað á búsetuformi manna í Evrópu og því 

samfélagi sem áður þekktist. Almenningur flykktist úr bæ í borg vegna breyttra 

atvinnumöguleika sem komu með stofnun ýmiskonar félaga. Til þessa tíma má rekja 

hlutafélagaformið þó það hafi þá verið að mörgu leyti ólíkt því sem þekkist í dag. Með 

tilkomu breyttra félagaforma hvort sem um félög með ótakmarkaða og takmarkaða ábyrgð er 

að ræða eru gjaldþrot fylgifiskur þess og eiga sér stað þegar að félög geta ekki staðið við 

skuldbindingar sínar. Í þessu verkefni verður rannsakað hvenær megi rekja gjaldþrot til 

kennitöluflakks en það má segja að sé hið „óeðlilega gjaldþrot“, þegar farið er á svig við lög 

og reglur í eiginhagsmunaskyni. Hið samfélagslega tjón sem hlýst bæði af völdum gjaldþrota 

og kennitöluflakks má sjá sem beint fjárhagslegt tjón fyrir samfélagið í heild sem og í skekkju 

á samkeppnismarkaði svo fátt eitt sé nefnt. Aðeins lítið brot af útistandandi skuldum þrotabúa 

fást greiddar sem veldur samfélaginu í heild verulegu tjóni í ljósi þess að einn af stærstu 

kröfuhöfum gjaldþrota félaga er ríkið eða opinberir sjóðir landsmanna. Vitað er um þennan 

vanda en lítið um hann fjallað, þó hefur Alþýðusamband Íslands sem í upphafi var að 

rannsaka svarta atvinnustarfsemi áttaði sig á vandanum og berst nú fyrir breyttri löggjöf til að 

bæta íslenska viðskiptahætti.  
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Abstract 

The corporation form as known today has its roots back to the seventeenth and eighteenth 

century when a great transition took place at the residency and community in Europe. People 

moved from the country to cities because of changing job opportunities that came with the 

establishment of various corporations. The corporation form can be attributed to this period 

even though it was in many ways unlike what is known today. With change in types of 

businesses whether corporations with unlimited or limited liability, bankruptcy started to be a 

threat to corporations but that occurs when they cannot meet their obligations. In this thesis it 

is studied when „normal bankruptcy” can be attributed to so call I.D scam which means 

bankruptcy that occurs when corporations do not abide by the rules and regulations for their 

own personal interest. The social damage caused by both „normal bankruptcy” and I.D scam 

affects the society with direct financial loss and as a bias in the competitive market. Only a 

small fraction of outstanding claims is paid by bankrupt corporations which are causing 

damage to the society because the largest creditors of bankrupt corporations is the state or in 

other words the public founds of the population. This problem is known but nothing seems to 

be done about it. Confederations of Iceland were investigating the underground economy 

when they realized the problem of I.D scam and they are now fighting for changing 

legislation to improve the Icelandic business market. 
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Formáli 

Lokaverefni þetta er 12 ECTS eininga verkefni til B.Sc. gráðu frá viðskiptadeild Háskólans á 

Bifröst og fór vinnsla þess fram á sumarönn 2013. Viðfangsefni verkefnisins er að rannsaka 

hvenær rekja megi gjaldþrot til kennitöluflakks og hvert samfélagslegt tjón af völdum 

gjaldþrota sé. Höfundur hefur unnið lokaverkefni þetta og er það að öllu leiti hennar eigið og 

er skilmerkilega vísað til heimilda þar sem vitnað er í verk annarra. Í því efni hefur reglum 

skólans verið fylgt eftir bestu getu.  

 

 

 

 

 

 

 

Bifröst 31. júlí 2013 

______________________________ 

Ingibjört Rakel Kristjönudóttir 
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1.  Inngangur 

Tilflutningur reksturs félaga

 á nýja kennitölu

 
virðist vera velþekktur gjörningur hér á landi. 

Breytingar á kennitölum geta gert mönnum kleift að komast hjá því að greiða skuldir og 

einnig að koma eignum undan þegar félag fer í gjaldþrot

. Telja má að hér sé um löglegan 

gjörning að ræða. Spurningin er hinsvegar hversu siðlegur hann er. Virðist slík háttsemi hafa 

fengið að viðgangast hér á landi óáreitt (Hallgrímur Oddson, 2010).  

Kveikjan að þessu verkefni kviknaði í kjölfar greinar sem birtist á dv.is með vísan í 

fyrirsögnina „kennitöluflakk er ekki einu sinni siðlaust“. Þar tjáði eigandi netverslunarinnar 

buy.is sig um að hann stundaði kennitöluflakk með það að markmiðið að losna undan því að 

greiða aðflutningsgjöld af innfluttri vöru til Ríkissjóðs (Annas Sigmundsson, 2013). Ríkið 

verður þannig af tekjum sem ættu að renna í sameiginlega sjóði landsmanna. Þegar félög fara 

í gjaldþrot er ríkið í flestum tilfellum stærsti kröfuhafi þeirra (Halldór Grönvold, samtal, 28. 

júní 2013). Almenningur ber þannig skertan hlut frá borði þar sem lögbundnar greiðslur skila 

sér ekki til ríkisins. 

Sem þjóðfélagsþegn í íslensku samfélagi taldi höfundur áhugavert að leggja upp með það 

markmið að skoða tengingu gjaldþrota við kennitöluflakk og hvort samfélagslegt tjón fylgi 

gjaldþrotum. 

1.1 Uppbygging verkefnis 

Í upphafi verkefnis verður farið yfir þá aðferðarfræði sem notuð var við gerð þess. Hugtakið 

félagaform er útskýrt og farið örlítið í sögu og þróun þess. Þá er fjallað um einkahlutafélög, 

hlutafélög og sameignarfélög. Stuttlega er síðan tekið saman hvað er líkt og ólíkt á milli 

þessara félagaforma. Þar á eftir er fjallað um hvað kennitölur eru og munurinn á kennitölum 

                                                 


 Félag er skipulögð heild einstaklinga sem stefna að sama takmarki (Snara, e.d.). 

 Tíu stafa tala sem auðkennir einstakling eða fyrirtæki á Íslandi (Snara, e.d.). 

 Vanhæfni á að standa við fjárhagslegar skuldbindingar sínar (Snara, e.d.). 
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einstaklinga og félaga útskýrður. Farið er yfir það hvernig félög eru stofnuð, kostnaður við 

stofnun þeirra og fjölda nýskráðra félaga fyrir hvert ár í yfir tíu ára tímabil. Fjallað er um hvað 

gjaldþrot eru og hvernig þau eiga sér stað. Skoðaður er fjöldi gjaldþrota fyrir hvert ár, tenging 

einstaklinga við gjaldþrota félög og tenging gjaldþrota við persónuleg vanskil. Stiklað verður 

á stóru um ársreikninga og síðan er kynnt til sögunnar kennitöluflakk þar sem lagaumgjörð 

verður skoðuð. Þar á eftir verður rakin tenging gjaldþrota við kennitöluflakk í samræmi við 

eignir á móti skuldum við uppgjör þrotabúa. Tekinn verður púlsinn af tíðarandanum og 

skoðaðar fréttir um óeðlileg gjaldþrot til að leggja mat á hvort um kennitöluflakk sé að ræða. 

Starfshættir fyrirtækja verða teknir fyrir og sú samfélagslega ábyrgð sem hvílir á félögum og í 

kjölfar þess verður skoðað hið samfélagslega tjón af völdum gjaldþrota og kennitöluflakks. 

Komið verður inná starf Alþýðusambands Íslands og starfshóps sem settur var á laggirnar en 

þeir hafa á síðustu misserum verið að rannsaka kennitöluflakk með það að markmiði að herða 

löggjöf félagaformsins. Niðurstöður verða túlkaðar og að endingu koma lokaorð. 

1.2 Rannsóknarspurning og markmið með vinnslu verkefnis 

Svo virðist sem flestir kannist við hugtakið kennitöluflakk. Fáir virðast þó vita hvað þetta 

hugtak í raun og veru stendur fyrir þar sem engin almenn lagaleg skilgreining virðist vera til 

(Starfshópur b, 2013, bls. 1). Eitt af viðfangsefnum þessa verkefnis er að skilgreina hugtakið 

kennitöluflakk til að sjá hvað greinir það frá almennu gjaldþroti samfara því að skoða hvort 

samfélagslegt tjón hljótist af gjaldþrotum.  

Hugmyndin snýr að því að skoða fjölda stofnaðra félaga og fjölda gjaldþrota með það 

markmið að sjá hvort eitthvað óeðlilegt sé þar á ferli. Skoðað verður hve hátt hlutfall krafna 

við gjaldþrotaskipti fást greiddar út úr gjaldþrota fyrirtækjum til að geta lagt mat á hvort um 

samfélagslegt tjón sé að ræða. Rannsóknarspurningin sem höfundur leitast við að svara er:  

„Hvenær má rekja gjaldþrot til kennitöluflakks og hvert er samfélagslegt tjón gjaldþrota?“ 
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1.3 Helstu annmarkar verkefnisins 

Þegar hafist var handa við verkefnið komu ýmsir annmarkar í ljós. Meðal annars rakst 

höfundur á þann vegg að lítið er til af upplýsingum hvað varðar kennitöluflakk enda erfitt að 

greina kennitöluflakk frá ef svo má segja „eðlilegum gjaldþotrum“. Varð höfundur því að 

endurskoða það rannsóknarefni sem lagt var upp með í upphafi en rannsóknarspurningin var 

svohljóðandi: 

„Hvað er kennitöluflakk og hvaða áhrif hefur það á íslenskt efnahagslíf?“ 

Þegar í ljós kom að Íslenska ríkið, Tollstjóri, Hagstofa Íslands og Ríkisskattstjóri ættu ekki 

til upplýsingar sem höfundur þarfnaðist til þess að rannsaka áhrif kennitöluflakks á íslenskt 

efnahagslíf, meðal annars óinnheimtar tekjur ríkissjóðs vegna kennitöluflakks, ákvað 

höfundur að hafa samband við Alþýðusamband Íslands þar sem þeir eru að rannsaka 

kennitöluflakk. Í kjölfar samtals sem höfundur átti við Halldór Grönvold 

aðstoðarframkvæmdarstjóra sambandsins ákvað höfundur að venda kvæði sínu í kross og 

skoða hvenær megi rekja gjaldþrot til kennitöluflakks samfara samfélagslegu tjóni. 

Rannsóknarspurningin er því svohljóðandi: 

„Hvenær má rekja gjaldþrot til kennitöluflakks og hvert er samfélagslegt tjón gjaldþrota?“ 

Spurningakönnun var send út til eitthundrað félaga með takmarkaða ábyrgð svo höfundur 

gæti gert sér grein fyrir algengi kennitöluflakks. Svörun varð engin og því ekki hægt að notast 

við þá könnun. Höfundur lagði einnig upp með að ræða við ákveðna einstaklinga sem vitað er 

að hafa stundað kennitöluflakk og hafði fengið samþykki þeirra til að veita þar að lútandi 

upplýsingar. Þegar á hólminn var komið varð raunin sú að viðkomandi voru ekki tilbúnir til 

að láta af hendi þær upplýsingar og drógu því samþykki sitt til baka. Aðrir annmarkar við 

vinnslu verkefnisins voru þeir að höfundur þurfti að leita gagna hjá opinberum stofnunum og 

þar sem erfitt er að gera kröfu um að upplýsingar verði sendar um hæl, má segja að höfundur 

hafi gert óraunhæfar kröfur um upplýsingaflæði. Tímarammi verkefnis gerði það einnig að 

verkum að ekki var hægt að vinna úr öllum upplýsingum sem aflað var.  
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2. Aðferðarfræði 

Við vinnslu verkefnisins verður úrvinnsla og uppbygging í megindráttum byggð á 

rannsóknarlíkani Kotler sem sjá má hér að neðan. Markmiðið með aðferðinni er að geta 

svarað rannsóknarspurningunni: „Hvenær má rekja gjaldþrot til kennitöluflakks og hvert er 

samfélagslegt tjón gjaldþrota“. 

Mynd 2-1: Rannsóknarlíkan Kotler. 

Víða var leitað fanga til að afla gagna sem gætu gefið góða heildarmynd af viðfangsefninu. 

Jóhann Níels Baldursson verkefnastjóri í vöruþróun og viðskiptalausnum hjá Creditinfo veitti 

höfundi upplýsingar meðal annars hvað varðar ógreiddar skuldir við uppgjör þrotabúa. Haft 

var samband við Alþýðusamband Íslands og rætt við þá nafnana Halldór Oddson lögfræðing 

og Halldór Grönvold aðstoðarframkvæmdarstjóra sambandsins, þar sem þeir hafa verið að 

rannsaka samfélagslegt tjón kennitöluflakks. Markmið þeirra er að reglugerð verði sett sem 

eykur ábyrgð félaga með takmarkaða ábyrgð til að minnka hættu á misnotkun félaga á 

markaði til eigin hagsmuna (ASÍ a, 2012, bls. 1). Voru þessir heiðursmenn tilbúnir að svara 

þeim spurningum sem leitað var svara við ásamt því að láta af hendi trúnaðargögn sem gætu 

nýst við vinnslu verkefnisins. Þessar upplýsingar eru þó þeim annmörkum háðar að höfundur 

mátti nota þær til viðmiðunar við vinnslu verkefnis en ekki opinbera innihald þeirra. 

Upplýsinga var einnig aflað af vef Hagstofu Íslands ásamt því að fá frekari upplýsingar frá 

Stefáni Sigurðssyni sem starfar við fyrirtækjatölfræði hjá stofnunnin. Til að afla gagna um 

kostnað við stofnun félaga var haft samband við Bryndísi Gunnlaugdóttur Holm lögfræðing 

hjá Ríkisskattstjóra. Höfundur styðst að hluta til við annars stigs gögn svo sem skýrslur og 

rannsóknir um efnið sem eru nú þegar til staðar sem og heimildir úr bókum, lögum, greinum 

og af veraldarvefnum.  
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Í kafla númer 6.16 í Gagnfræðakveri handa háskólanemum kemur fram að vitna skuli í 

viðtöl sem munnlegar heimildir og að eigi skuli vísa til þeirra í heimildaskrá (Friðrik H. 

Jónsson og Sigurður J. Grétarsson, 2007, bls. 100-101). Eftir því verður farið í þessu verkefni.  

Þær upplýsingar sem höfundur vann með voru vel ígrundaðar og rýndar til gagns. Leitast 

var við að leggja mat á raunhæfi þeirra við gerð verkefnisins til að svara 

rannsóknarspurningunni eftir bestu getu. Við gerð þessa verkefnis voru notaðar fræðilegar 

aðferðir sem kenndar hafa verið og eru viðurkenndar af Háskólanum á Bifröst til að 

niðurstöður þess væru sem marktækastar.  
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3. Félagaform 

Félag er skipulögð heild einstaklinga sem stefna að sama takmarki. Hérlendis ríkir svokallað 

félagafrelsi, það er frelsi til að stofna félög í lögmætum tilgangi svo lengi sem lögum er 

framfylgt (Stefán Már Stefánsson, 2003, bls. 4). Til eru tvennskonar form félaga, fjárhagsleg 

og ófjárhagsleg (Áslaug Björgvinsdóttir, 1999, bls. 49). Ófjárhagsleg félög einkennast af því 

að þau stefna ekki að fjárhagslegum ávinningi með starfsemi sinni. Þau geta verið stofnuð 

innan kunningjahópa án sérstakra reglna um félagsskapinn. Ófjárhagsleg félög geta einnig 

verið stofnuð með einkaréttarlegum löggerningi

 má þar meðal annars nefna skákfélög og 

fótboltafélög svo dæmi séu tekin (Áslaug Björgvinsdóttir, 1999, bls. 66-67). Ekki verður 

fjallað meira um ófjárhagsleg félög hér. Fjárhagsleg félög einkennast aftur á móti af því að 

þau eru stofnuð í fjárhagslegum tilgangi. Hægt er að flokka þesskonar félög í þrennt, 

persónuleg-, fjármagns- og gagnkvæm félög (Áslaug Björgvinsdóttir, 1999, bls. 49-66). Í 

þessu verkefni verður eingöngu fjallað um fjármagns- og persónuleg félög. Persónuleg félög 

einkennast meðal annars af því að vinnuskylda hvílir á félagsmönnum, svo sem 

samvinnufélög, samlagsfélög og sameignarfélög svo eitthvað sé nefnt. Fjármagnsfélög 

einkennast hinsvegar af því að myndað er stofnfé til að standa undir rekstri félagsins, það er 

félagsmenn greiða tiltekna fjárhæð og réttindi þeirra og skyldur fara í samræmi við það. 

Ábyrgðarskylda félagsmanna nær einungis til þeirrar fjárhæðar sem þeir hafa innt af hendi til 

félagsins. Dæmi um þesskonar félög eru hlutafélög og einkahlutafélög (Áslaug 

Björgvinsdóttir, 1999, bls. 49-66). 

3.1 Söguleg þróun hlutafélagaformsins 

Evrópa tók miklum stakkaskiptum á sautjándu og átjándu öld en á þeim tíma breyttist 

þjóðfélagsskipan, það er Evrópubúar fluttust í miklum mæli úr dreifbýli í þéttbýli. Á sama 

tíma voru ný fyrirtækjaform að ryðja sér rúms þar sem meðal annars voru sett á laggirnar 

verksmiðjufyrirtæki, iðnfyrirtæki og verslunarfélög. Markaði þetta upphafið að 

                                                 


 Löggerningur er viljayfirlýsing sem ætlað er að stofna rétt, breyta rétti eða fella rétt niður (Snara, e.d.). 
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hlutafélagaforminu sem þekkist í dag þó formið hafi þá verið að mörgu leiti ólíkt. Meðal 

annars má benda á að á þessum tíma voru afskipti ríkisins mikil sem sjá má í takmörkunum á 

frjálsri samkeppni og úthlutun einkaleyfa svo eitthvað sé nefnt (Schmidt, Karsten , 1991, bls. 

638-645). Ætla má að það hlutafélagaform sem þekkist í dag hafi fyrst komið fram á seinni 

hluta nítjándu aldar í kjölfar minni ríkisafskipta, meira frjálsræðis í viðskiptum og 

takmarkaðri ábyrgð. Í kjölfar þessara breytinga þróuðust reglur um hlutafélagaformið sem í 

fyrstu voru einungis meginreglur en voru festar í lög árið 1921 með síðari breytingum (Stefán 

Már Stefánsson, 2003, bls. 1-2). 

Grundvöllur hlutafélagaformsins er reglan um takmarkaða ábyrgð hluthafa. Ekki er ljóst 

hvernig sú regla þróaðist innan Evrópu. Talið er að sumstaðar hafi skipt persónuleg ábyrgð, 

það er öll ábyrgð félags verið skipt á milli eigenda félagsins, seinna þróast í hlutafjárábyrgð 

þar sem ábyrgð er takmörkuð við hlutafé hvers og eins. Annarsstaðar er talið að ábyrgð hafi 

verið takmörkuð í reglum og samþykktum félaganna. Hvernig svo sem þróunin átti sér stað 

var þetta mikil bylting á réttindum innan fyrirtækjaformsins og átti eftir að hafa mikil áhrif á 

viðskipti á komandi tíð (Dübeck, Inger , 1991, bls. 9-10).  

3.2 Hlutafélag (e. corporation) 

Samkvæmt 2. mgr. 1. gr. laga um hlutafélög, er hlutafélag félag þar sem enginn 

félagsmannanna ber persónulega ábyrgð á heildarskuldbindingum þess (Lög um hlutafélög nr. 

2/1995). Hin takmarkaða ábyrgð félagsmanna er eitt það helsta sem greinir hlutafélög frá 

mörgum öðrum félagaformum (Andenæs, Mads Henry , 1998, bls. 13). Í hlutafélögum bera 

félagsmenn enga persónulega ábyrgð á félaginu og er skuldbinding félagsmanna einungis 

bundin í þeim fjármunum sem þeir hafa innt af hendi til félagsins eins og fram kemur hér að 

framan. Einungis er því gengið að eignum félagsins vegna skuldbindinga þess, fari það í þrot. 

(Gomard, Bernhard, 2000, bls. 49). Stjórnendur hlutafélaga bera enga persónulega ábyrgð á 

þeim löggerningum sem þeir gera á vegum félagsins. Jafnvel þó svo að þeir löggerningar 

verði seinna valdir þess að félagið fari í gjaldþrot og útistandandi skuldir fáist ekki greiddar. 

Hinsvegar ber hlutafélaginu sjálfu að ábyrgjast allar skuldbindingar sínar með öllum eignum 

þess (Stefán Már Stefánsson, 2003, bls. 68).  
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Hlutafé er stofnfé hlutafélaga og er lögbundinn sjóður félagsins (Stefán Már Stefánsson, 

2003, bls. 68). Samkvæmt 3. mgr. 1. gr. laga um hlutafélög skal stofnféð vera minnst fjórar 

milljónir. Vert er að taka fram að hlutafé og eigið fé hlutafélaga er ekki það sama. Eigið fé 

þessara félaga fer eftir því hvort fyrirtæki er rekið með tapi eða gróða og getur því tekið 

sífelldum breytingum (Schmidt, Karsten , 1991, bls. 651). Félagsmenn kaupa sér eignarhlut í 

félaginu (Stefán Már Stefánsson, 2003, bls. 71) sem er brot af hlutafé þess sbr. 1. málsl. 3. 

mgr. 1. gr. laga um hlutafélög. Felur það meðal annars í sér að geta nýtt atkvæðisrétt sem er í 

réttu hlutfalli við eignarhlutinn, það er ef félagsmaður á fimm prósent eignarhlut í félagi gildir 

atkvæðisréttur hans fimm prósent auk þess sem félagsmenn hafa rétt á arðgreiðslum úr 

félaginu (Stefán Már Stefánsson, 2003, bls. 71). Samkvæmt 1. málsl. 2. mgr. 1. gr. laga um 

hlutafélög, er eignaraðild hlutafélaga skipt í tvo eða fleiri hluta. Ástæða þess er sú að 

samkvæmt 20. gr. sömu laga skulu hluthafar vera tveir eða fleiri. Engin takmörkun er þó í 

lögum um hámarksfjölda hluta (Stefán Már Stefánsson, 2003, bls. 71). 

3.3 Einkahlutafélag 

Samkvæmt 1. mgr. 1. gr. laga um einkahlutafélög, er einkahlutafélag, félag þar sem enginn 

félagsmannanna ber persónulega ábyrgð á heildarskuldbindingum félagsins (Lög um 

einkahlutafélög nr. 138/1994). Lög um ábyrgðarskildu einkahlutafélaga er því sú sama og lög 

um ábyrgðarskyldu hlutafélaga sem var fjallað um í kaflanum hér að ofan. Stofnfé 

einkahlutafélaga er mun lægra en hjá hlutafélögum en samkvæmt 2. mgr. 1. gr. laga um 

einkahlutafélög er það 500 þúsund krónur. Ástæða þess að stofnfé einkahlutafélaga er svo lágt 

er vegna þess að það er hugsað fyrir smærri fyrirtæki sem geta haft jákvæð áhrif á atvinnulífið 

(Þingskjal 100, 1994-1995). Líkt og hjá hlutafélögum kaupa félagsmenn sér eignarhlut í 

félaginu og gilda að mestu sömu lög og hjá hlutafélögum. Helsti munurinn er sá að samkvæmt 

2. mgr. 1. gr. laga um einkahlutafélög skiptist hlutafé á einn eða fleiri hluti. Þessi munur 

kemur fram í því að einkahlutafélög eru hugsuð sem minni félög og getur því einn 

einstaklingur átt allan hlut (Stefán Már Stefánsson, 2003, bls. 72). 
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3.4 Sameignarfélag (e. partnership) 

Samkvæmt 1. mgr. 2. gr. í lög um sameignarfélög, er sameignarfélag „samstarfsform sem 

byggist á samstarfi tveggja eða fleiri aðila um sameiginlega fjárhagslega starfsemi þar sem 

allir félagsmenn bera beina, óskipta og ótakmarkaða ábyrgð á skuldbindingum félagsins“ 

(Lög um sameignarfélög nr. 50/2007). Heildarskuldbinding félags er á ábyrgð allra 

félagsmanna. Þegar nýr félagsmaður gengur inn í félagið eftir stofnun þess tekur hann einnig 

við eldri skuldbindingum félagsins, nema félagssamningur kveði á um annað sbr. 1. mgr. 8. 

gr. laga um sameignarfélög. Í 2. mgr. 8. gr. laga um sameignarfélög kemur fram að þegar 

sameignarfélag getur ekki greitt skuldir til kröfuhafa, geta kröfuhafar sent kröfu sína á 

félagsmenn. Þurfa þó fimmtán dagar að líða frá því að sameignarfélagið átti að inna af hendi 

greiðslu á kröfu áður en gengið er á félagsmenn. Þegar vitað er að sameignarfélagið geti ekki 

staðið undir kröfum á hendur þess má krefja félagsmann beint um greiðslu kröfunnar. Þegar 

um hagnað eða tap er að ræða skal félagsfundur taka ákvörðun um hvort greiða skuli 

félagsmönnum hlut þeirra í hagnaði félagsins og skal hagnaði og eða tapi vera skipti milli 

félagsmanna eftir eignarhlutföllum, sbr. 1.-2. mgr. 21. gr. laga um sameignarfélög. Ólíkt 

hlutafélögum og einkahlutafélögum er ekki greitt hlutafé þegar sameignarfélag er stofnað 

nema að kveðið sé á um það í félagssamningi. Þarf það að koma fram í samningnum hvort 

félagsmenn greiði framlag til félagsins og þá upphæð þess, sbr. 2. mgr. 7. gr. laga um 

sameignarfélög. 

3.5 Samantekt 

Þegar kaflar 3.2 til 3.4 hér að ofan eru teknir saman má álykta sem svo að áhætta í rekstri 

þessara félagsforma sé misjöfn. Líklegt má telja að minnst áhættan sé samfara því að stofna 

einkahlutafélag þar sem hlutafé þar þarf að lágmarki að vera 500 þúsund krónur. Við 

gjaldþrot er tap félagsmanna einkahlutafélaga því lítið auk þess að ekki er hægt að krefja 

félagsmenn um útistandandi skuldir þar sem um takmarkaða ábyrgð er að ræða. Hlutafélög á 

hinn boginn eru með hlutafé upp á fjórar milljónir. Það sama á þó við um einkahlutafélög og 

hlutafélög að ekki er hægt að krefja félagsmenn um útistandandi skuldir félagsins. Telja má 

að mest áhætta fylgi sameignarfélögum þar sem að ábyrgðin liggur alfarið á félagsmönnum. 
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Ef sameignarfélag fer í gjaldþrot og getur ekki greitt útistandandi skuldir er félagsmönnum 

skylt að standa undir skuldbindingum þess. 
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4. Kennitölur (e. social security number) 

Kennitala er tíu tölustafa númer sem allir skráðir íbúar Íslands hafa fengið úthlutað. Fyrstu 

sex stafir kennitölunnar standa fyrir fæðingardag, fæðingarmánuð og seinustu tvo tölustafi 

fæðingarárs. Þar á eftir koma tveir tölustafir með enga merkingu, þeir geta verið frá tuttugu 

upp í 99. Því næst kemur öryggistala sem er frá núll upp í níu og er seinasta talan ýmist átta, 

níu eða núll eftir því á hvaða öld einstaklingur er fæddur (Þjóðskrá Íslands, e.d.). Íslenskar 

kennitölur hafa það sérkenni að hægt er að lesa persónuupplýsingar úr þeim, það er 

fæðingardag (Emelía Eiríksdóttir, 2011). 

4.1 Kennitölur félaga 

Kennitölur félaga eru eins uppsettar og kennitölur einstaklinga að því undanskyldu að þegar 

um kennitölur félaga er að ræða er tölunni fjórum bætt við fremsta tölustaf. Til dæmis fær 

félag sem stofnað var 10. júní 2012 (10.06.12), kennitöluna 50.06.12. Með þessu er hægt að 

sjá hvort um kennitölu fyrirtækis eða einstaklings sé að ræða. Kennitölur eru taldar auka 

öryggi og minnka líkur á að mistök eigi sér stað, meðal annars að koma í veg fyrir 

innsláttavillur við millifærslur í bönkum (Emelía Eiríksdóttir, 2011).  
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5. Stofnun félaga 

Þegar félag er stofnað á Íslandi er nauðsynlegt að byrja á að ákvarða hverskonar rekstrarform 

félagið skal vinna eftir, það er hvort það eigi að vera einkahlutafélag, hlutafélag eða 

sameignarfélag svo eitthvað sé nefnt. Því næst þarf að fara í að skrá félagið og fá 

virðisaukaskattsnúmer sé stefnt að virðisaukaskattskyldum rekstri. Félagið þarf að leggja inn 

tilkynningu um virðisaukaskattskyldan rekstur til að fá virðisaukaskattsnúmer. Félög sem 

greiða munu laun þurfa einnig að vera skráð í launagreiðendaskrá en ef um einstakling er að 

ræða og félag mun ekki greiða nein laun, þarf að skila inn greinargerð um reiknað endurgjald. 

Skilgreina þarf hvort að um launþega eða verktaka sé að ræða. Þessar skráningar eru 

stofnendum félaga að kostnaðarlausu og taka allt frá einum og upp í þrjá daga (Soffía 

Haraldsdóttir, 2004).  

Við stofnun einkahlutafélaga er fyllt út eyðublað hjá ríkisskattstjóra. Þegar tilkynningunni 

um stofnun félags er skilað inn þarf henni að fylgja samþykktir félagsins, stofnskrá og 

stofngerð, tilgreining stjórnarmanna og endurskoðenda auk staðfestingar um greiðslu 

stofnfjár. Hlutafé einkahlutafélaga þarf síðan að vera greitt við skráningu þess (Soffía 

Haraldsdóttir, 2004), 500 þúsund krónur eins og áður hefur komið fram, sbr. lög um 

einkahlutafélög. Þrátt fyrir að hlutafé skuli vera greitt við stofnun kemur alloft í ljós við 

uppgjör þrotabús að svo hafi ekki verið (Halldór Grönvold, samtal, 28. júní 2013).  

Stofnun hlutafélaga fer fram með svipuðum hætti og einkahlutafélaga nema hvað hlutafé 

hlutafélaga er hærra eða að lágmarki fjórar milljónir króna eins og fram hefur komið, sbr. lög 

um hlutafélög. Við skráningu hlutafélaga þarf að greiða minnst helming hlutafjár en aldrei 

minna en fjórar milljónir auk þess þarf að gefa út hlutabréf til hlutaðeigenda (Soffía 

Haraldsdóttir, 2004). Það sama á við um hlutafélög og einkahlutafélög að þrátt fyrir að hlutafé 

eigi að vera greitt við stofnun félagsins, er það ekki alltaf gert (Halldór Grönvold, samtal, 28. 

júní 2013).  

Eins og fram hefur komið er sameignarfélag félagaform þar sem skuldbinding félagsins er 

alfarið á ábyrgð eigenda, það er full persónuleg ábyrgð. Er stofnun sameignarfélaga með öðru 
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móti en hjá hlutafélögum og einkahlutafélögum. Við stofnun sameignarfélaga þarf að gera 

ítarlegan stofnsamning sem greinir á um ábyrgð hvers og eins og er félagið skráð hjá 

sýslumanni viðkomandi umdæmis. Þau sameignarfélög sem greiða laun þurfa að vera skráð í 

launagreiðendaskrá skattstjóra (Island.is, e.d.). 

5.1 Nýskráning félaga - kostnaður 

Samkvæmt 2. gr. laga um fyrirtækjaskrá er það í höndum Ríkisskattstjóra að starfrækja þessa 

stofnun og að annast útgáfu kennitalna til annarra en einstaklinga, þar stendur einnig að 

upplýsingar um atvinnurekstur og sjálfstæða starfsemi skal geymd í fyrirtækjaskrá. 

Samkvæmt 3. gr. sömu laga sér fjármálaráðherra um mál sem varða fyrirtækjaskrá. Í 

fyrirtækjaskrá skulu félög meðal annars skrá eftirfarandi upplýsingar; heiti félagsins, 

kennitölu, rekstrar eða félagsform og stofndag. Samkvæmt 5. gr. sömu laga ber félögum að 

tilkynna sig til fyrirtækjaskráar og ef þau vanrækja þá skyldu sína er fyrirtækjaskrá heimilt að 

sjá um skráningu þeirra (Lög um fyrirtækjaskrá nr. 17/2003). Í 6. gr. laga um fyrirtækjaskrá 

kemur fram að þegar félag er stofnað skuli því úthlutuð kennitala. Félög geta ýmist fengið 

úthlutaða nýja kennitölu en einnig gefst þeim kostur á að kaupa sér notaðar kennitölur og geta 

því fylgt ýmsir kostir og gallar. Ef litið er fyrst á kosti þess að kaupa notaða kennitölu, þá 

getur kostnaður þess að stofna fyrirtækið verið minni þar sem ekki þarf að leggja fram hlutafé. 

Það getur komið sér vel ef gamla kennitalan hefur verið með uppsafnað tap í bókhaldi, þar 

sem það lækkar tekjuskattsstofninn auk þess sem lánstraust getur fylgt með gömlum 

kennitölum. Helstu gallar þess að kaupa gamla kennitölu eru aftur á móti þeir að gamlar 

skuldir geta verið á henni og er því mikilvægt að skoða sögu kennitölunnar meðal annars með 

því að skoða ársreikninga

 og bókhald fyrirtækisins (Frumkvöðlar, 2011). Til gamans má geta 

þess að Alþýðusamband Íslands á gamla kennitölu með flekklausan feril sem ekki er í notkun 

og hafa þeir reglulega fengið hringingar þar sem falast er eftir kennitölu þeirra. Þeim 

kauptilboðum hefur þó fram til þessa verið neitað (Halldór Grönvold, samtal, 28. júní 2013). 

                                                 


 Ársreikningar eru yfirlit yfir rekstur og fjárhagsafkomu fyrirtækis á einu ári (Snara, e.d.).  
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Eins og áður hefur komið fram eru einkahlutafélög og hlutafélög félög með takmarkaða 

ábyrgð en sameignarfélög, félög með fulla persónulega ábyrgð og fer því skráning þeirra fram 

á mismunandi vegu. Bæði einkahlutafélög og hlutafélög greiða í ríkissjóð við stofnun félags 

auk þess sem stofnauglýsing þarf að vera birt í lögbirtingarblaðinu

 (Soffía Haraldsdóttir, 

2004) á meðan sameignarfélög greiða í firmaskrá sýslumanns þess umdæmis sem félagið á 

lögsögu í (Island.is, e.d.). Hér að neðan má sjá kostnað við stofnun félaga og þar kemur fram 

að meiri kostnaður fylgir því að stofna hlutafélög heldur en einkahlutafélög og minnsti 

kostnaður fylgir skráningu sameignarfélaga.  

Tafla 5-1: Kostnaður við stofnun félaga – verðskrá 2013. Heimild: (Bryndís Gunnlaugsdóttir Holm, samtal, 18. júní 2013). 

Einkahlutafélög greiða í heild 130 þúsund krónur við skráningu félags, þar af er 124 

þúsund krónur greiddar í ríkissjóð, eitt þúsund krónur í stofnauglýsingu og fimm þúsund 

krónur fyrir kennitölu. Hlutafélög greiða 256 þúsund krónur við skráningu félaga, þar af eru 

250 þúsund krónur í ríkissjóð. Sami kostnaður er fyrir hlutafélög og einkahlutafélög við kaup 

á kennitölu og að setja inn stofnauglýsingu. Sameignarfélög eins og fram hefur komið greiða í 

firmaskrá en ekki í ríkissjóð. Í heild kostar það sameignarfélög 84 þúsund krónur að skrá félag 

og þar af eru fimm þúsund krónur fyrir kaup á kennitölu eins og hjá hlutafélögum og 

einkahlutafélögum, afgangurinn eða 79 þúsund krónur eru greiddar í firmaskrá (Bryndís 

Gunnlaugsdóttir Holm, samtal, 18. júní 2013). Vert er að taka fram að tekjuskattur félaga með 

takmarkaða ábyrgð og tekjuskattur félaga með fulla ábyrgð er ekki sá sami. Tekjuskattur 

félaga með takmarkaða ábyrgð er 20% á meðan tekjuskattur sameignarfélaga er 36% 

(Ríkisskattstjóri, e.d.). 

                                                 


Lögbirtingarblaðið er íslenskt blað, gefið út af Dómsmálaráðuneytinu. Þar eru birtar auglýsingar og 

opinberar tilkynningar, svo sem lögboðnar auglýsingar um félög ásamt fleiru (Snara, e.d.). 

Félag Ehf. Hf. Sf.

Ríkissjóður 124.000 kr.      250.000 kr.    - kr.               

Stofnauglýsing 1.000 kr.          1.000 kr.        - kr.               

Kennitala 5.000 kr.          5.000 kr.        5.000 kr.        

Firmaskrá - kr.                  - kr.               79.000 kr.      

Heild 130.000 kr.      256.000 kr.    84.000 kr.      

Kostnaður við stofnun félaga - verðskrá 2013
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Mikil hækkun á kostnaði við skráningu félaga hefur átt sér stað frá árinu 2004 eins og sjá 

má ef tafla 5-1 er borin saman við töflu 5-2. Heildarkostnaður við stofnun einkahlutafélaga 

hefur hækkað um 50 þúsund, hlutafélaga um tæp 100 þúsund og sameignarfélaga um tæp 30 

þúsund. Kostnaður við stofnauglýsingu í lögbirtingarblaðinu hefur þó lækkað töluvert frá 

árinu 2004 eða um 3980 krónur (Soffía Haraldsdóttir, 2004). 

Tafla 5-2: Kostnaður við stofnun félaga – verðskrá 2004. Heimild: (Soffía Haraldsdóttir, 2004). 

  

Félag Ehf. Hf. Sf.

Ríkissjóður 75.000 kr.        150.000 kr.    - kr.               

Stofnauglýsing 4.980 kr.          4.980 kr.        - kr.               

Kennitala 5.000 kr.          5.000 kr.        5.000 kr.        

Firmaskrá - kr.                  - kr.               51.868 kr.      

Heild 84.980 kr.        159.980 kr.    56.868 kr.      

Kostnaður við stofnun félaga - verðskrá 2004
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5.2 Fjöldi nýskráðra félaga fyrir hvert ár 

Hér verður fjallað um fjölda nýskráðra félaga með takmarkaða ábyrgð, einkahlutafélög og 

hlutafélög fyrir hvert ár sem nær frá árinu 2002 til ársins 2012. Einnig verður fjallað um 

fjölda nýskráðra félaga með fulla persónulega ábyrgð það er sameignarfélög. Skoðað verður 

tímabilið frá árinu 2005 til ársins 2012. Athygli er vakin á því að einungis er skoðuð nýskráð 

sameignarfélög frá árinu 2005 vegna skorts á upplýsingum. Hagstofa Íslands sem geymir 

þessar upplýsingar hafði þær ekki undir höndum og hver skýringin á því er, er ekki vitað.  

Í töflu 5-3 hér að neðan má sjá nýskráningu einkahlutafélaga á hverju ári yfir tíu ára 

tímabil. Var nýskráning fyrir hvert ár á þessu tímabili frá um það bil 1.600 félögum og allt 

upp í um það bil 3.700 félög (Hagstofa Íslands, e.d.). Í heildina voru nýskráð 27.945 

einkahlutafélög. Árið 2007 hefur oft verið kallað toppur góðæris (Konráð Guðjónsson, 2013) 

og voru flestar nýskráningar einkahlutafélaga það árið eða um 3.647 nýskráningar. 

Tafla 5-3: Nýskráningar einkahlutafélaga fyrir hvert ár. Heimild: (Hagstofa Íslands, e.d.). 

  

Ár Ehf.

2002 3.093    

2003 2.370    

2004 2.504    

2005 2.924    

2006 3.166    

2007 3.647    

2008 2.549    

2009 2.625    

2010 1.622    

2011 1.700    

2012 1.745    

Heild 27.945  

Nýskráningar ehf. 

fyrir hvert ár
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Í töflu 5-4 hér að neðan má sjá nýskráningar hlutafélag fyrir hvert ár. Voru nýskráningar á 

tíu ára tímabili á bilinu frá sex á ári og allt upp í 27. Í heildina voru nýskráningar hlutafélaga 

198. Eins og með einkahlutafélög voru nýskráningar hlutafélaga flestar árið 2007 eða 27 

talsins (Hagstofa Íslands, e.d.). 

Tafla 5-4: Nýskráningar hlutafélaga fyrir hvert ár. Heimild: (Hagstofa Íslands, e.d.). 

  

Ár Hf.

2002 27        

2003 19        

2004 13        

2005 14        

2006 25        

2007 27        

2008 22        

2009 19        

2010 6          

2011 6          

2012 20        

Heild 198      

Nýskráningar hf. fyrir 

hvert ár
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Þegar litið er á töflu 5-5 hér að neðan hvað varðar nýskráningu sameignarfélaga fyrir hvert 

ár má sjá að nýskráningar á ári er á bilinu frá 36 og allt upp í 107. Í heildina hafa verið skráð 

526 sameignarfélög á sex ára tímabil. Mest var um nýskráningar sameignarfélaga árið 2010 

en þá voru 107 nýskráð félög (Hagstofa Íslands, e.d.). 

Tafla 5-5: Nýskráningar sameignarfélaga fyrir hvert ár. Heimild: (Hagstofa Íslands, e.d.). 

  

Ár Sf.

2002 -           

2003 -           

2004 -           

2005 66        

2006 54        

2007 57        

2008 36        

2009 44        

2010 107      

2011 77        

2012 85        

Heild 526      

Nýskráningar sf. fyrir 

hvert ár
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Þegar félögin eru öll tekin saman, bæði félög með fulla persónulega ábyrgð og félög með 

takmarkaða ábyrgð, eins og sjá má í töflu 5-6 hér að neðan, má sjá að í heildina hafa verið 

nýskráð 28.669 félög yfir tíu ára tímabil. Árið 2010 virðist hafa verið nokkur samdráttur í 

nýskráningum félaga með takmarkaða ábyrgð en þá fækkaði nýskráningum einkahlutafélaga 

um rúmlega eitt þúsund og nýskráningum hlutafélaga um þrettán. Á sama tíma varð gífurleg 

fjölgun í nýskráningum sameignarfélaga sem fjölgaði um 67 milli ára (Hagstofa Íslands, e.d.). 

Eins og fram kemur hér að ofan áttu hlutafélög og einkahlutafélög það sameiginlegt að vera 

með flestar nýskráningar árið 2007. Félög með takmarkaða ábyrgð virðast hvergi vera á leið 

útaf borðinu þrátt fyrir gífurlega fækkun árið 2010, því til staðfestingar má benda á að 327 ný 

einkahlutafélög voru stofnuð á fyrstu tveimur mánuðum ársins 2013 (Halldór Grönvold a, 

2013, bls. 6). 

Tafla 5-6: Nýskráningar félaga fyrir hvert ár. Heimild: (Hagstofa Íslands, e.d.). 

Þegar horft er á þessi tvennskonar félagaform með ótakmarkaði og takmarkaðri ábyrgð er 

hægt að sjá með tilliti til nýskráningar félaga að einstaklingar velji frekar þrátt fyrir meiri 

kostnað við stofnun, að stofna einkahlutafélög en sameignarfélög (Bryndís Gunnlaugsdóttir 

Holm, samtal, 18. júní 2013). Hugsanlegt er að einkahlutafélög séu frekar valin þar sem um 

takmarkaða ábyrgð er að ræða, sbr. lög um einkahlutafélög. Svo virðist vera að einstaklingar 

kjósi þó frekar að stofna sameignarfélög heldur en hlutafélög þrátt fyrir að hlutafélög séu 

félög með takmarkaða ábyrgð. Líkleg ástæða er sú að um hátt hlutafé sé að ræða en það er að 

Ár Ehf. Hf. Sf. Alls

2002 3.093    27             -           3.120    

2003 2.370    19             -           2.389    

2004 2.504    13             -           2.517    

2005 2.924    14             66         3.004    

2006 3.166    25             54         3.245    

2007 3.647    27             57         3.731    

2008 2.549    22             36         2.607    

2009 2.625    19             44         2.688    

2010 1.622    6               107       1.735    

2011 1.700    6               77         1.783    

2012 1.745    20             85         1.850    

Heild 27.945  198           526       28.669  

Nýskráningar félaga fyrir hvert ár
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lámarki fjórar milljónir, sbr. lög um hlutafélög og því er fjárhagslega áhættan mikil þrátt fyrir 

takmarkaða ábyrgð. 

Hér að neðan má sjá heildafjölda félaga á skrá hjá fyrirtækjaskrá í lok árs 2012. Má sjá að 

langmest er um einkahlutafélög en þau eru 30.318 en hlutafélög eru einungis 666 (Halldór 

Grönvold a, 2013, bls. 6). Sameignarfélög sem eru félög með fulla persónulega ábyrgð eins 

og áður hefur verið nefnt, voru 2.198 í árslok 2012 (Hagstofa Íslands, e.d.). Þrátt fyrir að 

fjöldi félaga með takmarkaða ábyrgð hafa verið 30.984 í árslok 2012, má gera ráð fyrir því að 

um það bil helmingur þeirra séu skúffufélög, það er félag á kennitölu sem ekki er í rekstri 

(Halldór Grönvold, samtal, 28. júní 2013). 

Tafla 5-7: Heildarfjöldi félaga í árslok 2012. Heimild: (Hagstofa Íslands, e.d.). 

  

Ehf. 30.318   

Hf. 666        

30.984   

Sf. 2.198     

Alls 33.182   

Alls takm. ábyrgð

Heildarfjöldi árslok 2012
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6. Gjaldþrot 

„Gjaldþrot felur í sér vangetu manns til að standa lánardrottnum skil á gjaldföllnum kröfum 

þeirra eða að öðru leyti uppfylla skuldbindingar sínar gagnvart þeim“ (Alþýðusamband 

Íslands, e.d.). Þegar skoðað er hugtakið gjaldþrot (e. bankruptcy) skiptir máli að þekkja einnig 

til hugtakanna gjaldfærni og ógjaldfærni en ógjaldfærni kemur til skoðunar þegar ákveða á 

hvort hlutaðeigandi

 verði tekin til gjaldþrotaskipta. Gjaldfærni á við þegar hlutaðeigandi er 

fær um að greiða skuldir á hendur sér og standa við skuldbindingar sínar. Talað er um 

ógjaldfærni við tvennskonar aðstæður, annarsvegar þegar skuldir hlutaðeigenda eru meiri en 

eignir hans og eignir munu því ekki duga til að standa undir skuldbindingum. Hinsvegar þegar 

hlutaðeigandi er ekki fær um að greiða skuldir á gjalddaga og standa við skuldbindingar sínar. 

Þessar tvær aðstæður spila ekki endilega saman, það er hlutaðeigandi getur staðið frammi 

fyrir því að skuldir séu hærri en eignir en á sama tíma verið fær um að standa við 

skuldbindingar sínar og greiða skuldir á gjalddaga og svo öfugt (Ása Ólafsdóttir, 2011, bls. 

13). Samkvæmt orðabók Snöru eru gjaldþrotaskipti eignauppgjör vegna gjaldþrots, sú 

fullnustugerð sem notuð er til að skipta eignum þrotabús

 milli þeirra sem eiga útistandandi 

kröfur í búið (Snara, e.d.). Samkvæmt 64. gr. laga um gjaldþrotaskipti getur hlutaðeigandi 

sjálfur farið fram á að eignir hans verði teknar til gjaldþrotaskipta ef hann getur ekki staðið í 

skilum við kröfuhafa sína á gjalddaga. Það skilyrði þarf þó að vera til staðar að ólíklegt sé að 

fjárhagsleg staða hans muni batna innan skamms tíma. Í 2. mgr. 65. gr. sömu laga kemur fram 

að kröfuhafi geti farið fram á að eignir hlutaðeigenda verði teknar til gjaldþrotaskipta þegar 

tilteknar aðstæður sýna fram á að svo sé komið fyrir fjárhag hlutaðeigenda að hann muni ekki 

geta staðið við skuldbindingar sínar (Lög um gjaldþrotaskipti o.fl. nr. 21/1991). Við meðferð 

gjaldþrota er mikilvægt að rannsaka löggerninga skuldara og tryggja að kröfuhafar fái 

greiðslur af eignum bús eftir ákveðnum reglum um skuldaröð (Alþýðusamband Íslands, e.d.). 

Í 109-114. gr. laga um gjaldþrotaskipti er kveðið á um hver skuldaröðunin er en ekki verður 

fjallað nánar um það hér. Rétt er að taka fram að ábyrgðarsjóður launa tryggir að launþegar fái 

að fullu greidd laun sem þeir eiga inni (Alþýðusamband Íslands, e.d.). Í 2. mgr. 98. gr. laga 

                                                 


 Hlutaðeigandi er sá sem á hlut að máli (Snara, e.d.). 

 Þrotabú er félag sem á ekki nægar eignir fyrir skuldum sínum (Snara, e.d.). 
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um gjaldþrotaskipti kemur fram að starfsmenn eiga rétt á launagreiðslum frá þeim tíma sem 

félagið var úrskurðað í gjaldþrot þar til að þrotabúið tekur afstöðu til ráðningarsamninga sem 

hlutaðeigandi var aðili að. Samkvæmt 165. gr. þeirra laga byrjar tveggja ára fyrningarfrestur 

við lok gjaldþrotaskipta á þær skuldir sem ekki fengust greiddar við uppgjör þrotabús. Það er 

kröfuhafi hefur tvö ár til að hefja nýtt mál á hendur hlutaðeigenda vegna skuldbindinga sem 

ekki var hægt að standa skil á við gjaldþrotaskiptin. 

6.1 Gjaldþrot á Íslandi 

Í töflu 6-1 má sjá heildargjaldþrot á árabilinu 2002 til 2012. Á árunum 2002 til 2003 varð 

mikil aukning í gjaldþrotum. Árið 2002 voru gjaldþrot einungis 560 en voru komin upp í 672 

árið 2003, hafði gjaldþrotum því fjölgað um 112 á milli ára eða um 16,67%. Gjaldþrotum fór 

aftur fækkandi frá árunum 2003 til 2006 en byrjaði aftur að fjölga árið 2007 (Hagstofa 

Íslands, e.d.), árið sem reglulega er nefnt toppur góðærisins eins og áður hefur komið fram 

(Konráð Guðjónsson, 2013). Ef litið er á þróun um og eftir efnahagshrunið 2008 má sjá að 

aukning hefur verið í fjölda gjaldþrota á hverju ári frá árinu 2007 fram til ársins 2011 en þeim 

hinsvegar fækkaði um 467 milli 2011 og 2012. Voru gjaldþrot seinasta árs 552 fleiri en árið 

2002. Hefur gjaldþrotum yfir tíu ára tímabil því fjölgað um tæplega helming eða 49,67%. 

Tafla 6-1: Fjöldi gjaldþrota fyrir hvert ár. Heimild: (Hagstofa Íslands, e.d.). 

Ár Alls

2002 560            

2003 672            

2004 604            

2005 529            

2006 561            

2007 633            

2008 748            

2009 910            

2010 983            

2011 1.579         

2012 1.112         

Heild 8.891         

Fjöldi gjaldþrota fyrir hvert ár
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Athyglisvert er að sjá í töflu 6-2 hér að neðan hvernig gjaldþrot skiptast á milli félaga. 

Samkvæmt upplýsingum sem fengust frá Hagstofu Íslands voru einungis einkahlutafélög lýst 

gjaldþrota frá árunum 2002 fram til ársins 2008. Hvort að um skort á upplýsingum um 

hlutafélög og sameignarfélög fram til ársins 2008 sé að ræða gat Hagstofa Íslands ekki svarað. 

Í heild hafa tæp níu þúsund félög verið tekin til gjaldþrotaskipta síðastliðinn áratug (Hagstofa 

Íslands, e.d.). Þar af voru 8.816 einkahlutafélög, 71 hlutafélög og fjögur sameignarfélög. Má 

því miðað við fengnar upplýsingar gera ráð fyrir því að 99,16% gjaldþrota síðustu tíu ára séu 

einkahlutafélög (Stefán Sigurðsson, samtal, 18. júlí 2013). Ef gert er ráð fyrir því að skortur á 

upplýsingum fyrir árið 2008 sé ástæða þess að engin skráð gjaldþrot voru á sameignarfélögum 

og hlutafélögum er gjaldþrot einkahlutafélaga 98,56% af heildargjaldþrotum frá 2008 til 

2012. Er því hægt að álykta svo að gjaldþrot einkahlutafélaga séu algengari en gjaldþrot hjá 

öðrum félagaformum. 

Tafla 6-2: Fjöldi gjaldþrota fyrir hvert ár eftir félögum. Heimild: (Hagstofa Íslands, e.d.), (Stefán Sigurðsson, samtal 19. júlí 

2013). 

  

Ár Ehf. Hf. Sf. Heild á ári

2002 560      -        -        560      

2003 672      -        -        672      

2004 604      -        -        604      

2005 529      -        -        529      

2006 561      -        -        561      

2007 633      -        -        633      

2008 748      15      -        763      

2009 910      17      3        930      

2010 983      15      -        998      

2011 1.579   16      -        1.595   

2012 1.112   8        1        1.121   

Heild 8.891   71      4        8.966   

Fjöldi gjaldþrota fyrir hvert ár eftir félögum
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Þegar litið er á fjölda einstaklinga í stjórn félaga sem hafa farið í gjaldþrot, sbr. töflu 6-3, 

frá mars 2013, má sjá að óháð tímabili hafa 2098 einstaklingar verið í stjórn tveggja eða fleiri 

félaga sem hafa farið í gjaldþrot. Jafnframt ber að benda á að 1301 einstaklingar verið í stjórn 

tveggja eða fleiri félaga sem fóru í gjaldþrot á síðastliðnum fimm árum. Á síðastliðnum 

fjórum árum voru 1123 einstaklingar í stjórn tveggja eða fleiri félaga sem fóru í þrot og 890 á 

síðustu þrem árum. Ef litið er á þá staðreynd að á síðastliðnum fimm árum hafa 1301 

einstaklingur verið stjórnendur í tveimur eða fleiri félögum sem farið hafa í gjaldþrot og 890 

þessara einstaklingar voru í stjórn félaga sem fóru í gjaldþrot á síðustu tveimur árum. Það 

kemur því í ljós að um það bil 67% þessara einstaklinga tengjast tveimur eða fleiri 

gjaldþotrum á síðustu tveimur árum. Vert er að benda á að 23 einstaklingar hafa verið í stjórn 

fimm eða fleiri félaga sem fóru í gjaldþrot á síðustu þremur árum (Jóhann Níels Baldursson, 

samtal, 18. júní 2013). 

Tafla 6-3: Tenging einstaklinga í stjórn félaga við gjaldþrot. Heimild: (Jóhann Níels Baldursson, samtal, 18. júní 2013). 

 

  

2+ óháð tímabili

2+ á fimm árum

3+ á fimm árum

4+ á fimm árum

2+ á fjórum árum

3+ á fjórum árum

2+ á þremur árum

3+ á þremur árum

4+ á þremur árum

5+ á þremur árum

Tenging einstaklinga í stjórn félaga við gjaldþrot

Fjöldi félaga úrskurðuð 

gjaldþrota/tímabil
Fjöldi einstaklinga

2098

1301

82

330

134

1123

288

890

219

23
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Í töflu 6-4 hér að neðan má sjá hlutfall einstaklinga á vanskilaskrá miðað við fjölda 

einstaklinga sem tengjast gjaldþrota félagi. Athyglisvert er að sjá að hlutfall einstaklinga á 

vanskilaskrá miðað við fjölda einstaklinga sem tengjast vanskilum, fer stigvaxandi eftir því 

sem fjöldi gjaldþrota eykst allt fram að sjö gjaldþrotum. Tveir einstaklingar tengjast 22 

gjaldþrotum og einn einstaklingur 29 gjaldþrotum og eru þeir allir á vanskilaskrá.  

Tafla 6-4: Fjöldi einstaklinga sem tengjast gjaldþroti félaga 2005-2012. Heimild: (Jóhann Níels Baldursson, samtal, 18. júní 
2013). 

 

Í ljósi framangreindra upplýsingar, hvað varðar tengingar milli fjölda einstaklinga í stjórn 

félaga sem hafa verið tekin til gjaldþrotaskipta, fjölda félaga með takmarkaða stjórn sem tekin 

hafa verið í gjaldþrot og tenging vanskila við gjaldþrot, má draga þá ályktun að tenging sé á 

milli persónulegrar stöðu gagnvart vanskilaskrá og fjölda gjaldþrota. Má telja að um grófa 

misnotkun á heimild til reksturs félaga með takmarkaða ábyrgð sé að ræða og að það sé í raun 

alverlegt vandamál hér á landi (ASÍ b, 2013, bls. 3). 

1 7.566       2.984         39,4%

2 1.528       870            56,9%

3 436          288            66,1%

4 162          110            67,9%

5 68            52              76,5%

6 37            32              86,5%

7 21            13              61,9%

8 11            7                63,6%

9 4              2                50,0%

10 7              5                71,4%

11 2              1                50,0%

12 2              -                0,0%

13 1              1                100,0%

14 1              1                100,0%

15 1              1                100,0%

17 1              -                0,0%

20 1              -                0,0%

22 2              2                100,0%

29 1              1                100,0%

Fjöldi 

gjaldþrota
einstaklingar

Einstaklingar 

á vanskilaskrá
hlutfall

Fjöldi einstaklinga sem tengjast gjaldþroti félaga 2005-2012
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6.2 Gróði í skjóli gjaldþrots 

Creditinfo tók saman tölur um heildarskuldir í uppgerðum þrotabúum hlutafélaga og 

einkahlutafélaga á móti heildar greiðslum úr þeim þrotabúum. Í töflum sem birtast munu hér 

að neðan má sjá tvö tímabil. Tafla 6-5 sýnir fyrra tímabilið sem er frá 1. mars 2011 til 29. 

febrúar 2012. Sést þar að heildar útistandandi skuldir allra þrotabúa sem gerð voru upp á því 

tímabili námu tæpum 237 miljörðum króna. Er hér um að ræða 1.236 þrotabú. Eignir sem 

fundust í félögunum og voru teknar upp í skuldir námu í heild rúmlega tveimur og hálfum 

milljarði eða 1,13% af heildar útistandandi skuldum (Jóhann Níels Baldursson, samtal, 18. 

júní 2013).  

Tafla 6-5: Heildartölur úr uppgjöri þrotabúa 2011-2012. Heimild: (Jóhann Níels Baldursson, samtal, 18. júní 2013). 

Tafla 6-6 sýnir seinna tímabilið og nær það frá 1. mars 2012 til 24. janúar 2013. Var þar 

um að ræða 995 þrotabú. Heildar útistandandi skuldir þeirra voru rúmar 165 milljarðar króna. 

Eignir sem fengust á móti skuldum námu í heild um fimm milljörðum eða 3,14% af 

útistandandi skuldum þrotabúanna (Jóhann Níels Baldursson, samtal, 18. júní 2013). 

Tafla 6-6: Heildartölur úr uppgjöri þrotabúa 2012-2013. Heimild: (Jóhann Níels Baldursson, samtal, 18. júní 2013). 

  

Skuldir alls á báðum tímabilum 236.929.150.475 kr.  

Eignir alls á báðum tímabilum 2.674.960.538 kr.      

Ógreiddar skuldir eftir uppgjör 234.254.189.937 kr.  

Hlutfall greitt 1,13%

Heildartölur úr uppgjöri þrotabúa 2011-2012

Skuldir alls á báðum tímabilum 165.885.819.780 kr.  

Eignir alls á báðum tímabilum 5.209.697.570 kr.      

Ógreiddar skuldir eftir uppgjör 160.676.122.210 kr.  

Hlutfall greitt 3,14%

Heildartölur úr uppgjöri þrotabúa 2012-2013
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Vert er að vekja athygli á að samkvæmt fengnum upplýsingum var fjármála og 

vátryggingarstarfsemi með hæstar útistandandi skuldir á báðum tímabilum. Á fyrra tímabilinu 

námu skuldir á þessa starfsemi um 140 milljörðum króna eða um 60%. Upp í þessar skuldir 

fengust greiddar 371 milljónir króna við uppgjör þrotabúanna eða um 0,26% af skuldum. 

Gerð voru upp 146 þrotabú innan þessarar starfsemi. Á seinna tímabili námu útistandandi 

skuldir 87 milljörðum. Upp í þessar skuldir fékkst greiddur tæpur þrír og hálfur milljarður eða 

um 3,92%. Gerð voru upp 85 þrotabú innan þessarar starfsemi á þessu tímabili. Hlutfall eigna 

á móti skuldum er mun hærra á seinna tímabilinu en á því fyrra og skýrist það af því að tæpir 

þrír milljarðar innheimtust af tæpri 15 milljarða skuld við gjaldþrot eignarhaldsfélagsins 

Heiðarsólar ehf. (Jóhann Níels Baldursson, samtal, 18. júní 2013). 

Tafla 6-7: Fjármála og vátryggingarstarfsemi. Heimild: (Jóhann Níels Baldursson, samtal, 18. júní 2013). 

Á báðum tímabilum voru gerð upp þrotabú fimm félaga innan heilbrigðis og 

félagsþjónustu, það eru í heildina tíu félög sem fóru í gjaldþrot. Útistandandi skuldir á fyrra 

tímabilinu voru rúmar 87 milljónir eins og sjá má í töflu 6-8 hér að neðan. Um eitthundrað 

þúsund krónur fengust greiddar við uppgjör þrotabúanna eða 0,12%. Á seinna tímabilinu 

námu skuldir um 54 miljónum og fundust engar eignir í þrotabúunum (Jóhann Níels 

Baldursson, samtal, 18. júní 2013). 

Tafla 6-8: Heilbrigðis og félagsþjónusta. Heimild: (Jóhann Níels Baldursson, samtal, 18. júní 2013). 

  

Tímabil 1 2

Skuldir     140.390.722.125 kr. 87.057.789.814 kr.  

Eignir 371.150.820 kr.          3.408.353.631 kr.    

Hlutfall 0,26% 3,92%

Fjármála og vátryggingarstarfsemi

Tímabil 1 2

Skuldir              87.343.084 kr.           54.594.915 kr. 

Eignir                   100.506 kr.                           - kr. 

Hlutfall 0,12% 0,00%

Heilbrigðis og félagsþjónusta
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Þær upplýsingar fengust frá Creditinfo að þegar um hátt hlutfall eigna á móti útistandandi 

skuldum er að ræða er yfirleitt einföld skýring á því. Til að byrja með má nefna útistandandi 

skuldir hjá landbúnaði, skórækt og sjávarútvegi en yfirlit yfir það má sjá í töflu 6-9 hér að 

neðan. Á seinna tímabilinu var hlutfall eigna á móti skuldum 14,01% og skýrist af því að 

rúmar 162 milljónir innheimtust af rúmri 172 milljóna króna skuld við gjaldþrot Drúða ehf. 

(Jóhann Níels Baldursson, samtal, 18. júní 2013). 

Tafla 6-9: Landbúnaður, skórækt og sjávarútvegur. Heimild: (Jóhann Níels Baldursson, samtal, 18. júní 2013). 

Sömu sögu má segja um hlutfall fasteignaviðskipta sem á seinna tímabilinu var 3,70% en 

þar innheimtust rúmar 450 milljónir af tæplega 650 milljóna króna skuld við gjaldþrot 

leigufélagsins Búafls (Jóhann Níels Baldursson, samtal, 18. júní 2013). 

Tafla 6-10: Fasteignarviðskipti. Heimild: (Jóhann Níels Baldursson, samtal, 18. júní 2013). 

  

 

Tímabil 1 2

Skuldir         3.587.818.961 kr.      1.381.203.766 kr. 

Eignir                   445.870 kr.         193.559.543 kr. 

Hlutfall 0,01% 14,01%

Landbúnaður, skórækt og sjávarútvegur

Tímabil 1 2

Skuldir       20.198.080.767 kr.    20.106.690.186 kr. 

Eignir            268.061.110 kr.         744.591.834 kr. 

Hlutfall 1,33% 3,70%

Fasteignaviðskipti
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7. Ársreikningar (e. annual financial statement) 

Lög um ársreikninga gilda um félög með takmarkaðri ábyrgð félagsaðila, bæði hvað varðar 

hlutafélög og einkahlutafélög, ef þau fara fram úr tveimur af eftirfarandi stærðarmörkum tvö 

ár í röð: Eignir nema 230 milljónum króna, rekstratekjur nema 460 milljónum króna eða fjöldi 

ársverka á reikningsári er 50 eða fleiri. Þessi lög gilda einnig um sameignarfélög og önnur 

félög með ótakmarkaða persónulega ábyrgð nema ef allar tekjur og gjöld, eignir og skuldir 

þeirra eru meðtaldar í ársreikningum félagsaðilanna (Lög um ársreikninga nr. 3/2006). 

Samkvæmt lögum um ársreikninga er félögum skylt að semja ársreikning. Ársreikningar eru 

gerðir til að gefa upplýsingar um fjárhalslega stöðu félags á reikningsskiladegi og afkomu 

þess á liðnu ári (Félag löggiltra endurskoðenda, 2001, bls. 6-7). Er það á ábyrgð stjórnenda að 

ársreikningar séu gerðir og gefnir út. Þeir eiga að innhalda skýrslu stjórnar, efnahags- og 

rekstrarreikninga, fjárstreymisyfirlit og skýringar, sbr. lög um ársreikninga. Ársreikningar 

þurfa að vera á tölvutæku formi með sundurliðaðar upplýsingar til að hægt sé að vinna úr 

gögnum þeirra. Mikilvægt er að öll félög skili ársreikningum, bæði svo Hagstofa Íslands geti 

notað þá til hagskýrslugerðar og einnig svo gegnsæi ríki innan félaga á Íslandi og erfiðara 

verði fyrir þau að misnota aðstöðu sína (Starfshópur b, 2013, bls. 4-5). 
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Í árslok 2011 áttu 33.071 félag að skila inn ársreikningum. Af þeim skiluðu 24.783 félög 

inn ársreikningum voru því skil ársreikninga um það bil 75% það árið. Af þeim 8.288 

félögum sem ekki skiluðu inn ársreikningum hafa 2.492 verið afskráð og 898 verið úrskurðuð 

gjaldþrota. Eftir standa 4.898 félög sem ekki hafa skilað ársreikningum (Starfshópur b, 2013, 

bls. 4). Eins og fram hefur komið voru 1.112 félög lýst gjaldþrota árið 2012 (Hagstofa 

Íslands, e.d.). Ef litið er á þá staðreynd að 898 félög sem áttu að skila inn ársreikningi fyrir 

árið 2011 en voru farin í gjaldþrot í lok 2012 þegar greinagerðin sem vitnað er í var gerð, er 

hægt að draga þá ályktun að 80,76% félaga sem fóru í gjaldþrot 2012 voru félög sem ekki 

skiluðu inn ársreikningum, sbr. töflu 7-1. 

Tafla 7-1: Samspil milli vanskila ársreikninga og gjaldþrota. Heimild: (Jóhann Níels Baldursson, samtal, 18. júní 2013).  

  

Gjaldþrot 2012 1112

Hlutfall 80,76%

Vanskila ársreikningar 

í gjaldþrot
898

Vanskil ársreikninga



 

Ágirnd vex með eyri hverjum   Sumar 2013 

31 

8. Kennitöluflakk 

Alþýðusamband Íslands hefur undanfarin misseri verið að rannsaka kennitöluflakk með það 

að markmiði að bæta núverandi löggjöf til að auka skyldur félaga með takmarkaða ábyrgð 

(ASÍ a, 2012, bls. 1). Ekki hefur enn verið gefin út nein lagaleg skilgreining á hugtakinu 

„kennitöluflakk“ (Starfshópur b, 2013, bls. 1). Áttu þeir þó í fórum sínum þrjár skilgreiningar 

þessa efnis. Fyrsta skilgreiningin er úr minnisblaði ríkisskattstjóra frá árinu 2011 en er sú 

skilgreining eftirfarandi: 

Kennitöluflakk snýst eðli máls samkvæmt um að útvega sér nýja kennitölu, þegar 

starfsemi með takmarkaðri ábyrgð undir hatti einkahlutafélags er komin í þrot undir 

núverandi auðkenni, þ.e. kennitölu, sem nýtt hefur verið fyrri athafnasemi þeirra, sem 

stóðu að baki. Með þessu móti hefur óvönduðum aðilum tekist án persónulegrar ábyrgðar 

að hlaupast undan ábyrgð á rekstri „sínum“.“ (Halldór Grönvold b, 2013, bls. 5). 

Önnur skilgreiningin kemur úr minnisblaði Alþýðusambands Íslands frá árinu 2012. Er sú 

skilgreining eftirfarandi: 

Hverskonar háttsemi sem miðar að því að misnota heimildina/réttinn til stofnunar og 

reksturs á félagi með takamarkaða ábyrgð á þann hátt að sami eða sambærilegur rekstur, 

sem eðlilegt væri að sé í einu félagi, er brotinn upp í fleiri félög eða fluttur í annað félag , 

með það að markmiði að komast hjá fjárhagslegum skuldbindingum (Halldór Grönvold a, 

2013, bls. 24). 

Þriðja og nýjasta skilgreingin á kennitöluflakki kemur úr greinagerð starfshóps á vegum 

atvinnuvega- og nýsköpunarráðuneytisins frá árinu 2013 og er hún svohljóðandi: 

Oftast er þó átt við misnotkun eigenda í skjóli takmarkaðrar ábyrgðar. Felst það í stofnun 

fyrirtækis í sama atvinnurekstri og það félag sem hefur verið úrskurðað gjaldþrota til að 

losa undirliggjandi rekstur undan fjárhagslegum skuldbindingum en viðhalda samt 

eignum. Í slíkum tilvikum sitja birgjar, ríkissjóður og launþegar eftir með skuldir sem 

ekki fást greiddar og aðrir verða að standa undir t.d. með framlögum í ábyrgðarsjóði 

launa, hærra vöruverði o.s.frv. (Halldór Grönvold a, 2013, bls. 24). 

Elstu finnanlegu skilgreininguna á kennitöluflakki var að finna í þingskjali 766, 453. mál, 

131. löggjafarþings frá árinu 2004-2005. Jóhanna Sigurðardóttir fyrrverandi forsetsráðherra 

lagði fram fyrirspurn til þáverandi viðskiptaráðherra. Fyrirspurn Jóhönnu var eftirfarandi: 
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„Telur ráðherra ástæðu til að grípa til aðgerða eða lagasetningar til að sporna við 

svokölluðu kennitöluflakki í atvinnurekstri?“ Í svari viðskiptaráðherra kemur fram að stofnun 

félags á nýrri kennitölu er ekki endilega kennitöluflakk. Getur gjaldþrot haft eðlilega skýringu 

enda getur gjaldþrot orsakast af utanaðkomandi aðstæðum. Um kennitöluflakk er aftur á móti 

að ræða þegar stofnun nýrrar kennitölu er í kjölfar ólöglegs atferlis fyrra félags (Þingskjal 

131, 2004-2005). 

Almennt er ekki talað um kennitöluflakk nema hjá félögum með takmarkaða ábyrgð. Til 

þess að hægt sé að tala um kennitöluflakk þurfa eftirfarandi atriði að vera til staðar: Fyrirtæki 

þarf að hafa verið í það minnsta rekið á tveimur kennitölum og undir stjórn sömu einstaklinga. 

Gjaldþrot fyrra félags, það er þegar félagið var á fyrri kennitölu, þarf að hafa haft skaðleg 

áhrif á kröfuhafa. Það er skuldir ekki verið innheimtar fyrir eða eftir gjaldþrot því ekki 

fundust nægar eignir í félaginu (ASÍ a, 2012, bls. 1). Vert er að nefna að stærstu skuldir 

þrotabúa eru opinber gjöld, það er sameiginlegur sjóður landsmanna (Halldór Grönvold, 

samtal, 28. júní 2013).  

8.1 Lög um kennitöluflakk 

Í þingskjali 766, 453. mál, 131. löggjafarþings frá árinu 2004 - 2005, sem greint var frá hér að 

ofan kemur einnig fram í svari viðskiptaráðherra að engin sérstök refsiákvæði séu í lögum um 

gjaldþrot (Þingskjal 131, 2004 - 2005) en samkvæmt 64. gr. laga um gjaldþrotaskipti er 

skuldara þó skylt að gefa upp bú sitt til gjaldþrotaskipta ef hann getur ekki staðið í skilum við 

lánadrottna. Í lögum um hlutafélög kemur eftirfarandi fram:  

Stjórnarmenn eða framkvæmdastjórar skulu vera lögráða, fjár síns ráðandi og mega ekki á 

síðustu þremur árum hafa í tengslum við atvinnurekstur hlotið dóm fyrir refsiverðan 

verknað samkvæmt almennum hegningarlögum eða lögum um hlutafélög, 

einkahlutafélög, bókhald, ársreikninga, gjaldþrot eða opinber gjöld (Lög um hlutafélög 

nr. 2/1995). 

Í almennum hegningarlögum er hægt að finna ýmis ákvæði sem spornað geta gegn 

kennitöluflakki (Þingskjal 131, 2004 - 2005). Má þar meðal annars nefna 247. gr. þeirra laga 

sem fjallar um fjárdrátt, þar kemur fram að dragi einstaklingur að sér fjármuni sem hann hefur 
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í vörslu sinni skal hann sæta fangelsi í allt að sex árum. Í 248. gr. sömu laga kemur fram að 

fjársvik geti einnig varðað fangelsisvistun í allt að sex árum. Þá er getið um skilasvik í 250. 

gr. hegningarlaganna og getur það varðað fangelsi í allt að sex ár. Í 258. gr. kemur fram að ef 

einstaklingur kemur í veg fyrir það með spjöllum á eignum sínum eða undanskoti þeirra, að 

lánardrottnar hans geti fengið greiðslu af þeim, þá varðar það sektum eða fangelsi í allt að 

einu ári (Almenn hegningarlög nr. 19/1940). 

Samkvæmt svari viðskiptaráðherra sbr. ofangreint þingskjal, við því hvort til greina komi 

að setja lög sem banni tímabundið atvinnurekstur eða setu í stjórnun fyrirtækja hjá þeim sem 

uppvísir eru að kennitöluflakki, er ekki til nein löggjöf um atvinnurekstrarbann vegna 

kennitöluflakks. Á 118. löggjafarþingi 1994, 87. mál, var lagt fumvarp til laga byggt á 

sænskum lögum um tímabundið atvinnurekstrarbann vegna afbrota. Var frumvarpið þó ekki 

sett í lög þar sem ákveðið var að láta reyna á ákvæði um refsidómsleiðina í 

hlutafélagalöggjöfinni. Þrátt fyrir að nóg sé um lög sem sporna eiga gegn kennitöluflakki hafa 

hinsvegar fáir sem orðið hafa fyrir tjóni af atferli stjórnarmanna eða framkvæmdarstjóra 

félaga kært verknaðinn og því engin opinber rannsókn farið í gang á þessum meintu 

kennitöluflakks félögum. Af þessum völdum hafa stjórnarmenn og framkvæmdarstjórar því 

geta setið áfram í stjórn óáreittir. Vandamálið liggur þar af leiðandi ekki í skorti á 

lagaheimildum heldur því að þær eru ekki notaðar. Það má því gera ráð fyrir að 

kennitöluflakk muni halda áfram og jafnvel aukast þar sem ekkert er aðhafst (Þingskjal 131, 

2004 - 2005).  
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8.2 Tenging gjaldþrota við kennitöluflakk 

Hér að ofan hefur bæði verið fjallað um kennitöluflakk og gjaldþrot. Eins og fram kom í 

kaflanum um kennitöluflakk eru skilyrði þess að hægt sé að tala um kennitöluflakk þegar 

gjaldþrot á sér stað eftirfarandi: félag þarf að vera með takmarkaða ábyrgð, félag þarf að hafa 

verið á minnst tveimur kennitölum undir stjórn sömu einstaklinga og gjaldþrot fyrra félagsins 

þarf að hafa haft skaðleg áhrif á kröfuhafa (ASÍ a, 2012, bls. 1). Í kafla 6.2 var farið yfir eignir 

á móti skuldum í uppgjöri þrotabúa. Í töflu 8-1 hér að neðan hafa heildartölur beggja tímabila 

verið teknar saman. Má sjá að skuldir alls á báðum tímabilum námu tæpum 403 milljörðum 

króna. Eignir sem fundust í þrotabúunum námu í heild tæpum átta milljörðum krónum. 

Eftirstöðvar skulda námu því rétt um 395 milljörðum. Er hér um sláandi upphæð að ræða. 

Ljóst er að gjaldþrot er að hafa skaðleg áhrif á kröfuhafa (Starfshópur a, 2012, bls. 4). Ekki 

liggja þó fyrir upplýsingar um hve mörg þessara þrotabúa hafa stundað kennitöluflakk. 

Tafla 8-1: Heildartölur úr uppgjöri þrotabúa 2011-2013. Heimild: (Jóhann Níels Baldursson, samtal, 18. júní 2013). 

Mikilvægt er að gera sér grein fyrir því að ekki eru öll félög með takmarkaða ábyrgð að 

stunda kennitöluflakk sem farið hafa í gjaldþrot með áðurnefndu tjóni fyrir kröfuhafa 

(Starfshópur a, 2012, bls. 4). Ástæður gjaldþrota geta verið utanaðkomandi eins og áður hefur 

komið fram (Þingskjal 131, 2004 - 2005). Eru því ástæður gjaldþrota ekki endilega óeðlilegar, 

siðlausar eða ólöglegar. Íslensk löggjöf er þannig sett upp að hún á að vera hvetjandi fyrir 

einstaklinga að stofna félög með takmarkaða ábyrgð sem hugsanleg mikil áhætta fylgir og því 

líkur á að rekstur gangi ekki upp. Er þetta gert með það í huga að stuðla að frumkvæði og 

þróun í viðskiptalífi landsins (Starfshópur a, 2012, bls. 2). Með þannig löggjöf má hinsvegar 

gera ráð fyrir að óprúttnir aðilar muni misnota aðstöðuna til eigin hagsmuna, þá sérstaklega í 

ljósi þess að alloft finnast engar eignir í félögum við gjaldþrotaskipti. Fæst því lítið sem 

ekkert greitt úr þrotabúum. Í ljósi þess að nýskráningar og gjaldþrot eru algengust hjá 

Skuldir alls á báðum tímabilum 402.814.970.255 kr.  

Eignir alls á báðum tímabilum 7.884.658.108 kr.      

Ógreiddar skuldir eftir uppgjör 394.930.312.147 kr.  

Hlutfall greitt 1,96%

Heildartölur úr uppgjöri þrotabúa 2011-2013
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einkahlutafélögum og ábyrgð þar takmarkaðri en hjá hlutafélögum, má gera ráð fyrir að 

kennitöluflakk sé stundað innan einkahlutafélaga frekar en hjá hlutafélögum (Halldór 

Grönvold, samtal, 28. júní 2013). 

8.3 Félög úr fréttum vegna ítrekaðra gjaldþrota 

Á seinustu tveimur árum hefur mikið borið á fréttum um fyrirtæki sem flutt hafa rekstur sinn á 

nýja kennitölu. Hér að neðan verður greint út frá fréttum, með tilliti til þeirra skilyrða sem 

fjallað var um hér að ofan hvað varðar greiningu kennitöluflakks, hvort um kennitöluflakk 

fyrirtækja geti verið að ræða. 

8.3.1 Metroborgarar 

Þann 30. janúar 2013 var birt frétt um ítrekað gjaldþrot Metroborgara í viðskiptablaði 

Morgunblaðsins á mbl.is. Kom þar fram að tveir eigendur höfðu verið að Metro stöðunum frá 

stofnun til loka árs 2012 og námu útistandandi skuldir félaganna um hálfum milljarði króna. 

Líf og heilsa ehf. tóku við staðnum árið 2010 eftir að Lyst ehf. hafði verið lýst gjaldþrota og 

samkvæmt heimildum mbl.is voru útistandandi skuldir þess 400 milljónir og litlar sem engar 

eignir til staðar til að greiða skuldir. Líf og heilsa ehf. varð gjaldþrota í janúar 2013 en fyrir 

gjaldþrotið hafi Metro ehf. verið selt til M-veitingar ehf.. Í fréttinni var rætt við Jón Garðar 

Ögmundsson, fyrrum eigenda Lystar ehf. og framkvæmdarstjóra Lífs og heilsu ehf., 

samkvæmt honum voru opinberar skuldir orsök erfiðleika í rekstrinum en heildarskuldir Lífs 

og heilsu ehf. voru um 100 milljónir. Fullyrti hann að eignir félagsins myndu duga til að gera 

upp við alla kröfuhafa (Þorsteinn Ásgrímsson a, 2013). 

Athyglisvert er að sjá að Lyst ehf. stofnar Metro árið 2009, selur það yfir til Líf og heilsu 

ehf. þegar það stefnir í gjaldþrot, þar sem eigandi Lystar er framkvæmdarstjóri Líf og heilsu 

ehf.. Seinni hluta árs 2012 var Metro selt aftur, þá til M-veitingar ehf.. Stuttu seinna stefnir 

Líf og heilsa ehf. í gjaldþrot (Þorsteinn Ásgrímsson a, 2013). Virðist svo vera að hér sé um 

kennitöluflakk að ræða þar sem skilyrði kennitöluflakks sem fjallað var um hér að ofan eru öll 

til staðar. 
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8.3.2 Keiluhöllin 

Frétt birtist 9. febrúar 2013 á vb.is með fyrirsögninni „Keiluhöllin á mörgum kennitölum“. Í 

fréttinni kemur fram að þrotabú K2010 ehf. sem áður hét Keiluhöllin ehf. skuldi 687 milljónir 

króna. Jafnframt kemur fram að ekkert fékkst úr þrotabúi félagsins. Tæpu ári áður hafði 

Keiluhöllin verið í eigu Öskjuhlíðar ehf. og Aðhalds ehf.. Við gjaldþrot Öskjuhlíðar ehf. 

námu útistandandi skuldir þess um það bil 385 milljónum króna. Þegar Keiluhöllin ehf. 

breytti nafni sínu í K2010 ehf. tók félagið Allir saman ehf. upp nafnið Keiluhöllin ehf. og er í 

dag eigandi Keiluhallarinnar. Öll félög sem hér hafa verið nefnd eru beint og óbeint í eigu 

sömu eigenda (Lilja Dögg Jónsdóttir, 2013). Er því hægt að gera ráð fyrir að hér sé um 

kennitöluflakk að ræða. 

8.3.3 Jón og Margeir 

Þann 28. október 2012 kom frétt í Viðskiptablaðinu undir yfirskriftinni „Volvoarnir reyndust 

dýrir“. Í þeirri frétt kemur fram að gjaldþrotaskiptum félagsins SB 12 ehf. sem áður hét Jón 

og Margeir ehf. hafi lokið eftir tveggja ára skiptameðferð. Skuldir í búið námu 367,3 

milljónum en engar eignir fundust í búinu. Athyglisvert er að tæpu hálfu ári fyrir gjaldþrot SB 

12 ehf. var nýtt félag undir nafninu Jón og Margeir ehf. stofnað (Viðskiptablaðið, 2012). Ekki 

var hægt að leggja mat á hvort um kennitöluflakk hafi verið að ræða hjá þessum félögum þar 

sem frétt innihélt ekki nægilegar upplýsingar. 
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9.  Stjórnarhættir fyrirtækja 

Vinsældir hugtaksins stjórnarhættir fyrirtækja (e. corporate governance ) hefur aukist 

verulega á seinustu tveimur áratugum á meðal fræðimanna (Lilja Rún Ágústsdóttir, 2010, bls. 

52). Þetta hugtak er fremur nýtt af nálinni og fjallar um það hvernig eigi að stjórna félögum á 

sem skynsamlegastan og skilvirkastan hátt (Lilja Rún Ágústsdóttir, 2010, bls. 15-18). Árið 

2004 voru fyrstu leiðbeiningar um stjórnarhætti fyrirtækja gefnar út af viðskiptaráði Íslands í 

samvinnu við Nasdaq OMX Iceland hf. og Samtök atvinnulífsins (Viðskiptaráð Íslands, e.d.). 

Meginmarkmið þessara leiðbeininga er að skýra ábyrgð og hlutverk stjórnenda með því að 

bæta stjórnarhætti félaga (Viðskiptaráð Íslands, Nasdaq OMX Iceland hf. og Samtök 

atvinnulífsins b, 2012, bls. 3). Til eru margar skilgreiningar á þessu hugtaki (Lilja Rún 

Ágústsdóttir, 2010, bls. 15-18). Sú skilgreining sem notast er við hérlendis er að þetta sé 

þríhliða samband milli stjórnar, hluthafa og framkvæmdarstjórnar en auk þess nær hugtakið til 

annarra aðila sem félagið hefur áhrif á svo sem birgja, starfsmanna, viðskiptavina og 

samfélagsins í heild sinni (Viðskiptaráð Íslands, Nasdaq OMX Iceland hf. og Samtök 

atvinnulífsins a, 2009, bls. 13-14). Það er hlutverk stjórnar að vera eingöngu rödd hluthafa en 

hluthafarnir veita stjórninni umboð sitt (Kristín Guðmundsdóttir, 2010). Leiðbeiningarnar um 

stjórnarhætti fyrirtækja hafa ekki verið teknar inn í lög, heldur eru þær ætlaðar til þess að auka 

skyldur stjórnenda í félögum umfram sett lög og reglur. Eru þessar leiðbeiningar sérstaklega 

gerðar fyrir félög sem eru með verðbréf skráð á verðbréfamarkað. Hitt er annað að 

leiðbeiningarnar geta gagnast öllum félögum og þar með töldum hlutafélögum og 

einkahlutafélögum (Viðskiptaráð Íslands, Nasdaq OMX Iceland hf. og Samtök atvinnulífsins 

b, 2012, bls. 3).  

Það er eflaust ekki að ástæðulausu að þessar leiðbeiningar líti dagsins ljós en raunin er sú 

að góðir stjórnarhættir auka samkeppnishæfni á markaði, vöxt, þróun og sjálfbærni félaga, þar 

sem hagsmunum hagsmunaðila er gætt. Með góðum stjórnarháttum er lögð áhersla á gagnsæi 

sem felur í sér að auðvelt sé að nálgast upplýsingar um félagið og starfsferla þess sem 

minnkar áhættu fjárfesta. Ávinningurinn er einnig sá að minni líkur eru á því að óhæfir 

einstaklingar komist í stjórn sem ekki gæta hagsmuna félagsins. Meðal helstu þátta í góðum 
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stjórnarháttum fyrirtækja er að félög séu með stjórn sem er skilvirk, með góða stefnumótun, 

gagnsæja stefnu og virka upplýsingagjöf svo ekki sé nefnt siðferðisleg skylda og sú 

samfélagslega ábyrgð sem hvílir á félögum (Lilja Rún Ágústsdóttir, 2010, bls. 19-21).  

9.1 Mikilvægi góðra stjórnarhátta 

Til að benda frekar á mikilvægi góðra stjórnarhátta innan félaga má líta aftur til ársins 2004 

þegar fyrstu leiðbeiningar um stjórnarhætti fyrirtækja voru gefnar út. Á þeim tíma var íslenskt 

efnahagslíf gott og það var ekkert í farvatninu sem benti til þess að það ætti eftir að taka 

einhverjum stórkostlegum breytingum. Árið 2008 kom þó í ljós að ekki væri allt með felldu. 

Eftir efnahagshrunið og þá misbresti sem voru ríkjandi innan félaga hefur mikilvægi þessa 

hugtaks aukist enn frekar (Lilja Rún Ágústsdóttir, 2010, bls. 1). Þegar litið er til þess tíma 

þegar efnahagshrunið átti sér stað og stjórnarhættir félaga eru skoðaðir má sjá að margir 

vankantar voru á stjórnarháttum (Kristín Ástgerisdóttir, Salvör Nordal og Vilhjálmur 

Árnason, 2010, bls. 14).  

Með tilliti til einkavæðingar bankanna má benda á að óreyndir einstaklingar keyptu 

stærstan hlut í bankastofnunum, ekki var gert óháð mat á eigendum um hæfni þeirra til að 

gæta hagsmuna innan bankakerfisins. Hæfi stjórnarmanna var ekki skoðað en margir þeirra 

voru eflaust ekki hæfir til þess að sinna þessum störfum sem þeim var gert að sinna, meðal 

annars vegna skorts á reynslu og lítilli fagþekkingu. Stjórnendur og lykilstarfsmenn bankanna 

voru einnig oftar en ekki tengdir stærstu hluthöfunum (Kristín Guðmundsdóttir, 2010). Þegar 

skoðaður er aðdragandi efnahagshrunsins er reglulega minnst á freistni- og umboðsvandann 

en hafði hann mikil áhrif innan stjórnarhátta félaga. Stærstu hluthafarnir nýttu sína stöðu 

innan félaga og notuðu hana í eigin fjármálagjörninga meðal annars með taumlausri 

lánveitingu til að hagnast mikið á skömmum tíma. Bitnaði það oftar en ekki á litlu 

hluthöfunum og þeim þjóðfélagsþegnum sem voru í viðskiptum við bankana. Seinna eða árið 

2008 varð þetta ein af ástæðum þess að íslenskt bankakerfi hrundi, með þekktum afleiðingum 

(Kristín Ástgerisdóttir, Salvör Nordal og Vilhjálmur Árnason, 2010, bls. 12-14).  

Á tíma góðærisins lögðu stórir hluthafar mikið upp úr því að finna leið framhjá lögum og 

reglum til að hagnast sem mest á sem skemmstum tíma án þess að hugsa út í afleiðingar þess 
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konar viðskiptahátta. Endurskoðendur voru auk þessa oftar en ekki háðir stóru hluthöfunum 

og tóku þátt í þeim gróðaleik sem átti sér stað. Mikið var um skattatilfæringar til að draga úr 

ábyrgð einstaklinga með því að skrá eignir og skuldir á eignarhaldsfélög og gagnsæi var því 

takmarkað. Stjórnarhættir fyrirtækja einkenndust af virðingarleysi gagnvart settum lögum og 

reglum (Kristín Ástgerisdóttir, Salvör Nordal og Vilhjálmur Árnason, 2010, bls. 46-47). 

Af þessu má sjá að góðir stjórnarhættir innan félaga eru mikilvægir. Hefur sú löggjöf verið 

tekin upp að fjármálafyrirtæki og fyrirtæki á verðbréfamarkaði er skylt að fara eftir 

leiðbeiningum um stjórnarhætti fyrirtækja (Viðskiptaráð Íslands, Nasdaq OMX Iceland hf. og 

Samtök atvinnulífsins b, 2012, bls. 3) að öðru leyti er fyrirtækjum ekki skylt að fylgja þessum 

reglum eins og áður hefur verið nefnt. Það er vel hugsanlegt að ef öll félög fylgdu þessum 

reglum gæti það eflaust haft áhrif á fjölda gjaldþrota og þann kostnað sem þeim fylgir.  

9.2  Samfélagsleg ábyrgð 

Siðferði- og samfélagslegri ábyrgð fylgja betri samskipti við hagsmunaaðila, heilbrigðara 

atvinnulíf og aukin samkeppnishæfni en einnig eykur þetta trúverðugleika og traust félagsins. 

Gildi félags ætti að vera miðað að starfsemi þess og starfsumhverfi. Félag ætti meðal annars 

að stefna að því að vera heiðarlegt og sanngjarnt, starfa í samræmi við lög og reglur og vinna 

gegn mögulegri spillingu í starfsemi þess öðrum til skaða, hvort heldur er af hálfu 

starfsmanna eða stjórnar. Stjórnarmenn eiga ekki að misnota vald sitt innan félagsins heldur er 

það á þeirra ábyrgð að vinna fyrir hönd hluthafa þess (Viðskiptaráð Íslands, Nasdaq OMX 

Iceland hf. og Samtök atvinnulífsins b, 2012, bls. 16-17). Árið 1970 var birt grein í New York 

Times Magazine eftir hagfræðinginn Milton Friedman þar sem hann skilgreindi hina 

samfélagslegu ábyrgð félaga. Samkvæmt honum er einungis ein samfélagsleg ábyrgð og 

gengur hún útá það að nýta auðlindir sínar í hagnaðarskyni svo lengi sem að farið er eftir 

leikreglum markaðar, það er að samkeppni sé frjáls og engin blekking eða svik ríki á 

markaðnum (Finnur Sveinsson, 2012).  
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9.3  Samfélagslegt tjón 

Á undanförnum árum hefur umræða um kennitöluflakk farið hátt í ljósi ítrekaðra gjaldþrota 

félaga og undanskotum opinbers vörslufjár er fylgir slíkri háttsemi. Hafa gjaldþrotin orsakað 

tap í opinberum sjóðum landsmanna sem nemur tugum ef ekki hundruðum milljóna, hvað 

varðar óinnheimtar tekjur ríkis (Halldór Grönvold b, 2013, bls. 1). Afleiðingar þessa geta 

verið miklar, meðal annars getur þetta orsakað skattahækkanir og eða niðurskurði á sviði 

heilbrigðis og menntamála svo fátt eitt sé nefnt. Afleiðingar kennitöluflakks er víðtækara en 

svo að það hafi einungis áhrif á opinber gjöld. Skekkir þetta einnig samkeppnisstöðu á 

markaði þar sem félög sem stunda kennitöluflakk greiða ekki skuldir sínar, hvort sem það er 

til birgja eða ríkis. Jafnvel starfsmenn fyrirtækis geta orðið fyrir beinum áhrifum 

kennitöluflakks til dæmis þegar laun fást ekki greidd á tilskildum tíma (Halldór Grönvold b, 

2013, bls. 2). Þegar laun fást ekki greidd meðal annars vegna gjaldþrota félaga er það í hönd 

ábyrgðarsjóðs launa að greiða þessi laun sbr. 1. gr. laga um ábyrgðarsjóð launa (Lög um 

ábyrgðarsjóð launa nr. 88/2003). Þrátt fyrir þessa tryggingu einstaklinga sem ekki fá greidd 

laun frá félagi vegna gjaldþrota, getur skaðinn fyrir þá verið mikill. Langur tími líður oft frá 

þeim tíma sem laun hefðu átt að vera greidd, þar til ábyrgðarsjóður launa greiðir þau en það er 

ekki gert fyrr en þrotabú hefur verið gert upp (Halldór Grönvold, samtal, 28. júní 2013). Vert 

er að benda á að síðastliðin ár hafa greiðslur úr sjóðnum numið um tveimur milljörðum króna 

árlega. Svo virðist vera að einstaklingar geti kerfisbundið hagnast á hlutafélagaforminu með 

því að færa starfsemi sína á „nýtt félag“ það er á nýja kennitölu og skilja skuldir eftir í „gamla 

félaginu“ og þannig haldið áfram starfsemi sinni með því að varpa ábyrgð yfir á þjóðfélagið í 

formi ógreiddra vörsluskatta, lífeyrissjóðsiðgjalda, launagreiðslna og almennra 

viðskiptakrafna (ASÍ b, 2013, bls. 2). 
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10. Alþýðusamband Íslands og starfshópur 

Alþýðusamband Íslands hefur á undanförnum misserum verið að beita sér gegn 

kennitöluflakki eins og komið hefur fram hér að ofan. Markmiðið með því er að herða löggjöf 

til að koma í veg fyrir að þessi háttsemi geti náð fram að ganga (ASÍ a, 2012, bls. 1). Aðkoma 

Alþýðusambandsins að kennitöluflakki á rætur sínar að rekja til rannsóknar þeirra á svartri 

atvinnustarfsemi. Við þá rannsókn urðu þeir varir við að samband væri á milli þesskonar 

starfsemi og kennitöluflakks. Í kjölfarið fóru þeir með þá vitneskju á fund þáverandi 

ríkisstjórn (Halldór Grönvold, samtal, 28. júní 2013). Þann 5. maí 2011 kom síðan fram í 

yfirlýsingu stjórnvalda að þeir ætluðu að beita sér gegn kennitöluflakki með breytingum á 

lögum um félög með takmarkaða ábyrgð. Í árslok 2011 hafði enn ekkert verið aðhafst í þeim 

málum og fór Alþýðusamband Íslands þá fram á að skipaður yrði starfshópur sem myndi 

vinna í þessum málum. Í kjölfarið var stofnaður hópur sem hóf starf sitt í byrjun árs 2012. 

Hittist hópurinn reglulega fram á sumar og á þeim tíma var safnað upplýsingum og komið 

með hugmyndir að úrlausnum á þessu vandamáli (Halldór Grönvold b, 2013, bls. 1). Í 

nóvember sama ár var síðan settur af stað annar starfshópur með það markmið að vinna 

tillögur að lagabreytingum og aðgerðum til að sporna gegn kennitöluflakki. Meðlimir 

starfshópsins voru fulltrúar á vegum Alþýðusambands Íslands, atvinnuvega- og 

nýsköpunarráðuneytisins og embætti sérstaks saksóknara. Var þeim gert að skila tillögum til 

ráðuneytisstjóra þann 15. desember 2012 en í ljósi umfangs verkefnisins var því ekki 

viðkomið. Drögum að greinagerð var skilað inn í febrúar 2013. (Sigurbjörg S. 

Guðmundsdóttir, 2013). Samkvæmt upplýsingum frá Alþýðusambandi Íslands mun vinna 

starfshópsins þó ekki klárast að fulla fyrr en seinni hluta þessa árs (Halldór Grönvold, samtal, 

28. júní 2013). 

Halldór Grönvold aðstoðarframkvæmdarstjóri Alþýðusambandsins er starfandi innan 

ofangreinds starfshóps. Hann gagnrýnir harðlega athafnaleysi stjórnvalda þegar kemur að 

rannsóknum á kennitöluflakki en erfitt hefur verið að nálgast upplýsingar frá ríkistofnunum í 

sambandi við það. Það er til dæmis rúmt ár síðan að starfshópurinn óskaði eftir upplýsingum 

um álögð opinber gjöld sem tapast hafa í gjaldþrotum. Hefur þeim ekki enn borist neinar 
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upplýsingar hvað það snertir (Þorsteinn Ásgrímsson b, 2013) þrátt fyrir ítrekaðar óskir þess 

efnis (Halldór Grönvold, samtal, 28. júní 2013). Starfshópurinn hefur hinsvegar verið í 

samvinnu við Creditinfo og fengið tölulegar upplýsingar um gjaldþrot frá þeim (Þorsteinn 

Ásgrímsson b, 2013). Útistandandi skuldir við uppgjör þrotabúa á tímabilinu 2011 til 2013 

koma meðal annars frá Creditinfo. Eins og fram áður hefur komið fram nema þessar skuldir 

tæpum 403 milljörðum og einungis lítið brot af þeim skuldum fengust endurheimtar við 

uppgjör eða um átta milljarðar. (Jóhann Níels Baldursson, samtal, 18. júní 2013) Samkvæmt 

Halldóri Grönvold er hér um ótrúlegar upphæðir að ræða og ef litið er á þær í samhengi við 

ICESAVE samningana, þá eins og Halldór segir sjálfur „ICESAVE hvað?“ (Þorsteinn 

Ásgrímsson b, 2013). 

Eins og fram hefur komið er það stefna starfshópsins að vinna að lagatillögum til að sporna 

gegn kennitöluflakki eða með öðrum orðum gegn því að félög með takmarkaða ábyrgð geti 

gegnið í opinbera sjóði og innheimt opinber gjöld án þess að skila þeim til baka. Heiðarlegt 

fólk situr því miður oft eftir með sárt ennið (Þorsteinn Ásgrímsson b, 2013). Alþýðusamband 

Íslands hefur komist að þeirri niðurstöðu að mikilvægt sé að sporna gegn kennitöluflakki í 

ljósi þess samfélagslega tjóns sem hlýst af því (ASÍ b, 2013, bls. 1-2). Meðal tillagna 

Alþýðusambandsins er að herða löggjöf hvað varðar hæfi einstaklinga við stofnun félaga. Eitt 

af því sem þeir leggja til er að þeir einstaklingar sem hafa á þriggja ára tímabili verið í stjórn 

tveggja eða fleiri félaga sem farið hafa í gjaldþrot, missi hæfi sitt til stjórnarsetu í þrjú ár ef 

tjón af völdum gjaldþrotsins hefur ekki verið bætt. Það er einnig mælt með því að hækka 

lámarkshlutafé félaga með takmarkaða ábyrgð ásamt því að aukin eftirfylgni verði með að 

hlutafé sé í raun og veru greitt við stofnun félaga. Þeir leggja líka til að einstaklingar sem 

stofna ætla félög, verði skyldugir til að sækja viðurkennd námskeið hvað varðar rekstur og 

stofnsetningu. Alþýðusamband Íslands telur einnig þörf á því að setja upp upplýsinga og 

fræðsluvef um rekstur og stofnun félaga með takmarkaða ábyrgð. Mælast þeir til að 

fyrirtækjaskrá fái heimild til að sekta félög sem ekki skila inn ársreikningum og að takmörkun 

verði sett á nafnabreytingar félaga. Telja þeir einnig nauðsynlegt að minnka heimildir 

einstaklinga sem eru í forsvari félags til að taka lán útúr því (ASÍ b, 2013, bls. 2-6). Hér að 

framan hefur aðeins verið stiklað á stóru um þær tillögur að lagabreytingum sem 
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Alþýðusamband Íslands leggur til. Samkvæmt upplýsingum frá þeim er ekki komin endanleg 

mynd á þær (Halldór Grönvold, samtal, 28. júní 2013). 
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11. Niðurstöður 

Allt virðist benda til þess að kennitöluflakk sé og hafi verið stundað að einhverju marki 

hérlendis. Ekki er til nein lagaleg skilgreining á hugtakinu en þær skilgreiningar sem til eru 

gefa til kynna að kennitöluflakk eigi sér einungis stað í félögum með takmarkaða ábyrgð. 

Þessi háttsemi snýst um það að færa eignir félaga yfir á nýja kennitölu áður en félag fer í 

gjaldþrot til þess að þurfa ekki að greiða skuldir sem eru á gömlu kennitölunni. Þetta er gert til 

þess að koma félaginu undan því að standa undir fjárhagslegum skuldbindingum þess. Með 

þessu getur félag byrjað alveg upp á nýtt, með eignir en engar skuldir. Er kennitöluflakk því í 

raun misnotkun á heimild til að stofna félag með takmarkaða ábyrgð. Má því segja að 

kennitöluflakk sé „óeðlilegt gjaldþrot“. Gjaldþrot á sér stað þegar að félag getur ekki staðið 

undir skuldbindingum sínum. Upplýsingaöflun við vinnslu verkefnisins leiddi í ljós að hægt 

er að rekja gjaldþrot til kennitöluflakks þegar um félag með takmarkaða ábyrgð er að ræða 

sem hefur verið rekið á tveimur eða fleiri kennitölum undir stjórn sömu einstaklinga. Ekki er 

þó hægt að tala um kennitöluflakk nema að gjaldþrot fyrra félags hafi borið að með 

ólögmætum hætti, það er haft skaðleg áhrif á kröfuhafa sem hægt hefði verið að komast hjá ef 

eignir hefðu ekki verið fluttar á aðra kennitölu. Við gjaldþrot sitja birgjar, ríkissjóður og 

launþegar oftast eftir með sárt ennið. 

Félög bera ákveðna samfélagslega ábyrgð og er skylt að fara eftir lögum og reglum. Í ljósi 

þess að einn af stærstu kröfuhöfum gjaldþrota félaga er ríkið má gera ráð fyrir að 

samfélagslegt tjón af völdum gjaldþrota sé mikið. Til að mynda má benda á að fyrir árið 2011 

til 2013 voru útistandandi skuldir eftir uppgjör þrotabúa um 395 milljarðar og líklega stærsti 

hluti þess ógreidd opinber gjöld. Vert er einnig að benda á að vegna gjaldþrota greiðir 

ábyrgðarsjóður launa um tvo milljarða ár hvert. Hafa gjaldþrot því bæði bein og óbein áhrif á 

ríkissjóð Íslands og um leið samfélagið í heild, þar sem ógreidd gjöld geta hækkað skatta og 

orsakað niðurskurð á mikilvægum sviðum í samfélaginu eins og til dæmis í heilbrigðis- og 

menntamálum. Samfélagslegt tjón af völdum kennitöluflakks er þó mun víðtækara en þar sem 

„eðlilegt gjaldþrot“ á sér stað. Getur það meðal annars skekkt samkeppnisstöðu á markaði þar 

sem félög sem stunda kennitöluflakk greiða ekki skuldir sínar. 
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Þegar fjöldi gjaldþrota var skoðaður kom í ljós að gjaldþrot eru algengust hjá 

einkahlutafélögum og gera má ráð fyrir að kennitöluflakk sé aðallega stundað innan þess 

félagaforms. Líkleg ástæða þess er að af þeim félögum sem eru með takmarkaða ábyrgð er 

kostnaður við stofnun einkahlutafélaga lægstur og því skuldbinding minnst. Athyglisvert þótti 

höfundi að sjá að samspil er á milli vanskila ársreikninga og gjaldþrota en eins og komið var 

inná voru rúm 80% félaga sem fóru í gjaldþrot 2012, félög sem ekki skiluðu inn 

ársreikningum árið 2011.  

Í ljósi þess að gjaldþrot, hvort sem um „eðlilegt gjaldþrot“ eða kennitöluflakk sé að ræða, 

skilur eftir sig lítinn hluta eigna á móti útistandandi skuldum við uppgjör þrotabúa má telja 

mikla nauðsyn á því að gera eitthvað til að sporna gegn gjaldþrotum eða í það minnsta grípa 

inní áður en eignir verða svo litlar. Telur höfundur því starf Alþýðusambands Íslands og 

starfshópsins sem vinnur að lagatilbreytingum mikilvægt og vonar að breytingar verði teknar 

inn í íslensk lög sem fyrst. 
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12. Lokaorð 

Sú er þetta ritar getur vart orða bundist yfir þeim ótrúlegu upphæðum sem ekki fást greiddar 

við uppgjör þrotabúa. Eru þetta sláandi tölur og vekur þetta upp þá spurningu hvort ólöglegt 

athæfi sé ástæða þess að hlutfall eigna á móti skuldum sé svo lágt? Veltir höfundur fyrir sér 

hvort gera megi ráð fyrir að algengt sé að færa eignir útúr félögum á aðra kennitölu áður en 

félög eru tekin til gjaldþrotaskipta? Telja má að gjaldþrot, bæði „eðlilegt“ og kennitöluflakk 

sé virkilega alvarlegt vandamál og nauðsynlegt að gera eitthvað til sporna gegn þessari 

háttsemi, þá sérstaklega í ljósi þess hvað átt hefur sér stað í íslensku samfélagi á seinustu 

árum. Ísland hefur á síðustu árum staðið frammi fyrir miklum skattahækkunum sem hafa 

minnkað kaupmátt einstaklinga. Niðurskurður hefur einnig verið á mikilvægum sviðum 

samfélagsins, eins og í heilbrigðis- og menntakerfinu og getur það haft beinar skaðlegar 

afleiðingar á íslenskt samfélag. Sem dæmi telur höfundur menntun geti skipt miklu þegar 

kemur að viðskiptalífi landsins og þá sérstaklega þegar það snertir stjórn félaga. Er 

hugsanlega hægt að rekja hluta þessara skattahækkana og niðurskurða til gjaldþrota?  

Það er staðreynd að til eru einstaklingar sem notfæra sér veikan lagaramma í 

eiginhagsmunaskyni. Þykir höfundi því nauðsynlegt að hugsunarháttur íslensks samfélags 

breytist og að félög sem stunda kennitöluflakk missi viðskiptavild sína. Rannsóknin leiddi 

ýmislegt óvænt í ljós og komu fram nokkrar áhugaverðar hugmyndir og tillögur. Meðal þess 

sem er mikilvægt er að í lög verði sett að öllum félagaformum fylgi leiðbeiningar um 

stjórnarhætti fyrirtækja. Höfundur hafði ekki gert sér grein fyrir því mikla tjóni sem fylgir 

gjaldþrotum þegar hann hóf rannsókn sína. Þær upplýsingar voru sláandi en um leið fræðandi 

og dró höfundur því mikinn lærdóm af þessari rannsókn. Sú er þetta ritar vonast til þess að 

félög með takmarkaða ábyrgð verði tekin til frekari rannsóknar til að takmarka þá spillingu og 

það tjón sem almenningur horfist í augu við á eyjunni fögru. Það er því við hæfi að ljúka 

þessu riti með því að vitna í ekki ómerkari mann en Mahatma Gandhi sem sagði „heimurinn 

hefur nóg til að fullnægja þörfum mannanna en ekki græðgi þeirra“ (Mahatma Gandhi, e.d.). 
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15. Viðaukar 

15.1  Orðskýringar 

Ársreikningar: Yfirlit yfir rekstur og fjárhagsafkomu fyrirtækis á einu ári.  

Lögbirtingarblaðið: Íslenskt blað, gefið út af Dómsmálaráðuneytinu. Þar eru birtar 

auglýsingar og opinberar tilkynningar, svo sem lögboðnar auglýsingar um félög ásamt fleiru 

(Snara, e.d.). 

Löggerningur: Viljayfirlýsing sem ætlað er að stofna rétt, breyta rétti eða fella rétt niður. 

Þrotabú: félag sem á ekki nægar eignir fyrir skuldum sínum. 

15.2 Skammstafanir 

Ehf.: Einkahlutafélag. 

Hf.: Hlutafélag. 

Sf.: Sameignarfélag. 
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15.3  Yfirlit yfir uppgjör þrotabúa 

Hf og ehf

ISAT Bálkur Fjöldi Lýstar kröfur, samanlagðar Heimtur, samanlagðar Hlutfall Fjöldi Lýstar kröfur, samanlagðar Heimtur, samanlagðar Hlutfall

Samtals 1.236                          236.929.150.475 kr.                     2.674.960.538 kr.                      1,13% 995           165.885.819.780 kr.                    5.209.697.570 kr.                      3,14%

Ekki skráð

Fasteignaviðskipti

Félagasamtök og önnur 

þjónustustarfsemi

Fjármála- og vátryggingastarfsemi

Flutningar og geymsla

1. mar 2011 - 29. feb 2012 1. mar 2012 - 24. jan 2013

Byggingarstarfsemi og mannvirkjagerð                               255                             15.217.250.564 kr.                           344.148.218 kr. 2,26%             223                            17.970.070.768 kr.                           304.315.155 kr. 1,69%

                                             - kr. 0,00%

                              137                             20.198.080.767 kr.                           268.061.110 kr. 1,33%             122     

Námugröftur og vinnsla hráefna úr jörðu

Óþekkt starfsemi

Fræðslustarfsemi

Heilbrigðis og félagsþjónusta

Rekstur gististaða og veitingarekstur

Framleiðsla

Heild- og smásöluverslun, viðgerðir á 

vélknúnum ökutækjum

Landbúnaður, skógrækt og fiskveiðar

Leigustarfsemi og ýmis sérhæfð þjónusta

Menningar-, íþrótta- og 

tómstundastarfsemi

                       20.106.690.186 kr.                           744.591.834 kr. 3,70%

                                  1                                      5.286.209 kr. 

0,00%

0,00%

0,86%

14,01%

0,11%

0,00%

1,27%

3,92%

0,18%

4,01%

0,00%                                             - kr. 

                          416.357.176 kr. 

                              2.413.523 kr. 

                       3.408.353.631 kr. 

                              3.495.279 kr. 

                                             - kr. 

                              3.094.981 kr. 

                          193.559.543 kr. 

                          126.640.593 kr. 

                                             - kr.                               54.594.915 kr. 

                       14.645.485.249 kr. 

                         1.381.203.766 kr. 

                         2.744.420.531 kr. 

                            223.313.819 kr. 

                            274.532.539 kr. 

                       87.057.789.814 kr. 

                         1.377.334.262 kr. 

                       10.382.818.844 kr. 

                              51.557.635 kr. 

              61     

              71     

                7     

              10     

                                1.337.150 kr.                                              - kr. 0,00%                1     

              54     

                            595.749.218 kr. 

                         1.454.106.924 kr. 

                         5.846.484.182 kr. 

                         1.718.329.978 kr.                                              - kr. 

                                 408.861 kr. 

                              6.466.994 kr. 

                                             - kr. 0,00%

0,44%

0,01%

              56     

              29     

              85     

              16     0,00%

0,26%

2,31%

14,78%

              42     

              30     

            179     

                5     

                4     

1,43%

                            57.907.925 kr.                           2.505.070.820 kr.                                 46     

                                72                               7.007.173.299 kr.                        1.035.760.905 kr. 

                                             - kr.                              681.677.335 kr.                                 25     

                              146                           140.390.722.125 kr.                           371.150.820 kr. 

                          259.170.204 kr.                         18.095.493.798 kr.                               219     

                                33                               3.587.818.961 kr.                                  445.870 kr. 0,01%

0,00%                                             - kr.                              474.990.813 kr.                                   7     

                                  5                                    87.343.084 kr.                                  100.506 kr. 0,12%

0,00%                                             - kr.                                  8.519.395 kr.                                   1     

                                  5                                  160.258.460 kr.                               2.439.067 kr. 1,52%

0,11%                              1.447.204 kr.                           1.343.089.888 kr.                                 42     

                                15                                  330.279.822 kr.                                  312.576 kr. 0,09%

Sérfræðileg, vísindaleg og tæknileg 

starfsemi

Upplýsingar og fjarskipti

Vatnsveita, fráveita, meðhöndlun 

úrgangs og afmengun

0,00%                                             - kr.                           1.648.184.617 kr.                                 55     

1,80%                            61.681.537 kr.                           3.429.859.957 kr.                                 88     

                                84                             21.758.050.561 kr.                           272.334.596 kr. 1,25%


