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Útdráttur 

Eignaleiga er þegar um fjármögnun á tæki ríkir „samkomulag þar sem að leigusali 

afhendir leigutaka, gegn ákveðnum greiðslum yfir tiltekin tíma, rétt til afnota á eign 

yfir umsamið tímabil“. Hugtakið eignaleiga nær yfir fleiri afurðir en enska heitið 

leasing, sem einungis á nær yfir Fjármögnunarleigu og Rekstrarleigu. Birtingarmynd 

Fjármögnunarleigu og Rekstrarleigu er þó all nokkrar. Um reiknishaldslega meðferð 

eignaleigusamninga gilda alþjóðlegar reglur reiknisskilastaðla, nánar tiltekið staðall 

IAS 17 sem gefin er út af Alþjóðlega reiknisskilaráðinu IASB. Í gangi er mikil vinna 

á milli IASB og svo hin Bandaríska reiknisskilaráðs FASB um grundvallarbreytingu á 

þeim viðmiðum sem eru í staðli IAS 17 og nokkuð er deilt um ágæti þeirra breytinga. 

Framkvæmd reiknisskila getur haft áhrif á hversu hagkvæm eignaleiguformin eru og 

þá þau skil sem eru á milli eðli forma í dag. Rekstrarleiga hefur hingað til verið færð í 

gegnum rekstrarreikning en ekki efnahagsreikning félaga, mögulegar breytingar IASB 

og FASB gætu breytt því svo að allir leigusamningar, nema skammtímasamningar, 

verði færðir í gegnum efnahagsreikning félaga. Form samnings, reglur reiknisskila og 

svo mat á fjárfestingu eru allt þættir sem þarf að skoða þegar tekin er ákvörðun um 

bæði fjárfestingar í fyrirtæki. Til að geta tekið upplýsta ákvörðun þá þarf að taka með 

í reikninginn alla þætti fjármögnunar og fjárfestingar. Dæmi um útreikning á hvort 

vænlegra sé að kaupa eða leigja tæki er reiknað, annars vegar út frá bókhaldslegum 

afskriftartölum sem og út frá raunverulegri affallatöflu. Í öllum tilvikum þeirra 

útreikninga er leigan að reiknast hagkvæmari en kaup þegar reiknað er út frá 

skattspörun afskrifta við kaup á móti skattspörun leigu. 

 

Við samanburð á markaðinum í Evrópu og svo markaðinum á Íslandi eru teknar 

upplýsingar og tölur út frá tölfræði og könnunum Leaseurope og aðildafélaga þeirra, 

sem og að skoðuð er ein óútgefin könnun Capacent Gallup sem hægt var að nálgast 

um markaðinn hér á landi. Könnunin um markaðinn hér á landi leiddi í ljós frekar 

íhaldssaman markað gagnvart eignaleigu, öfugt við Evrópu þar sem að 

eignaleiguformið (e. leasing) er mjög mikið notað og þá helst af litlum og 

meðalstórum fyrirtækjum sem hafa mögulega takmarkaðri aðgang að lausafé. Það 

virðist því vera að markaðurinn hér á landi sé ekki eins móttækilegur fyrir eignaleigu 
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eins og er, hugsanlega á efnahagshrunið 2008 og dómar um ólögmæti samninga í 

erlendum myntum einhverja sök í því, en um það er ekki hægt að fullyrða.  
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Formáli 

Verkefni þetta er 14 ECTS einingar til BS gráðu í viðskiptafræði við Háskólann á 

Bifröst. Verkefnið ber heitið Eignaleiga - Hvað felst í mismunandi formum eignaleigu 

á Íslandi og hvaða breytur hafa áhrif á val á fjármögnun? Markmiðið er að skoða þau 

form og útfærslur sem eru í boði til fjármögnunar hér á landi og þá að draga fram 

einkenni hvers forms fyrir sig. Einnig er skoðað hvaða mögulegu breytingar eru í 

vændum varðandi reiknisskil samkvæmt alþjóðlega reiknisskilastaðlinum IAS 17 sem 

og önnur atriði sem kunna að skipta máli. 

 

Ég vil þakka fjölskyldu minni fyrir hvatningu og þolinmæði í gegnum þessi þrjú ár 

náms sem tekin voru samhliða fullri vinnu og kröfðust því ákveðinna fórna að hálfu 

fjölskyldunnar hvað varðar gæðastundir. Þá vil ég einnig þakka vinnuveitendum og þá 

helst vinnufélögum mínum fyrir hvatningu og aðstoð yfir þennan tíma. þá vil ég koma 

fram kæru þakklæti til Deloitte og þá helst Þorsteins Péturs Guðjónssonar fyrir 

ómetanleg gögn varðandi Alþjóðlega reiknisskilastaðla og útlistun á þeim breytingum 

sem eru til umfjöllunar. 

 

Þetta verkefni er mitt eigið verk og afrakstur eigin gagnaöflunar og rannsókna. Þar 

sem vitnað er í verk annara er vísað til heimilda eftir reglum sem um það gilda.  

 

 

 

 

 

Reykjavík þann _______________ 

 

 

____________________________________  

Heimir Jóhannesson 

 

Ritgerð þessi er 14 eininga lokaverkefni. 

Leiðbeinandi: Stefán Valgarð Kalmansson 
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1. Inngangur 

Hvað er eignaleiga? Hvað felst í hinum mismunandi formum eignaleigu á Íslandi og 

hvaða breytur kunna að hafa áhrif á val á fjármögnun? Farið verður yfir markaðinn og 

dregnir fram þeir möguleikar sem eru í boði til fjármögnunar hér á landi sem og að 

skoða hvaða þættir mögulega geta haft áhrif við ákvarðanatöku á vali fjármögnunar, 

það er mögulega ávinninga sem og þá mögulega kosti og galla. 

 

Eignaleiga er skilgreind lagalega í 3. lið 3. gr. laga um Fjármálafyrirtæki nr. 161/2002 

(hér eftir lff.). Það er því ljóst að eignaleigustarfsemi er leyfisskyld sem 

fjármálastarfsemi og heyrir því undir Fjármálaeftirlitið (hér eftir FME) sem 

eftirlitsaðila og hefur FME heimild til að beyta stjórnvaldssektum á hvern þann sem 

brýtur gegn fyrrgreindum ákvæðum 3. gr. laga um fjármálafyrirtæki 

(Fjármálaeftirlitið, 2015). Það er því ekki hver sem er sem getur farið út í 

eignaleigustarfsemi samkvæmt lögum. Eitthvað hefur þó borið á því undanfarið að 

aðilar sem eru með bílaleigur hafi í auknum mæli farið inn á braut eignaleigunnar 

með því að gera langtíma leigusamninga við aðila (Höldur, 2015 ; Avis, 2015) og þá 

allt út í rekstrarleigu (Armar, 2015, Létt, 2015). Einhverjar brotalamir virðast því vera 

á því eftirliti og skyldum sem að þessi eignaleigustarfsemi á að heyra undir en ekki er 

ætlunin að fjalla sérstaklega um það í greinagerðinni. Tilgangurinn er að fara yfir 

hvaða lána- og leiguform teljast eignaleiga og þá hvernig hvert og eitt form er að 

virka, bæði út frá leigusala sem og leigutaka hvað varðar mögulegan ávinning við 

ákveðin form sem og kosti og galla. Horft verður til þeirra reglna sem gilda í 

reiknishaldi á bæði leigutaka og leigusala út frá alþjóðlegum reikningsskilastöðlum. 

Staðallinn IAS 17 (e. International Accounting Standard) tekur á því hvernig fara 

skuli með eignaleigu í reikningshaldi og verða reglur þess staðals kynntar um þau 

form sem svo á við. Þá hefur rannsakandi fengið aðgang að óútgefinni könnun sem 

varðar viðhorf og þekkingu stjórnenda á Íslandi á eignaleiguforminu sem að 

fjármögnunarfyrirtækið Lýsing hefur látið Capacent Gallup vinna fyrir sig. Útkoma 

þeirrar könnunar verður tekin inn í umræðuna til að ná að draga fram skilning 

stjórnenda á eignaleigu (e. leasing) hér á Íslandi og mögulegt val þeirra á þeim 

formum sem til eru og standa fyrirtækjum til boða. Skoðað verður að einhverju leyti 

hvernig eignaleiga er stunduð í Evrópu og þá í gegnum heimasíður samtaka 

eignaleigufyrirtækja í Evrópu. Ekki verður fjallað um deilur varðandi lögmæti 
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einstaka tegunda þessara samninga sem gerðir hafa verið hér á landi og hafa farið 

mikinn í umræðu síðustu ára né heldur farið út í þau atriði sem um er deilt enda ljóst 

að formin hafa verið mismunandi á milli fjármögnunaraðila og því að einhverju leyti 

mismunandi hver niðurstaða mála hefur verið. Ljóst er þó að skjalagerð margra 

þessara samninga og framkvæmd hefur heilt yfir ekki verið á þann veg sem 

fjármögnunaraðilar né lög gerðu ráð fyrir og er deilt um suma þessara þátta enn í dag 

á milli aðila. Tilgangurinn greinagerðarinnar er, eins og áður segir, að fara yfir þessi 

mismunandi form sem eru í boði á markaði á Íslandi og þá hvað felst í hverju formi, 

hvaða þættir geta haft áhrif á val fjármögnunar, hvaða reikningsskilareglur gilda og þá 

hvort að einhverjar breytingar séu í vændum, hverjar þær eru og hvaða áhrif þær 

kunna að hafa. 

1.1. Aðgengi og tengsl 

Rannsakandi er sjálfur starfandi sem viðskiptastjóri hjá Lýsingu hf. / Lykli á 

fyrirtækjasviði og hefur verið starfsmaður félagsins í 9 ár, innan mismunandi sviða og 

gegnt ýmsum verkefnum tengt fjármögnun og lánveitingum. Rannsakandi vonast því 

til að sú reynsla komi frekar til með að auka innsýn til skýringa á viðfangsefninu en 

um leið að reynslan komi ekki til með að þrengja sjónarhorn rannsakanda eða byrgja 

sýn. Rannsakandi hefur því fengið aðgang að óútgefnum gögnum eins og könnun 

Capacent Gallup sem framkvæmd var fyrir Lýsingu hf.   
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2. Aðferðarfræði við vinnslu skýrslunnar 

Efnið og efnisval þessa ritgerðarefnis ber með sér að úrvinnsla er megindleg.  Stuðst 

er við heimildir laga, reglugerða, reikningsskilastaðla, kannanir og fræðirit sem rituð 

hafa verið sem og annars útgefins efnis þar sem ritað hefur verið um eignaleigu. 

Fenginn hefur verið aðgangur að könnun sem að eignaleigufyrirtækið Lýsing hf. lét 

Capacent Gallup vinna fyrir sig haustið 2014 og kannar vitund og notkun stjórnenda 

fyrirtækja á eignaleigu við fjármögnun atvinnutækja. Sú könnun verður til 

umfjöllunar og reynt að finna samhengi við annað efni greinagerðarinnar. Reynt 

verður að nálgast eignaleiguna jafnt út frá sjónarhóli leigutaka jafnt sem leigusala og 

leggja mat á þau form eignaleigu sem til eru á markaði á Íslandi sem 

fjármögnunarkost út frá mismunandi þörfum. Skoðuð verða áhrif bókhaldslegra staðla 

eins og IAS 17, laga og reglna og þá hvernig bókhaldslegar reglur samræmast formi 

og eðli eignaleigu út frá rekstrarlegum forsendum. 
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3. Eignaleiga 

Til að ná utan um hvað eignaleiga er og þá hvernig hvert og eitt form eignaleigunnar 

virkar, þá er nauðsynlegt að fara fyrst í almennar skilgreiningu samkvæmt 

reiknisskilastöðlum á eignaleigu og í framhaldi er hvert og eitt form útlistað. 

 

3.1. Hvað er eignaleiga í grunninn og hvaða skilyrði eru?  

Samkvæmt skilgreiningu IAS 17, alþjóðlegs reikningsskilastaðals um leigu, 

skilgreind sem „an agreement whereby the lessor conveys to the lessee, in return for a 

payment or series of payments, the right to use an asset for an agreed period of time“ 

eða ef við færum yfir á íslensku „samkomulag þar sem að leigusali afhendir 

leigutaka, gegn ákveðnum greiðslum yfir tiltekinn tíma, rétt til afnota á eign yfir 

umsamið tímabil“. Eignaleiga er samkvæmt skilgreiningu lff. fjármögnun þar sem að 

aðilinn sem fjármagnar er eigandi leigumunar á þeim skilgreinda tíma sem að 

leigutími nær yfir og er því í samræmi við alþjóðlega reiknisskilastaðla. Slík leiga 

getur þá ýmist verið með eða án kaupréttar og með eða án þjónustu á leigutíma. 

Eignaleiga er því ekki ávallt hrein leiga þar sem að allar skyldur og kvaðir hvíla á 

leigusala heldur geta verið ríkar kröfur á leigutaka hvað varðar rekstur og viðhald. 

Algengustu eignaleiguformin hér á landi nefnast fjármögnunarleiga, rekstrarleiga, 

bílasamningar eða kaupleiga og eru eignaleiguform þar sem þau tvö síðastnefndu eru 

á þann veg að leigutaki er með fullan kauprétt á tæki sem og að leigutaki ber allar 

skyldur hvað varðar umhirðu, viðhald, tryggingar og að standa skil á öllum 

opinberum gjöldum. Bílasamningsformið hefur þó verið úrskurðað sem lán í búningi 

leigu með gengislánadómum Hæstaréttar nr. 92/2010 og nr. 153/2010 og svo 

kaupleiguformið að sama skapi í dómi Hæstaréttar nr.110/2014 þar sem að fullur 

kaupréttur er á leigumun samnings hvenær sem er á leigutíma að öðrum skilyrðum 

uppfylltum. Bílasamningur og Kaupleiga eru því frekar lán en leiga og falla því í raun 

ekki undir enska orðið lease eins og eignaleigan er skilgreind undir enska heitinu. Þá 

eru einu fyrirtækin sem mega bjóða upp á eignaleigu samkvæmt lögum vera þau sem 

eru eftirlits- og starfsleyfisskyld út frá 2. gr. laga um opinbert eftirlit með 

fjármálastarfsemi nr. 87/1998 (hér eftir lef.)  og samkvæmt 3. lið 3. gr. lff. þar sem er 

sagt um leyfisskylda starfsemi:  
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„Eignaleiga þegar að fyrirtæki hefur slíka starfsemi að 

meginstarfsemi sinni. Með eignaleigu er átt við leigustarfsemi með 

lausafé eða fasteignir þar sem leigusali selur leigutaka hið leigða 

gegn umsömdu leigugjaldi í tiltekinn lágmarksleigutíma.“  

 

Í 4. gr. lff. er svo farið yfir tegundir starfsleyfa sem að fjármálafyrirtæki getur fengið. 

Út frá þessu er ljóst að rekstrarleiga aðila sem ekki hafa starfsleyfi sem 

fjármálafyrirtæki eða eignaleiga og heyra þar með ekki undir eftirlit FME kann að 

vera á gráu svæði þar sem að slíkir aðilar eru ekki með starfsleyfi sem 

fjármálafyrirtæki né eru með starfsemi eignaleigu. Í því sambandi er hægt að tala um 

langtímaleigu bíla- og tækjaleiguaðila.  Það er FME sem veitir fyrirtækjum starfsleyfi 

sem fjármálafyrirtæki samkvæmt 1. mgr. 2. gr. lff. Í dag er Lýsing hf. eina fyrirtækið 

sem hefur starfsleyfi sem eignaleiga samkvæmt lista FME í febrúar 2015, enda er 

skilgreiningin sem er hér að ofan skýr varðandi þann þátt að slík starfsemi þarf að 

vera meginstarfsemi þess fjármálafyrirtækis til að falla undir þann flokk og er 

starfsemi bankanna vissulega ekki með eignaleigu sem meginstarfsemi. Það eru hins 

vegar níu fjármálafyrirtæki sem hafa heimild til að stunda fjármögnunarleigu og það 

eru Íslandsbanki, Arion banki, Landsbankinn, Lýsing, Afl Sparisjóður, Sparisjóður 

Höfðhverfinga, Sparisjóður Norðfjarðar, Sparisjóður Norðurlands og Sparisjóður 

Strandamanna. Það eru eftirlitsskyldu aðilarnir sjálfir sem bera kostnað við það 

opinbera eftirlit sem á þá er lagt samkvæmt lögum nr. 99/1999 um greiðslu kostnaðar 

við opinbert eftirlit með fjármálastarfsemi (lgkef.).  Fjármálafyrirtækin eru því að 

greiða fyrir rekstur á embætti FME, greiða sem nota, og hefur embættið sem 

eftirlitsaðili heimild til að leggja á stjórnvaldssektir ef þeim þykir tilefni til. Til dæmis 

má nefna að viðskiptabankar þurfa að greiða í eftirlitsgjald sem nemur 0,0277% af 

eignum samtals og sparisjóðir, lánafyrirtæki, greiðslustofnanir og rafeyrisfyrirtæki 

greiða 0,0251% en þó aldrei lægri fjárhæð en kr.1.000.000 samkvæmt 5. gr. lgkef. 
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3.2. Form fjármögnunar á markaði 

Þegar horft er yfir markaðinn á heimasíður banka- og lánafyrirtækja og tekið saman 

hvers konar fjármögnun er í boði til kaupa á tækjum eða búnaði, þá kemur í ljós að 

nokkurt úrval er í fjármögnunarkostum í eignaleigu hér á landi sem og skuldabréfalán: 

 

 Skuldabréfalán 
Kaupleiga / 

Bílasamningur 
Fjármögnunarleiga 

Rekstrarleiga / 

Flotaleiga 
Einkaleiga 

Lok samningstíma Veði aflétt 

Viðskiptavinur 

kaupir tækið 

gegn 

umsaminni 

greiðslu og 

fullum efndum 

Framhaldsleiga eða 

skil á leigumun 

Framhaldsleiga 

eða skil á 

leigumun 

Skil á 

leigumun 

Eigandi á 

samningstíma 
Lántaki Leigusali Leigusali Leigusali Leigusali 

Tæki eignfært Já Já Já / Nei Nei Ekki tilgreint 

Vextir Breytilegir Breytilegir óskilgreindir óskilgreindir óskilgreindir 

Myntir ISK ISK ISK / erl. ISK ISK 

Greiðslur 
Jafnar eða 

lækkandi 

Jafnar eða 

breytilegar 

Jafnar eða 

breytilegar 

Fastar eða 

breytilegar 
Fastar 

Virðisaukaskattur 
vsk. greiddur í 

upphafi 

vsk. greiddur í 

upphafi 

Vsk. leggst ofan á 

leigugreiðslur 

Vsk. leggst 

ofan á 

leigugreiðslur 

Ekki tilgreint 

Fjármögnun Allt að 90% Allt að 80% Allt að 80% 100% 100% * 

Samningstími Allt að 10 ár Allt að 10 ár 
5 ár eða háð eðli 

leigumunar 
Allt að 5 ár Allt að 2 ár 

Hverjir bjóða 

tiltekið form? 

Arion, Ergo, 

Landsbankinn, 

Lýsing, Lykill 

Arion, Ergo, 

Landsbankinn, 

Lýsing, Lykill 

Lýsing 

Lýsing, AKA, 

Létt ehf., 

Armar bílaleiga 

Hekla 

* Farið fram á kr. 200.000 í fyrirfram greidda leigu sem lækkar greiðslubyrði    (heimild: heimasíður fjármögnunaraðila, febrúar 2015) 

 

Af þeim fjármögnunarmöguleikum sem hér að ofan eru nefnd að þá eru það formin 

þar sem að leigusali er skráður eigandi á samningstíma er falla undir skilgreiningu 

eignaleigu, annað eru lán samkvæmt skilgreiningu lff. Önnur lög sem ná yfir hin 

ýmsu lánaform og skilgreina þau nokkuð ítarlega eru lög um vexti og verðtryggingu 

nr. 38/2001, lög um neytendalán nr. 33/2013 og innheimtulög nr. 95/2008, einnig má 

segja að lög um lausafjárkaup nr. 50/2000 hafi snertiflöt þar sem að þessir samningar 

og skuldabréf geta gengið kaupum og sölum eða verið veðsett án þess að breyta 

ákvæðum samnings gagnvart skuldara. Auk þessara laga sem hafa verið talin upp að 

þá eru nokkuð af öðrum lögum sem ná yfir takmarkaðann þátt starfsemi innan 
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fjármálageirans og má sjá útlistun á þeim lögum t.d. inni á heimasíðu FME undir lög 

og tilmæli (FME, 2015). 

3.3. Kaupleiga / Bílasamningur 

Bílasamningur og Kaupleiga eru í grunninn sami hluturinn en þó hefur verið 

mismundandi hvernig aðilar á markaði hafa farið með þessa lánaafurð og þá jafnvel 

verið sett upp á mismunandi hátt með mismunandi skjöl til að þjónusta annars vegar 

rekstraraðila og svo hins vegar einstaklinga. Eitthvað hefur það þó verið mismunandi 

á milli eignaleigufyrirtækja á markaði hvernig það hefur verið. Uppsetning þessara 

forma hefur ekki verið eins og i skuldabréfalánum þar sem talað er um höfustól, 

innborgun, afborgun og lántökugjald, heldur er samkvæmt formi eignaleigu um að 

ræða kaupverð, fyrirfram greidda leigu, leigugreiðslur og stofngjald (Lýsing, 2015; 

Ergo, 2015; Landsbankinn, 2015). Varðandi rekstraraðila þá er VSK hluti kaupverðs 

jafnan greiddur af leigutaka strax í upphafi þar sem að hann fær hann endurgreiddan í 

gegnum sinn rekstur, þ.e. sé hann með VSK skyldan rekstur. Þar með eru 

leigugreiðslur ekki með skatt í Kaupleigu og er því að öllu leyti að meðhöndlast eins 

og lán en ekki leiga. Ekkert slíkt er gagnvart einstaklingi enda er þá um að ræða 

einfalt lán með lánveitanda skráðan sem eiganda yfir lánstíma, ekki þá nema að 

einstaklingurinn stundi rekstur á eigin kennitölu og er þá með skráð VSK-númer hjá 

RSK (sbr. bændur, einyrkjar). Í upphafi er gefinn út reikningur/afsal á leigusala sem 

gerir reikning á hið leigða til leigutaka strax í upphafi leigutíma með VSK. Við það 

getur leigutaki í rekstri eignfært leigumun og nýtt VSK hluta kaupverðs strax í sínu 

reiknishaldi. Einnig er algengt að krafist sé greiðslu lokagjalds í enda leigutíma, en 

ekki eins og með skuldabréf þar sem að höfuðstóll er greiddur upp með síðustu 

afborgun. Leigutakinn sem er rekstraraðili getur samið um árstíðarbundnar greiðslur 

og þar með lagað greiðslubyrði sína eftir því hvernig afkoma rekstursins er innan 

ársins (Ergo, 2015; Lýsing, 2015). Sem dæmi eru verktakar í vegavinnu iðulega með 

meiri starfsemi á sumrin hér á landi sem og að tekjur í landbúnaði geta verið tengdar 

sláturtíð að hausti. Slík form henta þá þeim aðilum mun betur en að vera með fastar 

eða jafnar afborganir. Hér skilur því á milli þess að vera með lán á skuldabréfi með 

föstum greiðslum eða þá að taka eignaleiguform eins og Kaupleigu. Þá hefur sá 

munur verið á milli forma og/eða eignaleigufyrirtækja í gegnum tíðina að mismunandi 
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hefur verið hvort stofngjald sé lagt við upphaflegan leigugrunn og dreift yfir greiðslur 

á leigutíma eða hvort að stofngjald sé tekið út fyrir og er þá ekki vaxtaberandi á 

leigutíma, ýmist með því að setja allt stofngjaldið upp sem lokagjald og taka jafnvel 

út fyrir hina vaxtaberandi fjárhæð eða að hafa til greiðslu strax í upphafi 

leigusamnings (Lýsing, 2015; Ergo, 2015; Landsbankinn, 2015). Hvernig farið er með 

stofngjaldið getur verið nokkuð mikilvægur þáttur í útreikningi á vöxtum og þá einnig 

í útreikningi á árlegri hlutfallstölu kostnaðar þ.e. hvort að stofngjald sé vaxtaberandi á 

lánstíma eða ekki. Aðilar þurfa því að hafa slíkt í huga þegar verið er að beita 

samanburði á tilboð og reikna sér slíkan mun til vaxta.  

 

Kaupleiga er því í grunninn einfaldasta formið af eignaleigu þar sem að leigutaki er 

eins og lántaki og eignast tækið við endanlega fullnustu á greiðslum samkvæmt 

samningi. Leigutaki í kaupleiguformi ber allar skyldur hvað varðar skoðun á hlut við 

kaup inn í leiguna, viðhaldi á leigutíma og að sjá til þess að greiða opinber 

gjöld/sektir og uppfylla allar opinberar skyldur sem varða leigumuninn 

(Landsbankinn, 2015). 

3.4. Fjármögnunarleiga 

Fjármögnunarleiga (e. Financial lease) er alla jafna eingöngu í boði án kaupréttar eða 

kaupskyldu á íslenskum markaði auk þess sem að leigutaki ber allar skyldur hvað 

varðar viðhaldi á tæki á leigutíma sem og greiðslu á öllum opinberum gjöldum og 

tryggingum (Lýsing, 2015). Öll fjármögnunarfyrirtækin voru að bjóða upp á 

fjármögnunarleigu fyrir hrun en í dag er einungis einn aðili með þetta eignaleiguform 

í boði hér á Íslandi. Á ensku er þetta form þar sem gerð er fjármögnunarleiga á 

einhvern leigumun en án þjónustuþátta nefnt dry lease eða á íslensku þurrleiga, það 

er að segja leiga þar sem að einungis er verið að greiða fyrir leigu á tækinu sjálfu án 

nokkurrar þjónustu eða ábyrgðar frá leigusala á því hver rekstrarkostnaður leigutaka 

kann að vera á þeim tíma sem að hann hefur tækið á leigu. Algengt var að þessir 

samningar væru settir upp á erlendar myntir hér á landi og er það enn í boði hjá þeim 

eina aðila sem býður enn upp á þetta form (Lýsing, 2015).  
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Leigutaka ber samkvæmt IAS 17 að eignfæra leigumuninn á hinum umsamda 

leigutíma og afskrifa að fullu ef óvíst er hvort eignarhald flytjist yfir á leigutaka í enda 

leigutíma. Afskriftin á að vera í samræmi við IAS 16 (varanlegir rekstrarfjármunir) 

eða IAS 38 (óefnislegar eignir) á leigutíma út frá verði sem tilgreint er sem 

leigugrunnur samnings. Ef að eignarhald flyst yfir til leigutaka í enda leigutíma skal 

afskrifa leigumuninn á nýtingartíma hennar (Deloitte - IFRS bæklingur, 2013). Það er 

því þannig að leigutakinn á að meðhöndla fjármögnunina í reikningsskilum 

samkvæmt IAS 17 sem það væri lán með eignfærslu og fjárskuldbindingu en ekki í 

gegnum rekstur eins og gert er alla jafna með leigu á öðrum hlutum. 

 

Leigusali greiðir allt kaupverð til seljanda en leigutaki greiðir þá oftast í upphafi 

einhvern hluta kaupverðs til leigusala í formi fyrirfram greiddrar leigu. Reikningar eru 

því gefnir út með VSK og getur leigutaki því nýtt sér skattinn á leigugreiðslum til 

frádráttar í rekstri, það er ef að tækið er þess eðlis. Ökutæki þarf til dæmis að vera 

annað hvort á VSK-númerum eða þá skilgreint sem vinnuvél eða vörubifreið svo að 

nýta megi skattinn af leigugreiðslum, rétt eins og er með reglur þar um á vélum eða 

tækjum sem keypt eru til rekstrar. Það sem eftir stendur af reikningi þarf leigutaki að 

skilgreina sem greiðslu vaxta og afborgunar í reikningsskilum. Ef að vaxtaviðmið eru 

ekki tilgreind í samningi á milli leigusala og leigutaka eða á leigugreiðslunni sjálfri, 

þá þarf leigutaki að miða við aðra útlánsvexti sem að leigutaka stendur til boða á 

markaði (Deloitte - IFRS bæklingur, 2013).  

 

Þetta form er því helst að gagnast þeim aðilum sem vilja geta nýtt sér möguleika á 

hærra fjármögnunarhlutfalli tækja þar sem VSK hluti kaupverðs er hluti af 

heildarfjármögnun. Skattur á leigugreiðslur nýtist þá dreift yfir leigutíma í stað þess 

að koma allur til bókunar í upphafi fjármögnunar eins og gert er í kaupleigu. 

3.5. Rekstrarleiga 

Rekstrarleiga (e. operating lease) er það form sem er hvað algengast í fjármögnun 

bifreiða til fyrirtækja erlendis. Hér á landi var þetta form orðið nokkuð vinsælt hjá 

rekstraraðilum fyrir hrun og er í dag aftur að koma inn á markaðinn. Rekstrarleigan er 

form sem ýmist hefur verið sett upp sem tveggja eða þriggja aðila samningsform. Í 
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tveggja aðila samningsformi er einungis um að ræða leigusala og leigutaka sem 

samningsaðila en í þriggja aðila samningsformi er oftast um að ræða að seljandi 

leigumunar sé aðili að samningi sem þjónustu- og/eða endurkaupaaðili á hinu leigða. 

Með þessu formi er leigutaki að ná að nýta sér að þurfa hvorki að leggja út fé í 

upphafi eða þá á einhvern hátt að binda fé í tæki sem nýta þarf í rekstur félagsins. Þá 

ber rekstraraðila ekki að taka leigumuninn inn í efnahag heldur getur einfaldlega tekið 

kostnaðinn í gegnum rekstrarreikning félagsins. Með því er ekki verið að eignfæra sér 

tæki í bókum og þá um leið að minnka skráðar skuldir félags, skuldbindingar sem 

þessar eru þó alla jafna tíundaðar í skýringum ársreikninga þar sem góð reikningsskil 

segja til um heildarfjárhæð skuldbindinga og til hversu langs tíma þær skuldbingar ná. 

Það er þó mismunandi hversu mikil þjónusta er í boði í rekstrarleigunni, hún getur því 

verið allt frá því að vera þurrleiga yfir í það að vera leiga með fullri þjónustu eins og 

nokkrir aðilar eru að gera á markaði í dag.  

3.6. Rekstrarleiga með forkaupsrétti  

Rekstrarleiga með forkaupsrétti (e. operating lease) hefur hér á landi verið notuð til 

rekstrarleigu bifreiða til einstaklinga og þá nefnd Einkaleiga. Forkaupsréttur var í 

flestum tilfellum leigutaka og bundin við enda leigutíma þ.e. að leigutaki gat nýtt sér 

forkaupsréttinn á hinu leigða á því endurkaupaverði sem var til umboðs 

(þjónustuaðila), auk hugsanlega umsamins álags. Leigan var í boði bæði með og án 

þjónustu. Þetta samningsform virðist ekki lengur vera í boði hér á landi í dag enda 

hafa dómstólar úrskurðað að formin sem notuð voru á einkaleigu ættu að túlkast sem 

lán þar sem að bæði var til staðar kaupréttur og að samningarnir voru í flestum 

tilfellum orðaðir eins og kaupleiga, þar að auki hafa verið sett sterk lög um 

neytendalán nr. 33/2013 sem þrengt hafa skorður lánveitenda í möguleikum á 

mismunandi vörum til handa neytendum. Með því hafa stjórnvöld sett hærri 

varnargarða til handa einstaklingum sem neytendum á lánamarkaði og þá einnig 

hvaða kröfur lántakar þurfa að uppfylla til að fá fjármögnun. Allar líkur eru þó á því 

að þetta form finni sér einhvern jarðveg til að vera í boði hér á ný enda vinsælt 

fjármögnunarform víðs vegar um heiminn. Það má segja að bílaleigurnar séu að 

einhverju leiti að mæta þessari þörf með langtímaleigu sinni til einstaklinga (Avis, 

2015 ; Höldur, 2015 ; Hertz, 2015 …).  
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Þetta form er fyrst og fremst að henta þeim aðilum sem ekki vilja binda fjármuni í 

eignum eins og bifreiðum og kjósa því frekar leigu þar sem að útborgun í upphafi er 

frekar lág. 

3.7. Flotaleiga 

Flotaleiga (e. operating lease), eða rekstrarleiga með fullri þjónustu er eins og enska 

heitið ber með sér leiga á tilteknum leigumun þar sem að leigutaki greiðir einungis 

leigugjaldið til leigusala og öll áhætta og skyldur varðandi leigumuninn hvíla á 

leigusala. Leigusali er þá að sjá um að tryggja bifreiðina, greiða af honum öll opinber 

gjöld, alla þjónustu sem og að leigusali er einn skráður á hið leigða í opinberri 

skráningu, það er að leigutaki er ekki skráður sem umráðamaður á tæki hjá 

Samgöngustofu eða Vinnueftirliti (eftir því sem við á). Leigutaki fær því reikninga 

sem innihalda VSK og getur nýtt sér hann ef hann er með virðisaukaskattsskylda 

starfsemi og að tækið uppfylli kröfur skattayfirvalda hvað það varðar. Varðandi 

ökutæki, þá þarf ökutækið að uppfylla skilyrði sem VSK bifreið til að nýta megi 

skattinn af leigureikningi. Í dag er þetta leiguform í boði hjá einu 

fjármögnunarfyrirtækjanna og svo í formi langtímaleigu hjá bíla- og vélaleigum. Hér 

er því á ferðinni sú eignaleiga sem að algengust er í Evrópu og hefur verið mikið 

notuð. Hér eru leigufyrirtækin að nýta sér stærð sína og getu til að semja um lægri 

verð á bílum, kostnað á viðhaldi, tryggingum og þjónustu sem veitt er í gegnum 

leiguna. Þá er það fullyrt að leigutaki njóti þess afsláttar sem að leigusali nær í krafti 

stærðar sinnar í gegnum leiguverðið og því eigi leigutaki að ná fram lægri kostnaði 

við rekstur með því að nýta sér leigu með fullri þjónustu (Lýsing, 2015). Hér er hægt 

að segja að bílaleigurnar séu komnar inn á starfsemi eignaleigu með því að leigja 

bifreiðar til lengri tíma með þjónustu. Eignaleigan hefur ekki heimild til að sækja 

niðurfellingu gjalda af nýrri bifreið en það hefur bílaleigan hér á landi. Skilin á milli 

eignaleigustarfsemi og bílaleigu virðast því vera nokkuð óskýr. 

 

Form þetta ætti að henta flestum rekstraraðilum nokkuð vel þar sem að öll áhætta á 

því að koma notuðu tæki í verð þegar að endurnýjun kemur liggur þá hjá leigusala. 

Einnig sparast nokkuð fé í mannafla við utanumhald og viðhald á þessum 



 

18 

 

rekstrareiningum yfir nýtingartímann sem og að kaupandi þjónustunnar ætti jafnan að 

hafa nýrri og áreiðanlegri tæki í notkun í sínu fyrirtæki. Slíkt gæti til að mynda haft 

jákvæðar afleiðingar hvað varðar starfsánægju þar sem að bifreiðum og tækjum er 

skipt út reglulegar fyrir ný. Að sama skapi getur regluleg endurnýjun hjálpað 

fyrirtækjum sem stuðla að samfélagslegri ábyrgð að ná markmiðum sínum hvað 

varðar notkun orkugjafa og losun gróðurhúslofttegunda (Ölgerðin, 2015).  

3.8. Útgáfur eignaleigu 

Þegar að horft er yfir þessi form sem talin hafa verið upp hér að ofan og hvernig 

útfærslan er á þeim í grunninn, þá má einfalda myndina nokkuð eins og gert er út frá 

reikningshaldi í staðli IAS 17. Þá er í raun horft á eignaleigu einungis út frá tveimur 

megin formum það er fjármögnunarleiga eða rekstrarleiga. Það sem að skilur er efni 

samningsins (e. substance over form) og þá hvort að verulegur hluti áhættu og 

ávinnings af eigninni flytjist til leigutaka og þá hvort að leigutíminn nái yfir verulegan 

eða óverulegan hluta af líftíma leigumunar.  

Hægt er því að setja grunnþætti leigusamninga og þá aðila samninga niður á 

myndrænt form til að fá góða sýn á hverir þessir helstu þættir eignaleigusamninga eru. 

Þá eru það þessir þrír meginþættir það eru leigumunur, leigusali og leigutaki. 

Leigusali veitir með samningi ákveðinn afnotarétt af eign sinni til annars aðila. 

Mynd 1 - Eignaleigusamningar 
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Leigutaki getur mögulega samið um einhverja þjónustu á samningstíma og þarf þá 

leigusali að gera þjónustusamning við leigutaka og þá þann sem kann að sjá um 

þjónustuþátt samningsins. Sá aðili sem gerist þjónustuaðili gæti verið seljandi 

leigumunar, umboðsaðili eða framleiðandi leigumunarins. Varðandi skil og möguleg 

endurkaup seljanda, þá er hægt að setja í samning ákveðin kauprétt eða kaupskyldu 

leigutaka eða seljanda við enda leigutíma. Ef ekki er gerður sérstakur 

endurkaupasamningur að þá er það leigusali sem tekur við hinu leigða í enda 

leigutímans. Leigusali getur þá leigt leigumun áfram eða selt leigumun til að ná inn 

einhverju hrakvirði í enda. Í þeim eignaleiguformum þar sem að leigutaki eignast 

tækið án kvaða í enda leigutíma við fulla greiðslu allra leigugreiðslna, Bílasamningur 

og Kaupleiga, þá fer leigutaki með leigumuninn sem sína eign og greiðir 

fjármögnunina sem um lán væri að ræða. Leigutaki færir þá leigumuninn sem eign og 

ef um lögaðila er að ræða, þá ber leigumunurinn sömu bókhaldslega meðferð og þær 

eignir sem keyptar eru, enda óumdeilt í þeim formum að það er leigutaki sem skráður 

er umráðamaður þess í opinberri skráningu sem eignast tækið þegar að samningur 

hefur að fullu verið greiddur til leigusala. Afurðirnar bílasamningur og kaupleiga eru 

almennt ekki undir eignaleigustarfsemi erlendis þar sem að þau fyrirtæki eru nær 

eingöngu í hreinum leiguformum og eftirláta bönkum og öðrum fjármálafyrirtækjum 

slíka lánastarfsemi. Það má ætla að markaður hafi skapast fyrir þetta form hér á landi 

hér áður fyrr þar sem að kostnaður við þinglýsingu skuldabréfa var all nokkur fyrir 

lántaka. Kostnaðurinn var þá ekki hvað síst fólginn í greiðslu stimpilgjalds sem lagt 

var á sem gjald af hinu opinbera og var prósentuhlutfall af fjárhæð skuldabréfs. Þá var 

lánveitandi með þann ávinning á móti að vera skráður eigandi og átti því greiðari leið 

við fullnustu á leigumun þegar að ekki var staðið við greiðslur. Það kom til þar sem 

að ekki þurfti að leita til dómstóla til að leigusalar mættu nálgast tæki sem þeir voru 

réttilega skráðir eigendur á. Þessu hefur hins vegar verið breytt með tilkomu nýrrar 

greinar í innheimtulögum, nánar tiltekið með 6. gr. a. í Innheimtulögum nr. 95/2008 

þar sem tekið er fyrir að eigendur geti vörslusvipt tæki og eignir án samþykkis 

skuldara og þurfi því að leita til dómstóla til að geta tekið til sín eign sína gegn 

vanskilum. Með þessum tveimur þáttum er annars vegar búið að eyða ávinningi 

lántaka í burtu og með hinum síðari ávinningi lánveitanda. 

  



 

20 

 

4. Aðferðir reiknishalds 

Eins og komið hefur verið inn á, þá eru aðferðir við færslu þessara forma nokkuð 

misjafnt. Dregið er því betur fram í hverju sá munur felst með sérstakri yfirferð um 

aðferðir reiknishalds.. 

4.1. Efnahagsreikningur eða rekstrarreikningur?  

Reikningsskil fyrirtækja byggja á uppsetningu sem skiptist alla jafna í áritun stjórnar, 

áritun skoðunaraðila, rekstrarreikning, efnahagsreikning, sjóðstreymi og svo skýringar 

á hinum einstöku liðum reikningsskilanna. Í þriðja kafla laga um ársreikninga nr. 

3/2006 (hér eftir „ársreikningalög“) er fjallað umefnahagsreikning, rekstrarreikning 

og sjóðstreymi. Þá segir í 2. mgr. 14. gr. ársreikningalaga um eignir „eign skal færð á 

efnahagsreikning þegar líklegt er að félagið hafi af henni fjárhagslegan ávinning í 

framtíðinni og virði hennar má meta með áreiðanlegum hætti.“ og í 3. mgr. 14. gr. 

segir um skuldir „Skuld skal færð á efnahagsreikning þegar líklegt þykir að til 

greiðslu hennar komi og virði hennar má meta með áreiðanlegum hætti.“ Því myndi 

sú eining sem væri keypt færast undir efnahag og efnahagsreikningurinn hækkar sem 

nemur verðmæti þeirrar eignar sem og skuldir á móti. Í rekstrarreikning fara síðan 

allir kostnaðarliðir sem tilheyra almennum rekstri, auk afskrifta, vaxtatekna og 

vaxtagjalda. kostnaður við rekstur eigna kemur því þar fram. Leigugjöld á einingu 

myndi því alla jafna falla inn í rekstrarreikning svo lengi sem að ekki er um að ræða 

kaupleigu eða fjármögnunarleigu og skal þá eignfæra eins og áður hefur komið fram 

samkvæmt IAS 17 inn í efnahag. 

4.2. Skattspörun 

Ef að leigumunur ber skatt og skattareglur heimila að nýta innskatt af leigugreiðslum 

samanber á ökutæki sem er á rauðum númerum, vinnuvél eða annað álíka, þá skapast 

ákveðin skattaávinningur við það að leigja tæki á formi þar sem að leigugjöld bókast í 

gegnum rekstrarreikning félags. Með því móti er hægt að lækka skattgreiðslur útskatts 

fyrirtækis og er leigugjaldið því fyrirtækinu hagstætt hvað það varðar og myndar 

skattspörun í rekstri. Ef tekið er dæmi til að sýna fram hvort að leiga eða kaup á tæki 

borgi sig og hvernig skattspörun virkar í leigu og kaupum, þá tökum við dæmi af vél 
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sem kostar 4,2 m. og afskrifast um 20% á ári og að fullu síðasta árið af 4 árum sem er 

nýtingartími vélarinnar, miðað er við að vextir á markaði séu um 9%. Reikna skal þá 

út nettó núvirði greiðsluflæðis (e. net present value, eða NPV) til að meta hagkvæmni 

á að kaupa eða leigja og er einungis tekið inn skattspörunarþátturinn í sjóðstreymis 

hluta til að meta hvort að hagkvæmara sé að kaupa eða leigja (Hillier, Ross, 

Westerfield, Jaffe og Bradford, 2010). Þá er sett upp greiðsluflæði samnings og 

reiknaðir vextir á fjármagn eins og gert er í dæminu hér að neðan. Til glöggvunar í 

dæminu hér að neðan er sýnd sundurliðun afborgunar, vaxta og þá möguleg 

skattspörun vaxta við kaup á vél. 

 

Forsendur útreiknings: 

 

 

Út frá þessu einfalda dæmi nettó núvirðingar greiðsluflæðis má einnig sjá að 

skattspörun afskrifta við leigu vélar eða tækis er all nokkur, eða um 960.000 kr 

samanlagt yfir þessi 4 ár í leigu á móti 840.000 kr. í skattspörun vegna afskrifta ef 

vélin / tækið er keypt og tekið er lán fyrir öllu kaupverðinu. Rétt er að miða við fulla 

fjármögnun þegar að vél / tæki er keypt til að leggja að jöfnu útlagt fé. Einnig ber að 

Kaup

Fjáfesting 4.200.000 kr.    

Afskrift árlega af bókfærðu verði síðasta árs 20%

Rekstrartími, ár 4

Restvirði 0

Tekjuskattur 20%

Afborganir pr. ár (1/4 af fjárfestingu) í lok árs (eftir á greitt) 1.050.000 kr.    

Vextir (annual interest) 9%

Leiga

Leigugreiðsla, árleg í byrjun árs (fyrirfram greidd leiga) 1.200.000 kr.    

Afskriftir Ár 0 1 2 3 4

Afskrift 20% 840.000 kr.       672.000 kr.       537.600 kr.       2.150.400 kr.   

Fjárfesting, bókfært verð 4.200.000 kr.     3.360.000 kr.    2.688.000 kr.    2.150.400 kr.    -  kr.            

Kaup Fjárfesting 4.200.000 kr.-     -  kr.            

- skattspörun vegna afskrifta 168.000 kr.       134.400 kr.       107.520 kr.       430.080 kr.     

Samtals sjóðstreymi (CF) 4.200.000 kr.-     168.000 kr.       134.400 kr.       107.520 kr.       430.080 kr.     

Leiga Greiðslur vegna leigu 1.200.000 kr.-     1.200.000 kr.-    1.200.000 kr.-    1.200.000 kr.-    

Skattspörun vegna leigu 240.000 kr.       240.000 kr.       240.000 kr.       240.000 kr.       -  kr.            

Samtals sjóðstreymi (CF) 960.000 kr.-       960.000 kr.-       960.000 kr.-       960.000 kr.-       -  kr.            

Nettó greiðslustraumur

Mismunur á leigu - kaup 3.240.000 kr.     1.128.000 kr.-    1.094.400 kr.-    1.067.520 kr.-    430.080 kr.-     

Vextir eftir skatt 7,20%

NPV af PV CF= 43.223 kr.       

Þar sem að núvirði er 
jákvætt, þá er 
hagstæðara að leigja 
vélina.

Bókfært virði í lok = 0
Afskrifað þar sem að vél 
er verðlaus.

Þar sem að núvirði er 
jákvætt, þá er 
hagstæðara að leigja 
vélina.

Dæmi 1 - Skattspörun 
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hafa í huga að ef að eigið fé er nýtt til greiðslu á kaupum eigna að þá er um leið verið 

að taka fé út úr rekstri og þá eru fjármunirnir ekki að bera vexti á annan máta með því 

að stuðla að vexti rekstrar. Því ber að reikna vexti á alla fjárhæðina til að 

heildarmyndin sé sem réttust. Einnig má horfa til þess skattsparnaðar sem fæst með 

því að lækka hagnað félags út frá greiddum vöxtum í reiknishaldi, en ekki einungis út 

frá afskriftum. Hins vegar segja fræðin að við mat á því hvort eigi að leigja eða kaupa 

eigi einungis að miða við skattspörun afskrifta (Hillier og flr., 2010).  

4.3. Leigumunir 

Húsnæði, vélar, tæki og bifreiðar eru ágætt dæmi um einingar sem gætu verið 

misjafnlega vel til fallnar að henta í leigu og því frekar í rekstrarreikning frekar en 

efnahagsreikning. Til dæmis getur aðili sem vill meta hvor leiðin sé hentugri horft í 

hvort að einingin haldi alla jafna verðmæti sínu, mögulega auki verðgildi sitt með 

tímanum eða þá tapi alla jafna verðgildi sínu með öllu. Húsnæði og landsvæði eru t.d. 

frekar líkleg til að halda verðgildi sínu og jafnvel auka verðgildi sitt yfir lengri tíma ef 

horft er til þróunar vísitölu íbúðaverðs á höfuðborgarsvæðinu (þjóðskrá, 2015). Aftur 

á móti er það almennt þekkt að afföll á vélum, tækjum og bifreiðum eru veruleg og 

enda jafnan í úreldingu þeirra út frá sliti eða nýrri tækni sem leysir þá eldri af hólmi. 

Það má því segja að slíkir hlutir sem tapa verðmæti sínu á skemmri tíma séu einkar 

vel til fallnir að fara í leiguformið og þá einungis inn í rekstrarreikning fyrirtækja. 

Kosturinn við slíkt er að þá er kostnaðurinn gagnsærri. Hins vegar má einnig horfa til 

þess að eignir sem halda frekar verðmæti sínu og bókast í eignahlið eigi það til að 

mynda vanmat á verðmæti eigna (dulin eign í bókum félags). Einnig er fjárbinding sú 

sem til verður með því að kaupa ákveðna muni oft til þess að hefta frekara rými til 

vaxtar og þá um leið að halda niðri ávöxtun eigin fjár (ROE) en um leið er einnig 

hægt að benda á að einhver fyrirtæki gætu viljað sýna góða EBITDU og vilji þá frekar 

halda einingum innan efnahagsreiknings til að lyfta eignahlið á móti skuldahlið 

efnahagsreiknings án afskriftarliðs eigna og þá um leið að halda rekstrarkostnaði 

niðri. Slíkt gæti til dæmis verið freistandi fyrir fyrirtæki á markaði. Þegar sagt er að 

það gæti verið gott fyrir fyrirtæki að skuldsetja sig frekar en að leggja út fyrir tæki 

með eigið fé, þá má ekki horfa fram hjá því að of hátt hlutfall skuldsetningar getur 
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verið rekstrinum íþyngjandi. Því er mikilvægt að fyrirtæki marki sér upplýsta stefnu 

um mörk skuldsetningar rekstrar og vinni samkvæmt henni (Hillier og flr., 2010).  
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4.4. Alþjóðlegir reikningsskilastaðlar og IAS 17 staðallinn 

Á Íslandi er sett í ársreikingalög að styðjast eigi við alþjóðlegar reglur  IAS/IFRS við 

uppsetningu endurskoðaðra reikningsskila. Alþjóðlegir reikningsskilastaðlar eru settir 

af Alþjóðlega reikningsskilaráðinu, IASB, til að samræma vinnubrögð reikningsskila 

þvert á landamæri almenningi til heilla. Með því að hafa stöðluð vinnubrögð á það 

hvernig fara eigi með ákveðna þætti í reikningshaldi þá er verið að stuðla að ákveðnu 

gagnsæi á mörkuðum til handa fyrirtækjum, fjárfestum, eftirlitsaðilum og öðrum hvað 

varðar þær upplýsingar um rekstrareiningu sem reikningsskilin eiga að sýna glögga 

mynd af (IFRS, 2015). IAS 17 staðallinn er hluti af þeim alþjóðlegu stöðlum sem að 

IASB setur og hefur með að gera hvernig fara eigi með eignaleigu í reikningsskilum 

fyrirtækja (Deloitte - IFRS bæklingur, 2013).  

 

Þá er einnig til aðrir staðlar sem eru grundaðir á reglum FASB (e. Financial 

Accounting Standards Board) en þar sem að FASB er eingöngu sett upp af 

Bandaríkjamönnum og að þær reglur, GAAP, eru nær eingöngu notaðar innan 

Bandaríkjanna. Lengi hafa verið uppi umræður um að Bandaríkjamenn ætli að taka 

einnig upp IFRS eins og meirihluti þjóða styðst við, þar á meðal nágrannar þeirra í 

Canada sem skiptu úr GAAP yfir í IASB (Legott Jr., 2012). Ekki verður fjallað nánar 

um þær reglur þar sem að þær eiga ekki við á íslenskum markaði. 

 

Staðall IAS 17 hefur þau markmið að „tilgreina þær grundvallareglur sem gilda um 

reikningshaldslega meðferð fjármögnunar- og rekstrarleigusamninga og skýringar í 

reikningsskilum, bæði fyrir leigutaka og leigusala“. Þá er fjármögnunarleiga 

skilgreind sem „ef verulegur hluti áhættu og ávinnings af eigninni flyst til leigutaka – 

allir aðrir leigusamningar eru skilgreindir sem rekstrarleigusamningar“. Með þessu 

er átt við að afnot af leigumuninum nái yfir mest allan líftíma eignarinnar og að 

leigugreiðslur séu í takt við afföll (núvirði) leigumunar (Deloitte - IFRS bæklingur, 

2013). Það er því efni umfram form (e. substance over form) sem skiptir máli (KPMG 

– IFRS bæklingur, 2005).  
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Þegar kemur að reikningsskilum að þá er tilgreint hvernig eigi að fara með bókanir, 

afskriftir og eignfærslu út frá annars vegar leigusala og svo hins vegar leigutaka í 

fjármögnunarleigu og rekstrarleigu. Hér að neðan eru helstu atriði tekin saman: 

 

Fjármögnunarleiga 

Leigutaki Leigusali 

Eignir og skuldir skal meta á því 

sem lægra reynist, núvirði lágmarks 

leigugreiðslna eða gangvirði eignar. 

Meta skal fjármögnunarleigu sem 

kröfu en fjárhæð kröfunnar er jöfn 

hreinu verðmæti fjárfestingarinnar. 

Fyrning skal vera sambærileg og á 

öðrum eignum leigutaka. 

Meta skal vaxtatekjunnar þannig að 

þær endurspegli fasta ávöxtunarkröfu 

af hreinni fjárfestingareign leigusala. 

Leigugreiðslum skal skipt í 

afborganir og vaxtagreiðslur. 

Leigusalar framleiðslu- og 

umboðsfyrirtækja færa söluhagnað 

eða tap eins og um beina sölu væir að 

ræða. 

(Deloitte - IFRS bæklingur, 2013) 

Rekstrarleiga 

Leigutaki Leigusali 

Leigugreiðslur eru gjaldfærðar 

línulega á leigutímanum nema 

önnur kerfisbundin aðferð við 

gjaldfærslu sé meira lýsandi fyrir 

hina leigðu eign. 

Þær eignir sem ætlaðar eru til 

rekstrarleigu skal færa í 

efnahagsreikning í samræmi við eðli 

eignarinnar og afskrifa í samræmi við 

afskriftarstefnu leigusala fyrir 

sambærilegar eignir. 

 Tekjur vegna leigugreiðslna skal 

tekjufæra línulegar fyrir leigutímann 

nema önnur kerfisbundin aðferð við 

tekjuskráningu lýsi betur innlausn 

tekna af hinni leigðu eign. 

 Leigusalar skulu dreifa beinum 

kostnaði vegna öflunar eignarinnar 

jafnt yfir leigutímann (ekki er heimilt 

að gjaldfæra allan kostnaðinn þegar 

hann fellur til). 

(Deloitte - IFRS bæklingur, 2013) 

 

4.5. Misræmi staðals og forms 
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Glöggir lesendur hafa nú eflaust rekið sig á að það er ákveðið misræmi sem felst í 

tilskipun staðals sem á að fjalla um leigu á munum og þá hvað helst er varðar 

fjármögnunarleigu án kaupréttar í þar sem að ekki er uppgefið vaxtaviðmið í 

samningi. Þá segir í staðli IAS 17.27 samt sem áður að færa eigi til bókar leigumun 

sem eign og afskrifa á þann hátt sem er skemmri, það er annað hvort á þeim tíma sem 

leigutíma nemur eða þá líftíma eignar. Þá segir um greiðslur í IAS 17.20 að bóka eigi 

leigugreiðslu sem afborgun og vexti hjá leigutaka. Þessi mótsögn hvað varðar 

reikningshaldslega meðferð á greiðslu leigu er þrátt fyrir að algengt sé erlendis að 

ekki sé sett inn á samning né innheimtu á leigugreiðslu skiptingu á þessum þáttum og 

þá jafnvel alveg án vaxtaviðmiða fyrir leigutaka allt frá upphafi leigu. Í þeim tilfellum 

sem svo ber undir þá skal leigutaka samkvæmt IAS 17.20 reikna sér til vexti á 

leigugreiðslur og miða þá við vexti leigutaka af nýju lánsfé (e. the lessee‘s 

incremental borrowing rate). Það er að segja að leigutakinn þarf að áætla innri vexti 

leigusala (IRR) í leigusamningi út frá þeim vöxtum sem að hann mögulega getur 

fengið á nýja fjármögnun og skal þá heimfæra slíka skiptingu á afborgun og vöxtum 

af leigugreiðslu út frá þeim lánamöguleikum sem honum standa til boða. Slíkt er 

vissulega nokkuð snúið og getur valdið ákveðnum vandræðum við uppsetningu 

reikningsskila þar sem að endurskoðandi þarf þá að áætla eitthvað sem hann hefur 

ekki sönnur fyrir. Það hefur þó alla jafna verið venja hér á landi að bæði taka fram 

vaxtaviðmið slíkra samninga í upphafi og jafnframt í samningi þó svo að greitt sé 

leigugjald mánaðarlega án skiptingu afborgunar og vaxta. 

4.6. Þróun staðals um leigusamninga 

Í bæklingi Deloitte um alþjóðlega reikningsskilastaðla er greint frá því að IASB og 

Bandaríska FASB vinni saman að samþættingarverkefni vegna reikningsskila sem 

varða leigusamninga. Í maí 2013 gáfu báðir aðilar út tillögur (e. draft) um að færa alla 

leigusamninga sem eru yfir meirihluta líftíma leigumunar í efnahagsreikning sem eign 

og skuld í stað þess að færa í gegnum rekstrarreikning eins og er í dag. Reikningsskil 

leigutaka byggja því á því hvort verulegur hluti af efnahagslegum ávinningi eignar er 

nýttur á samningstímanum (Deloitte - IFRS bæklingur, 2013). Það er því ljóst að bæði 

er verið að samræma þessa þætti á milli þessara tveggja aðila svo að reikningsskil séu 

meira samræmd hvort heldur sem er út frá FASB eða IASB sem og verið sé að leggja 
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ríkari áherslu á að eignfæra leigusamninga í bókum leigutakans ef að leigutaki er að 

nýta leigumuninn yfir líftíma þess leigða. Það er að segja ef að leigumunur er orðinn 

að mestu verðlaus og úr sér gengin við enda leigutíma og hrakvirðið sé nánast ekki til 

staðar. Með þessari breytingu er talið að reikningsskil sýni glöggari mynd af 

skuldbindingum félags og því sé til staðar réttari mynd á rekstur hverju sinni. 

 

Samkvæmt drögum IFRS að nýjum staðli fyrir leigu, Exposure Draft ED/2013/6 frá 

því í maí 2013 (hér eftir ED), að þá er farið yfir þær breytingar sem eru í vændum og 

þá á hvaða máta eigi að fara með leigusamninga svo að þeir verði sýnilegri í gegnum 

efnahagsreikninga félaga. Þá leggja þeir upp með að flokka leigusamninga í 

meginefnum í tvo flokka, þ.e. í A eða B tegundir samninga. A og B tegundir eru því í 

meginmáli skilgreindir á þennan veg: 

Skera þarf því úr um það hvort að leigusamningur eigi að teljast fram í 

efnahagsreikningi félags og þá sem skuldbinding og eign á móti eða þá að samningur 

falli undir undanþágu þar sem að leigutími sé til skamms tíma og óverulegs hluta þess 

líftíma sem að leigumunurinn beri með sér og bókist þá í gegnum rekstrarreikning 

eins og rekstrarleiga. Út frá ED hefur Þorsteinn Guðjónsson hjá Deloitte sett upp 

flæðirit til til að skýra þennan vænta feril nánar, feril sem kynntur var á fundi hjá FLE 

þann 20. september 2013 og sést hér á næstu blaðsíðu (mynd 2) auk 

tegundagreiningarinnar sem er hér að ofan. 

Tegund A 

• Leiga á eign, annarri en fasteign/landi, 
nema eitt af eftirfarandi skilyrðum sé 
uppfyllt: 

• Leigutími er óverulegur hluti af 
nýtingartíma eignar 

• Núvirði leigugreiðslna er óverulegt í 
samanburði við gangvirði eignar á 
upphafsdegi leigusamnings 

Tegund B 

• Leiga á fasteign/landi nema eitt af 
eftirfarandi tveimur skilyrðum sé 
uppfyllt: 

• Leigutími sé verulegur hluti af 
nýtingartíma eignar 

• Núvirði leigugreiðslna er verulegt í 
samanburði við gangvirði eignar á 
upphafsdegi leigusamnings 
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Mynd 2- flokkun á A eða B samninga 
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5. Hvað segja umsagnir um væntanlegar breytingar 

reikningsskila? 

Umsagnaferli breytinga á alþjóðlegum reikningsskilastöðlum er nokkuð opið ferli þar 

sem hægt er að fylgjast með framgangi málsins sem og þeim umsögnum sem skilað er 

inn til nefndarinnar sem og að margir umsagnaraðilar halda utan um ferlið á sínum 

heimasíðum. Einna stærstu hagsmunaaðilar í þessu máli eru eignaleigufyrirtæki og þá 

þeirra viðskiptavinir, í Evrópu eru Leaseurope stærstu samtök eignaleigufyrirtækja. 

Leaseurope eru regnhlífasamtök samtaka eignaleigufyrirtækja í Evrópu og hafa innan 

sinna samtaka 46 aðilasamtök frá 34 löndum Evrópu. Samtökin voru upphaflega 

stofnuð árið 1972 og eru því málsvari hagsmuna meginhluta eignaleigufyrirtækja í 

Evrópu eða um 1350 eignaleigufyrirtæki og rúmlega 500 skammtímaleigufyrirtæki. 

Talið er að fyrirtæki sem að eru innan samtakanna hafi um 92% af allri 

eignaleigustarfsemi sem fram fór í Evrópu árið 2013 (Leaseurope, 2015).  

 

Á Íslandi eru ekki til nein samtök eignaleigufyrirtækja en SFF (Samtök 

Fjármálafyrirtækja) eru þau samtök sem að íslensk fjármálafyrirtæki eru aðilar af, þau 

samtök hafa ekki gerst aðilar að Leaseurope en vitað er að einstaka 

eignaleigufyrirtæki hefur sótt þing eignaleigusamtaka eða fengið aukaaðild sem 

fyrirtæki innan samtaka og verið þá með undanþágu þar sem um að ræða 

regnhlífasamtök hagsmunasamtaka, ekki einstaka fjármálafyrirtækja. 

 

Í viðtali við Mark Venus, formann endurskoðunarnefndar Leaseurope, sem tekið var í 

byrjun árs 2011 kemur fram að nefnd IASB/FASB hafi fengið um 750 umsagnir inn á 

sitt borð eftir að hafa kynnt drög að nýjum staðli fyrir eignaleigu og farið var yfir hér 

á undan. Þessar umsagnir hafi verið mjög góðar og efnismiklar og að staðan sé sú að 

nefnd IASB/FASB hafi tekið þessar umsagnir til skoðunar, þó sé það svo að verið sé 

að ræða grunn skilgreiningu á eignaleigu (e. leasing) (Venus, 2011). Síðara viðtal sem 

tekið er við hann í mars 2014 kemur fram að FASB hafi nálgast IAS 17 eins og 

staðallinn er í dag og að aðrir hagsmunaaðilar séu komnir meira á þá skoðun þ.e. að 

IAS 17 staðallinn eins og hann er í dag sé í raun það sem eigi að vera í grunninn en 

svo megi gera útfærslur á því hvernig eigi að sýna skuldbindingar í bókum leigutaka 

(Venus, 2014). 
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5.1. Umsagnir Leaseurope 

Í bréfi Leaseurope, dagsett 13. september 2013, og felur í sér 

umsögn á drög ED um eignaleigu er að finna margar aðfinnslur 

á fyrirhugaðar breytingar. Þar er nefnt að áhrifin geti haft hvað 

mestar afleiðingar á litlar og meðalstórar rekstrareiningar, 

einmitt þar sem að skapast mestur vöxtur og mest áhersla er á í 

dag í flestum löndum Evrópu að fjölga aðilum. Þessir aðilar 

sem eru litlir og meðalstórir hafa takmarkaðan aðgang að 

fjármagni til að veita í sinn rekstur. Breytingar þær sem 

boðaðar eru munu hafa áhrif á þann máta að þessir aðilar munu 

síður vilja fara í eignaleigu (e. leasing) og þá frekar í að kaupa 

sér tæki. Þar sem að aðgangur að fjármagni er þá takmarkaður 

að þá muni þessar breytingar stuðla að höftum í frekari innri 

vexti. Eignaleiga hefur verið möguleiki þessara fyrirtækja til að 

geta fjárfest í gegnum leigusamning í nýjum tækjum og búnaði 

og stuðlað þar með að betri rekstri sem og hraðari og betri 

vexti. Einnig er mikið tíundað hversu mikil kostnaðaraukning 

felist í þessum breytingum, bæði hjá leigusala sem og 

leigutaka, þá er einnig rætt hversu erfitt geti verið að beyta 

þessum skilgreiningum um afnot sem lagt er upp með í 

mörgum rekstri sem og þá sérstaklega hjá þeim sem framleigja 

til undirverktaka eða leigja út á annan máta. Þegar heildin er 

skoðuð þá er efast um að þær breytingar sem lagðar eru til í ED 

séu nægjanlega góðar til að skila neinu fyrir notendur af 

reikningsskilum og ef eitthvað að þá komi þessar breytingar til 

með að valda meiri mun í reikningsskilum á milli aðila en er í 

dag þar sem að lagt sé upp með nokkuð mikið mat þeirra sem 

framkvæma reikningsskilin á því hvort að samningur sé A eða 

B tegund út frá notkun og notkunartíma. Tekið er sem dæmi ef 

að tæki er tekið á leigu í skamman tíma miðað við líftíma en 

svo framhaldsleigt aftur til sama aðila og aftur í skamman tíma, 

í stað þess að leigutími hafi í upphafi verið settur á lengri 

 

“While some of these contracts 

may be excluded from the scope of 

this standard, ED §19 (incidental 

assets) is too restrictive to cater 

for the majority of these contracts. 

If they qualify as leases, it will be 

extremely burdensome for 

preparers to identify and separate 

service and lease components, if 

not impossible. Even the simple 

aspects of accounting for the 

service and right of use 

components separately, such as 

creating asset registers, 

recognising depreciation, etc. may 

lead to part of the economic 

rationale for opting for these 

contracts falling away. This is still 

a significant source of the 

complexity of the Boards’ 

proposals that has not been 

substantially improved….” 

(Leaseurope response, 2013) 

 

------------------------------------------  

 

We also consider that a lessee that 

has a 4 year lease and another 

lessee that has a 2 year lease with 

the significant economic incentive 

to renew this lease for a further 2 

years are not in the same position 

and that this should be reflected in 

their accounts. In our view, any 

approach to determining a likely” 

term goes beyond the true 

obligations of a lessee. Our 

conclusion therefore remains that 

only lease payments required to be 

made during the initial 

contractual lease term  

should be recognised, together 

with amounts that would be 

required to be paid to obtain 

optional flexibility. 
(Leaseurope response, 2013) 

 

 



 

31 

 

tímann. Í dæmi sem þessu væri vissulega nokkur mismunur á 

því hvernig farið væri með leiguna í bókum leigutaka. Þá 

vekja þeir einnig athygli á því að margar af þessum 

breytingum sem lagðar eru upp í ED geti orðið til þess að 

spurning verði um hvort að leiga geti áfram verið sem leiga 

eða hvort að hún kunni að verða álitin sem kaup með 

fjármögnun (Leaseurope response, 2013). Hvað varðar 

vangaveltur um að væntanlegar breytingar geti breytt 

grundvallar skilgreiningum leigu yfir í að verða álitin kaup, þá 

segir Mark Venus í viðtali því sem hér áður er vitnað til í mars 

2014 að nokkur munur sé á því hvernig FASB nálgist 

breytingarnar og svo hvernig IASB nálgist breytingarnar. Að 

hans sögn að þá er megin viðhorf FASB það að eignaleiga sé í 

öllum tilvikum leiga á eign leigusala í einhvern ákveðinn tíma, 

með mörgum útfærslum. Hins vegar vilji IASB frekar horfa á 

þessa leigusamninga sem lán/fjármögnun á eignum í 

dulbúningi leigu og því séu leigusamtökin ósammála. (Venus, 

2014). 

 

5.2. Aðrar umsagnir 

Umsagnir annarra hagsmunaaðila eru á svipuðum nótum og 

Leaseurope en þó allar út frá mismunandi hagsmunum aðila. 

Hér til hliðar gefur að líta nokkrar af þeim athugasemdum sem 

hægt er að skoða í heild sinni inni á heimasíðu FASB. Þær 

athugasemdir sem að greinarhöfundur las voru flest allar á 

sömu leið hvað varðar áhyggjur af auknu flækjustigi sem 

verður ef að ekki eru gerðar veigamiklar breytingar á 

drögunum sem kynnt voru 2013. Áhyggjur eru einnig 

almennar um að þessar breytingar leiði almennt ekki af sér 

skýrari reikningsskil þar sem að lesandi á að fá gleggri mynd 

af því fyrirtæki sem að verið er að skoða. Athugasemd sú sem 

 

Athugasemdir og áhyggjur aðila 
á væntanlegum breytingum 
staðals á leigu, tekið úr 
athugasemdaskýrslum: 

--------------------------------------------- 

 „…we are concerned about the 

level of complexity of the 

proposed model and the 

operability of a number of the 

proposed requirements for both 

lessees and lessors.“  

(AIA, Aerospace Industries 

Association) 

--------------------------------------------- 

„…The requirements.will naturally 

present operational challenges to 

any organization in the U.S. that 

leases property or equipment due 

to the need to set up and 

continuously account for the new 

assets and liabilities, as well as to 

auditors and users of financial 

statements who mus understand 

the new and ongoing 

complexities.““ 

(American Bankers Association) 

--------------------------------------------- 

„We do not agree with the 

proposed definition of a lease. Our 

main objections stem from 

concerns about whether the 

definition would be operational as 

a means of distingushing between 

a lease contract and a service 

contract or between lease 

elements and non-lease elements 

within a contract.“ 

(Grant Thornton International) 
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tekin er hér til hliðar sem dæmi og kemur frá American Bankers Association, sýnir 

bersýnilega að til dæmis lánveitendur hafa miklar áhyggjur af því hvernig verður að 

lesa og greina reikningsskil út frá þeim ætlunum á breytingum sem komu fram í ED 

miðað við þær öru breytingar sem kunna að vera í rekstri þar sem eignaleiga er mikið 

notuð. Þegar svo er þá eru vélar, tæki og bifreiðar oft í sífelldri endurnýjun þar sem að 

leigutími er oftar en ekki til styttri tíma á slíkar auðhreyfanlegar einingar.   

6. Könnun Capacent Gallup 

Hvað varðar opinberar kannanir á eignaleigu á íslenskum markaði, þá fannst enginn 

nýleg skýrsla sem sýndi hvernig markaðurinn skiptist eða þróun markaðar með 

eignaleigu. Því var fenginn aðgangur að nýlegri óbirtri könnun um viðhorf stjórnenda 

og notkun fyrirtækja á eignaleigu. 

6.1. Efni könnunar og úrtak 

Könnun þessi er óbirt og unnin fyrir Lýsingu hf. Markmið könnunarinnar er að kanna 

vitund um og notkun fyrirtækja á eignaleigu við fjármögnun atvinnutækja. Könnunin 

var framkvæmd á tímabilinu 18. ágúst – 5. september 2014, þá bæði sem síma- og 

netkönnun. Úrtak könnunar var 1155 fyrirtæki með fjóra starfsmenn eða fleiri, 

handahófsvalin úr fyrirtækjaskrá og viðhorfahópi Capacent Gallup meðal 

forsvarsmanna fyrirtækja. Fjöldi svarenda var 470 og þá 685 sem ekki svöruðu 

könnuninni, þáttökuhlutfall 40,7%. 

6.2. Helstu niðurstöður könnunar 

Í spurningu 1 er spurt hver vitund og notkun sé á eignaleigu við fjármögnun á 

atvinnutækjum. Þá eru 21,4% sem þekkir til eignaleigu og notar hana við fjármögnun 

á atvinnutækjum, 46,3% Þekkir til eignaleigu en notar ekki við fjármögnun á 

atvinnutækjum og svo 32,3% sem segjast ekki þekkja til eignaleigu við fjármögnun á 

atvinnutækjum. 
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Tafla 1 - spurning 1, svörun 

Í síðari spurningum kemur í ljós að 

þekking og reynsla af eignaleigu til 

fjármögnunar á atvinnutækjum 

eykst eftir því sem að fyrirtækin 

verða stærri, bæði hvað varðar 

veltu og starfsmannafjölda. Þá 

einnig kemur í ljós að vitundin er 

minnst hjá þeim fyrirtækjum sem 

starfa á neytendamarkaði, hæst er 

vitundin hjá þeim fyrirtækjum sem 

eru starfandi í framleiðslu og 

iðnaði. Þá er nokkuð merkileg 

niðurstaða sem kemur í ljós þegar 

að fyrst er útskýrt að eignaleiga sé 

fjármögnunarleið þar sem að 

fjármögnun er tryggð með veði í 

viðkomandi atvinnutæki en ekki með öðrum tryggingum. Í framhaldi er spurt hvort að 

fyrirtækið noti eignaleigu við fjármögnun á einhverju af fimm mismunandi 

svarmöguleikum, þ.e. fararatækjum, vinnuvélum, framleiðslutækjum eða öðrum 

atvinnutækjum og svo engu af ofantöldu. Þá er mest jákvæða svörunin við farartæki 

en þó ekki hærri svörun en 11,7% svarenda, 80,5% svarenda svara „engu af 

ofantöldu“. Í framhaldi er spurt út frá sömu flokkum hvort að líklegt sé að fyrirtækið 

muni nota eignaleigu við fjármögnun á nýjum atvinnutækjum á næstu 12 mánuðum. 

Þá var aftur hæðsta jákvæða svörunin við farartæki, eða 12,4%, 79,1% segja nei, engu 

af ofantöldu. Þessi svörun sýnir þó að væntanlega eru þarna 1,4% spyrjenda sem ekki 

nýta sér eignaleigu í dag kunna að nýta sér eignaleigu til fjármögnunar á næstunni. 

Tafla 2 - spurning 2, svörun 

Tafla 3 - spurning 3, svörun 
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Það er því ljóst út frá svörun í þessari könnun að bæði þekking og nýting á kostum 

eignaleigu á markaði eru með lægra móti og að það megi hugsanlega draga þá ályktun 

að mögulega hafi orðið stefnubreyting út frá fjármálahruninu þar sem að svo megi 

ætla að fyrirtæki vilji í sem mestum mæli eiga fyrir þeim tækjum sem þarf til reksturs. 

Til þess að geta lesið í slíkt þarf að hafa fyrirliggjandi sambærilega könnun frá því 

fyrir hrun en slík könnun var ekki aðgengileg. Annar möguleiki er vissulega sá að 

hvorki sé staða, vilji eða geta til þess að huga að nýrri fjárfestingu enn sem komið er 

og að fyrirtæki séu enn að leita samninga við sína helstu lánadrottna. Vissulega má þó 

gera ráð fyrir að einhver hluti er að taka meðvitaðar ákvarðanir það er að hafa tekið þá 

stefnu að eiga fyrir þeim nýju fjárfestingum sem að kunna að verða út frá rekstri. Slíkt 

er varfærið og áhættufælin stjórnun á fyrirtæki sem vissulega kemur ekki á óvart 

miðað við það ástand sem gengið hefur yfir jafnt hér á Íslandi sem og erlendis. Slík 

varfærni í fjármálum getur þó haldið aftur og dregið úr möguleikum fyrirtækja til 

vaxtar samkvæmt kenningum Millers og Modigliani (hér eftir M&M). Samkvæmt 

þeim kenningum á að nýta lánsfé til rekstrarþátta og þar með auka ávöxtun eigin fjár 

og ávöxtun fjárfestinga (ROE og ROI) þar sem að markaðurinn og vöxtur 

fyrirtækisins á að geta skilað inn betri ávöxtun en fæst með því að binda fjármuni í 

eignum. M&M settu fram kenningar sýnar um verðmæti fyrirtækja og að slíkt færi 

óháð því hvernig fjármagnsskipanin væri því í grunninn yrði ávallt að reikna vexti á 

það fjármagn sem nýtt væri, þá að það skipti ekki máli hvort að fyrirtækið tæki pening 

að láni eða fjárfestir sem að leggur fé í fyrirtækið. Það þýðir að ef þú tekur peninga 

einhvers staðar frá þar sem að þeir eru í ávöxtun á markaði og nýtir þá til kaupa á 

einhverjum föstum hlut, þá eru þeir peningar ekki lengur að ávaxta sig með besta móti 

og eru þar af leiðandi að draga úr þeirri bestu mögulegu ávöxtun fjármagnseigandans 

sem að í boði er. Því sé fyrirtæki í mestu jafnvægi þegar að skuldsetningu sé frekar 

beitt en að nýta eigið fé og auka þar með virði fyrirtækisins (Corporate Finance, 

2010). 
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7. Afföll og verðmyndun 

Þegar að aðilar eru að reyna að meta fjárfestingu og hvort að þeir eigi að leigja eða 

kaupa, þá er stór þáttur í því dæmi að átta sig á verðmyndun eignar til lengri tíma og 

hvort og hvernig möguleg afföll verða yfir tímabilið sem lagt er upp með sem líftíma 

eða notkunartíma fjárfestingar. Til að ná góðri yfirsýn að þá er nauðsynlegt að átta sig 

á mögulegu restvirði eignar. Almennt er talað um restvirði eða hrakvirði eignar og er 

þá átt við það verð sem eftir stendur af upphaflegu verðmæti að liðnum einhverjum 

tíma. Til að mynda er hægt að skoða hvort að einhver opinber viðmið eru til sem segja 

hvernig afföllin eru á markaði fyrir hið tiltekna tæki. Þá er það spurning hvort afföllin 

reiknist jöfn (línuleg) og deilast út á einhvern ákveðin líftíma eignar eða eru þau 

breytileg þannig að afföllin séu mest til að byrja með og lækka síðan eftir því sem 

aldur tækis hækkar? Eða er ekki um að ræða afföll önnur en bókhaldsleg? Heldur 

eignin hugsanlega verðmæti sínu eða kemur mögulega til með að auka verðmæti sitt? 

Sem dæmi um eitthvað sem gæti haldið verði er, eins og áður hefur verið minnst á, 

landsvæði eða fasteign í þéttbýli sem almennt halda verðgildi eða hækkar í verðmæti 

eftir því sem tíminn líður og að ekki sé gengið á eignina og hún látin drabbast niður. 

Dæmi um nettó núvirðingu greiðslustreymis og skattspörunar, eins og var reiknað í 

kafla 4.2., er því ekki nægjanlegt eitt og sér til að leggja mat á hvort sé hagkvæmara 

að kaupa eða leigja en getur þó gefið þær forsendur sem leitast er eftir í rekstri. Í því 

dæmi var reiknað með að tæki væri að afskrifast að fullu á nýtingartíma, slíkt er 

sjaldnast raunin þar sem að yfirleitt er hægt að selja eign að loknum nýtingartíma fyrir 

eitthvað rest- eða hrakvirði. Rest- eða hrakvirði eignar getur því einnig skipt nokkru 

máli hvað varðar slíka ákvörðunartöku. Til að átta okkur betur og miðum við aðila 

sem er að velta fyrir sér fjármögnunarkostum A eða B og heimfærum síðan yfir í 

skattspörunardæmið til að sjá hverju þekkt restvirði mögulega breytir. Tökum dæmi 

með bifreið, þá er það þekkt að hún hefur mest afföll á sínum fyrstu árum en síðan 

dregur úr afföllum eftir því sem að tíminn líður. Afföll bifreiða geta þó verið mjög 

mismunandi og þarf að skoða slík dæmi út frá þeim tíma sem ætlað er að fjárfestingin 

eigi að endast til rekstrarafnota. Það er því ágætt að taka tvær ólíkar bifreiðar og 

skoða mögulegar breytur  Hér að neðan eru dæmi um afföll tveggja bifreiða sem hafa 

selst vel á íslenskum markaði síðustu ár þar sem reiknað er út hver afföllin eru á ári út 

frá nývirði bifreiðanna, miðað er við viðmiðunarverðskrá Bílgreinasambandsins við 

þessa útreikninga og þá þau afföll sem að verðútreikningar gefa til kynna í enda 
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Tafla 5 - Afföll bifreiða út frá viðmiðunarverðskrá Bílgreinasambandsins 

febrúar 2015 að séu affallatöflur umboða á bakvið þessar bifreiðar (bgs, e.d.). Þess má 

geta að öll verð og afföll sem eru á bakvið reiknivélina koma frá umboðunum sjálfum 

og er allt utanumhald sem og uppfærsla í höndum innflytjendanna sjálfra og eiga því 

að vera nokkuð lýsandi á þeim afföllum sem að innflytjendur sjálfir vilja miða við á 

sýnar eigin tegundir sem og þá hvað markaðurinn hefur gefið tilkynna. Reiknivél 

þessi hefur enga hliðstæðu hér á landi, hvað varðar að hægt sé að reikna út afföll og 

verð eignar miðað við forsendur markaðar. Út fá þeirri forsendu er ágætt að miða við 

bifreiðar sem dæmi um mismundandi útkomu á staðgengilsvörum. 

Þegar horft er á þessar tvær affallatöflur, þá sést að 

þær eru ekki eins. Greinilegt er að innflytjendur 

þessara bifreiða eru að miða við mismunandi 

forsendur þegar að afföll eru sett inn í töflur til að 

reikna niður verð bifreiðanna. Þá getur mögulega 

verið að skörp afföll eftir fyrsta og þriðja árið á Ford 

geti hugsanlega átt sér einhverjar forsendur í 

endurkaupum á stórum fjölda bifreiða úr bílaleigum 

eða hvort um aukaleg afföll sé að ræða vegna 

einhverrar uppfærslu á útliti bifreiðarinnar á þessum 

tíma? Það er þó ómögulegt að segja til um slíkt og 

einungis vangaveltur skýrsluhöfundar þar sem að 1. 

og þriðja árs afföllin eru ekki í takt við annars og 

Aldur Verðmæti

% afföll af  

verðmæti fyrra 

árs.

% af nývirði 

(hrakvirði)
Aldur Verðmæti

% afföll af  

verðmæti fyrra 

árs.

% af nývirði 

(hrakvirði)

Nýtt 3.290.000 kr.        Nýtt 4.830.000 kr.   

1 2.699.000 kr.        18% 18% 1 4.154.000 kr.   14% 14%

2 2.409.000 kr.        11% 27% 2 3.671.000 kr.   12% 24%

3 1.948.000 kr.        19% 41% 3 3.188.000 kr.   13% 34%

4 1.691.000 kr.        13% 49% 4 2.753.000 kr.   14% 43%

5 1.434.000 kr.        15% 56% 5 2.367.000 kr.   14% 51%

6 1.241.000 kr.        13% 62% 6 1.932.000 kr.   18% 60%

7 1.048.000 kr.        16% 68% 7 1.497.000 kr.   23% 69%

8 856.000 kr.            18% 74% 8 1.159.000 kr.   23% 76%

9 695.000 kr.            19% 79% 9 966.000 kr.      17% 80%

10 566.000 kr.            19% 83% 10 725.000 kr.      25% 85%

Tæki BTæki A

Aldur

Meðaltal 

affalla af 

virði fyrra 

árs

Meðaltal 

affalla af 

nývirði

Nýr

1 16% 16%

2 11% 25%

3 16% 37%

4 13% 46%

5 15% 54%

6 16% 61%

7 19% 69%

8 20% 75%

9 18% 79%

10 22% 84%

Tafla 4 - Meðaltalstafla affalla 
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fjórða árs afföll. Þar sem að slík frávik geta verið annað hvort að ásetningi eða 

einfaldlega vegna annarra forsendna eins og mannlegra mistaka, aukaafföll sem eru 

sett inn vegna breytinga á útliti bifreiðar út frá ákveðnum skráningadögum eða 

einhverju öðru, þá er best að horfa á þessi afföll á þessum tveimur bifreiðum tekin 

saman í meðaltal.  

 

Út frá þessum einfalda útreikningi sem settur er upp til glöggvunar er hægt að sjá að 

afföllin eru á engan hátt línuleg eins og reglur um afskrift eigna er í reiknishaldi. 

Getur því skipt verulegu máli sá tími sem að lagður er upp með í leigu- eða eignatíma 

á tæki því sem verið er að skoða sem fjármögnunarkost með tilliti til restvirðis þess 

sem er í enda og þá hvaða fjárhæð hægt er að innleysa við sölu á tæki. Sem dæmi um 

slíkt má líta á heildarafföll þessara tveggja bifreiða eftir 3 ár og eru þá afföllin á 

Skoda um 34% af nývirði en um 41% á Focus, eða mismunur upp á 7% af nývirði. Ef 

við gefum okkur að ekki séu afslættir af nývirði eða þá að þeir séu hið minnsta sá 

sami hjá þessum tveimur umboðum að þá er þetta all mikill munur á afföllum yfir 

þennan líftíma. Í þessu dæmi er nokkuð skýrt hvora bifreiðina bæri að fjárfesta í ef 

miðað er við notkunartíma til rekstrar á þrjú ár, þá er það bifreiðin sem hefur hærra 

restvirði / hrakvirði sem yrði fyrir valinu. Hins vegar ef við förum í sjöunda árið að þá 

sjáum við að afföllin af þessum tveimur bifreiðum eru nánast á pari og hlutföllin 

snúist við, Focus með 68% og Skodi með 69% afföll af nývirði. Út frá þeim 

forsendum að þá væri Fordinn með hærra restvirði og því álitlegri kostur. 

 

Á sama máta má skoða allar aðrar fjárfestingar og þá endaverðmæti miðað við þann 

tíma sem áætlað er að nýta fjárfestinguna til rekstrar. Það má nánast alhæfa með því 

að segja að öll tæki og tól hafi sína affallatöflu á bakvið sig, sama hvort að sú 

affallatafla er formlega skráð, eins og gert er með bifreiðarnar hér á landi, eða þá á 

annan máta. Sá sem metur fyrir hönd fyrirtækis þá fjárfestingarkosti sem í boði eru 

þarf því ekki einungis að meta fjármögnunarleiðina heldur einnig alltaf að horfa á 

heildarmyndina með mögulegum heimtum í restvirði eignar við enda nýtingartíma 

fjárfestingar. Slík mynd fæst ekki nema að bera saman staðgengilsvörur eins og gert 

var með bifreiðarnar tvær. Ef við horfum til skattspörunardæmis þess sem að tekið var 

í kafla 4.2. og gefum okkur að um væri að ræða tvær ólíkar gerðir tækja þar sem að 

afskrift væri ekki línuleg 20% og restvirði væri ekki 0 heldur samkvæmt affallatöflum 



 

38 

 

bifreiðanna tveggja sem hér voru reiknaðar, þá væri tæki A með 49% afföll af nývirði 

eftir 4 ár en tæki B með 43% afföll að loknum 4 árum. Við miðum áfram við að 

afborgun fjármögnunar væri að reiknast á báðar bifreiðar út frá sömu forsendu og í 

dæminu hér áður, eða kaupverð deilt á fjögur ár til að endurspegla ólíkt nývirði 

bifreiðanna og að leiga væri á sama mátareiknað út frá fyrra dæmi í kafla 4.2. þar sem 

að afborgun fjármögnunar er reiknuð með 14% ávöxtun. Með þessu móti ætti að vera 

gerður nokkuð raunhæfur samanburður út frá þessum einföldu breytum (sjá dæmi 2 

og 3). 

 

Tæki A    

 
Dæmi 2 - Skattspörun á tæki A 

  

Kaup

Fjáfesting 3.290.000 kr.         

Afskrift árlega af bókfærðu verði síðasta árs Samkvæmt töflu A

Rekstrartími, ár 4

Restvirði 49%

Tekjuskattur 20%

Afborganir pr. ár í lok árs (eftir á greitt) 822.500 kr.            

Vextir (annual interest) 9%

Leiga

Leigugreiðsla, árleg í byrjun árs (fyrirfram greidd leiga) 937.650 kr.            

Afskriftir Ár 0 1 2 3 4

Afskrift 20% 591.000 kr.        290.000 kr.            461.000 kr.       257.000 kr.       

Fjárfesting, bókfært verð 3.290.000 kr.           2.699.000 kr.     2.409.000 kr.         1.948.000 kr.    1.691.000 kr.     

Kaup Fjárfesting 3.290.000 kr.-           -  kr.              

- skattspörun vegna afskrifta 118.200 kr.        58.000 kr.              92.200 kr.        51.400 kr.         

Samtals sjóðstreymi (CF) 3.290.000 kr.-           118.200 kr.        58.000 kr.              92.200 kr.        51.400 kr.         

Leiga Greiðslur vegna leigu 937.650 kr.-             937.650 kr.-        937.650 kr.-            937.650 kr.-       

Skattspörun vegna leigu 187.530 kr.             187.530 kr.        187.530 kr.            187.530 kr.       -  kr.              

Samtals sjóðstreymi (CF) 750.120 kr.-             750.120 kr.-        750.120 kr.-            750.120 kr.-       -  kr.              

Nettó greiðslustraumur

Mismunur á leigu - kaup 2.539.880 kr.           868.320 kr.-        808.120 kr.-            842.320 kr.-       51.400 kr.-         

Vextir eftir skatt 7,20%

NPV af PV CF= 304.004 kr.           

Þar sem að núvirði er 
jákvætt, þá er 
hagstæðara að leigja 
vélina.



 

39 

 

Tæki B 

 

Dæmi 3 - skattspörun á tæki B 

Út frá þessum útreikningum kemur í ljós sá munur sem verður út frá annars vegar 

verði og svo afföllum á tæki. Skattspörun vegna kaupa á tæki A sem kostar nýtt kr. 

3.290.000,- reiknast kr. 319.800,- yfir árin fjögur og restvirði tækis er á kr. 

1.691.000,- sem gerir samtals kr. 2.010.800,-. Núvirt greiðslustreymi (NPV) er að 

reiknast jákvætt og því á að vera hagkvæmara að leigja vél A en að kaupa hana miðað 

við gefnar forsendur. Á hinn boginn að þá er skattspörun á að kaupa tæki B með 

fjármögnun að reiknast kr. 415.400,- yfir þessi fjögur ár og restvirði reiknast 

kr.2.753.000,- miðað við affallatöfluna, samtals því kr. 3.168.400,- sem fæst úr tæki B 

sem kostar kr. 4.830.000,- í nývirði. Þar reiknast NPV jákvætt af greiðslustreymi og 

því ætti frekar að leigja vél B en að kaupa. Þegar taka á ákvörðun um 

fjármögnunarleið og þá um leið jafnvel val á tæki til að fjárfesta í þá sýna þessi dæmi 

að þegar verið er að skoða staðgengilsvörur að þá getur borgað sig að bera saman 

Kaup

Fjáfesting 4.830.000 kr.         

Afskrift árlega af bókfærðu verði síðasta árs samkvæmt töflu B

Rekstrartími, ár 4

Restvirði 43%

Tekjuskattur 20%

Afborganir pr. ár í lok árs (eftir á greitt) 1.207.500 kr.         

Vextir (annual interest) 9%

Leiga

Leigugreiðsla, árleg í byrjun árs (fyrirfram greidd leiga) 1.376.550 kr.         

Afskriftir Ár 0 1 2 3 4

Afskrift 676.000 kr.       483.000 kr.            483.000 kr.         435.000 kr.       

Fjárfesting, bókfært verð 4.830.000 kr.           4.154.000 kr.    3.671.000 kr.         3.188.000 kr.      2.753.000 kr.     

Kaup Fjárfesting 4.830.000 kr.-           -  kr.              

- skattspörun vegna afskrifta 135.200 kr.       96.600 kr.             96.600 kr.           87.000 kr.         

Samtals sjóðstreymi (CF) 4.830.000 kr.-           135.200 kr.       96.600 kr.             96.600 kr.           87.000 kr.         

Leiga Greiðslur vegna leigu 1.207.500 kr.-           1.207.500 kr.-    1.207.500 kr.-         1.207.500 kr.-      

Skattspörun vegna leigu 275.310 kr.              275.310 kr.       275.310 kr.            275.310 kr.         -  kr.              

Samtals sjóðstreymi (CF) 932.190 kr.-              932.190 kr.-       932.190 kr.-            932.190 kr.-         -  kr.              

Nettó greiðslustraumur

Mismunur á leigu - kaup 3.897.810 kr.           1.067.390 kr.-    1.028.790 kr.-         1.028.790 kr.-      87.000 kr.-         

Vextir eftir skatt 7,20%

NPV af PV CF= 1.105.890 kr.         

Þar sem að núvirði er 
jákvætt, þá er 
hagstæðara að leigja 
vélina.
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kostina alla leið, ekki einungis út frá bókhaldslegri fullri afskrift á 4 árum eins og gert 

var í upphaflega dæminu í kafla 4.2.  Í þessum dæmum er einnig hægt að draga saman 

nývirði – (restvirði + skattspörun) = nettó kostnaður. Þá væri nettó kostnaður á tæki A 

að reiknast kr.1.279.200,- en kr. 1.661.600,- á tæki B.  Tæki A væri því hagstæðari 

kosturinn ef einungis væri verið að horfa á kaup tækis þegar horft er til þess hver 

eiginlegur kostnaður fyrirtækisins væri. Varðandi leiguna að þá er núvirðing 

fjárstreymis að reiknast mun hagstæðari með tæki B og bæri því að velja kost B í 

leigu umfram kost A, en hafa ber í huga að báðir kostirnir eru að reiknast hagkvæmari 

í leigu en í kaupum miðað við gefnar forsendur.  
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8. Erlendir markaðir, Evrópa 

Þegar við horfum til Evrópu og þá hvað markaðurinn þar hefur upp á að bjóða og 

skoðum út frá heimasíðu Leaseurope og þá tölfræði og upplýsingar sem að samtökin 

veita um sína meðlimi og þeirra þjónustur. Til að mynda er þar að finna ágætis 

samantektir á heildarumfangi þeirra viðskipta sem framkvæmd eru í Evrópu í gegnum 

aðildarfélög samtakana. Þá er úrval þeirra muna sem hægt er að taka á eignaleigu 

nokkuð mikið þegar horft er yfir þá yfirlitsmynd sem að sýnd er á heimsíðu 

samtakanna yfir þá muni sem algengastir eru í leigu hjá aðildafélögum þeirra. 

 

 

Mynd 3 - Algengustu leigumunir aðildarfélaga Leaseurope 

 

8.1. Tölfræði Leaseurope 

Þegar rýnt er í tölfræði þeirra 

varðandi skiptingu og fjárhæðir 

fjármögnunar á árinu 2013 að þá 

segja tölurnar að starfsemin hafi 

verið að velta um €252 

milljörðum í heild og að 45% 

þeirra viðskipta hafi verið í leigu 

almennra ökutækja á meðan að 

Mynd 4 - hlutfall af heildarfjármögnun í eignaleigu 

fyrirtækja innan Leaseurope 
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tækjaleiga og atvinnutæki eru 

til samans 50% af 

starfseminni. Samkvæmt 

tölum Eurostat sem eru fyrir 

árið 2010 um umfang leigu- 

og eignaleiguviðskipta í 

Evrópu kemur fram að af 

þeim löndum sem hafa mest 

umfang sé Þýskaland stærst 

með um 21,7% af 

heildarmarkaði og þar á eftir 

kemur Frakkland með um 19,4% og Bretland (UK) er þar á eftir með um 17,6% 

heildarviðskipta (eurostat, 2015). Þetta er einnig þau lönd sem eru hvað mest ráðandi 

innan Evrópu þegar kemur að fjármálum og hafa verið með einna sterkastan efnahag 

innan sambandsins. Þegar hins vegar er horft á tölur frá því 2013 á heimasíðu 

Leaseurope sést að Bretland hefur farið upp fyrir bæði Frakkland og Þýskaland hvað 

varðar heildarfjárhæð samninga í Evrum. Eins og áður hefur verið tekið fram að þá er 

ekki inni í þessu það lánaform sem fellur á Íslandi undir eignaleigu og þekkist sem 

ýmist Bílasamningur eða Kaupleiga. Því er hægt að gera ráð fyrir að ef slíkir 

samningar væru einnig teknir með en eru þá hjá bankastofnunum sem eru utan þessara 

samtaka, að þá væru fjárhæðirnar mun hærri. Til þess hins vegar að skoða hvernig 

þróun hefur verið á þessum mörkuðum er vert að skoða mynd þar sem að tekið er 

saman vöxtur í hverju 

aðildaríki fyrir sig á árinu 

2013 og sést þá að þau eru 

all nokkur aðildaríki sem 

sýna vöxt sem er yfir 10%, 

en að sama skapi er hægt að 

sjá að nokkur lönd eru með 

samdrátt sem er 10% eða 

meiri. Þetta eru löndin Ítalía 

og Rúmenía sem eru undir 

10%. Það má þó ætla að 

Mynd 5 - Fjárhæðir í evrum pr. meðlimaland Leaseurope 

Mynd 6 - Vöxtur í hverju meðlimalandi Leaseurope fyrir sig 
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þessi mynd sé nokkuð breytt eftir 2014, sérstaklega vegna þess efnahagsástands sem 

hefur verið fyrir botni Miðjarðarhafs og þá sérstaklega á Grikklandi.  

 

Ef horft er í hvers konar 

notendur eru af 

leigusamningum innan 

Leaseurope á árinu 2013 að 

þá kemur í ljós að 

neytendur eru með 20% af 

þessum markaði, 

framleiðsla og iðnaður með 

um 25% og stærstur er 

þjónustugeirinn með um 

46% allra samninga sem 

gerðir eru. Ekki er hægt að gera beinan samanburð við Ísland hvað þessa hluti varðar 

enda eru ekki slík samtök starfandi hér á landi, eins og áður segir. Reynsla 

greinarhöfundar segir hins vegar að þetta hlutfall sé líklega ekki svo ólíkt hér á landi, 

sérstaklega með auknum krafti ferðaþjónustu síðustu árin, en ómögulegt er að fullyrða 

slíkt með nokkurri vissu þar sem að SFF (Samtök fjármálafyrirtækja) taka ekki saman 

neinar tölur af markaði eða gefa frá sér neina tölfræði yfir markaðinn. Leaseurope 

hefur hins vegar gefið út nokkuð góða tölfræði og er sá aðili sem skaffar Eurostat þær 

tölur sem birtar eru á heimasíðu þeirra síðarnefndu.  

 

8.2. Könnun Leaseurope 

Samtökin hafa tekið saman skýrslu um notkun lítilla og meðalstórra fyrirtækja (hér 

eftir LMF) á eignaleigu (e. leasing) í sinn rekstur. Sú skýrsla var gefin út árið 2011 og 

var yfir árið 2010. Í framhaldi af þeirri skýrslu var farið í samvinnu við Oxford 

Economics sem hefur verið að vinna stærri og greinarmeiri skýrslu fyrir samtökin um 

áhrif fjármögnunar á LMF. Gert er ráð fyrir að þessi skýrsla liggi fyrir í byrjun árs 

2015 og verði gefin út til meðlima á vori 2015. Í skýrslunni sem kom út 2011 eru yfir 

Mynd 7 - Skipting viðskiptamanna í eignaleigu 2012 í Evrópu 
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3.000 LMF taka þátt og eru starfandi á níu mismunandi starfsviðum og koma frá átta 

mismunandi löndum (Leaseurope, e.d.).  

 

Í skýrslunni sem kom út árið 2011 kemur fram að á árinu 2010 hafi 40% LMF sem 

tóku þátt í könnuninni nýti sér eignaleigu og reiknað er með að sú tala fari í um 43% á 

árinu 2011. Ef 40% af LMF er fært yfir í fjölda fyrirtækja svo að við náum utan um 

hversu mikinn fjölda er verið að tala um, þá útleggst sem að um 6 milljónir fyrirtækja 

í þessum átta löndum hafi nýtt sér eignaleigu til að fjármagna sig. Þá kemur fram að 

Eignaleiga var notuð frekar en nokkur önnur einstökt tegund bankaláns, þá hafi 38% 

af LMF hafi nýtt sér bankalán til lengri tíma en þriggja ára og 37% af LMF sem nýttu 

sér yfirdrátt til fjármögnunar. Af öllum þessum LMF voru 16,7% þeirra sem eingöngu 

voru fjármögnuð með eignaleigusamningum og reiknað er með að þeim fjöldi í 18,6% 

á árinu 2011. 

 

Tafla 6 - Fjármögnun fjárfestinga lítilla og meðalstórra fyrirtækja í Evrópu 

Þá kemur einnig fram í þessari könnun að LMF sem nota eignaleigu til að fjármagna 

sig fjárfesti meira en þau LMF sem ekki nýta sér eignaleigu. Til rökstuðnings þá hefur 

verið reiknað í nokkrum sviðsmyndum hvaða áhrif eignaleiga til LMF hefur á efnahag 

evrusvæðisins. Kemur í ljós að þrátt fyrir varfærnar áætlanir megi ætla að 

eignaleigufjármögnun til LMF auki landsframleiðslu (GDP) innan evrusvæðisins á 

bilinu 0,9% til 1,5%  fram til ársins 2020. Í ljósi þessa er tekið til samanburðar að 

evrusvæðið hafi áætlanir um 2% aukningu á ári og því sé þessi þáttur 

eignaleigusamninga til LMF mikilvægur þáttur í að halda við og auka hagvöxt til 

lengri tíma innan Evrópu. 
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8.3. Könnun í Bretlandi 

Sambærilega könnun fengu bresk samtök leigu- og eignaleigufyrirtækja, BVRLA, 

Oxford Economics til að framkvæma á sínum eigin markaði, það er hver efnahagsleg 

áhrif leigufyrirtækin hafa á efnahag Bretlands með leigu ökutækja með fullri 

þjónustu. Meðal helstu niðurstaða er að virðisaukinn nemi um 1 pundi af hverjum 90 

pundum í landsframleiðslu (GDP) Bretlands og það jafngildi um 183.000 störfum, eða 

1 af hverjum 175 í Bretlandi. Þá er einnig talið fram að þessi atvinnuvegur hafi 

skapað um 2,8 milljarða punda í skatttekjur 2011 og keypt um 222.000 ökutæki 

framleidd í Bretlandi í sína starfsemi á árinu 2011, eða um 15% af framleiðslu 

innlendrar framleiðslu á ökutækjum. Þá er tekið fram í þessari könnun að starfsemin 

myndi mikinn sveigjanleika fyrir rekstraraðila þar sem að þeir geti leigt til sín ökutæki 

frá allt að klukkutíma yfir í langtímaleigu til nokkurra ára og spari sér þar með margs 

konar útgjöld, utanumhald og aðra kostnaðarliði sem tengjast því að eiga ökutæki 

(Oxford Economics, 2013). Könnunin er því á margan máta að koma út með sömu 

niðurstöðu og stóra skýrslan sem að Leaseurope lét vinna fyrir sig, enda unnin af 

sama aðila. 

 

8.4. Ástæður þess að fyrirtæki nýta sér eignaleigu, Leaseurope 

Í enda samantektar um útkomu skýrslunnar 2011 er tekið saman hvers vegna fyrirtæki 

nýta sér eignaleigu (e. leasing) til fjármögnunar og eru þá taldir upp nokkrir punktar: 

 

 Fjármögnun allt að 100% af andvirði fastafjármuna til fyrirtækja án 

frekari trygginga. 

 Fyrirtæki geta þar með stýrt veltufé sýnu betur þar sem að greiðslum 

er dreift yfir líftíma eignar. 

 Notendur eignaleigu þurfa ekki að hafa áhyggjur af endursöluvirði 

eigna eða hvernig eigi á annan máta að losa sig við eignir. 
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 Eignaleigan veitir notendum svigrúm til að uppfæra eignir á þeim 

tíma sem að ný tækni kemur á markað og styðja þar með við 

samkeppnishæfni fyrirtækja. 

 Oftast fylgir þjónusta með eign sem og tryggingar, með því er 

notandinn að útvista öllum þáttum sem við koma rekstri eigna. 

 Sveigjanleiki eignaleigu þar oftast er hægt að breyta samningstíma í 

samræmi við notkunarþörf. 

Út frá þessari upptalningu má sjá að hér er um að ræða það sem heitir 

Fjármögnunarleiga og Rekstrarleiga á íslenskum markaði. Hvað varðar kosti þess að 

leigja í stað þess að kaupa, þá er öllu sterkari rök á því hverjir kostirnir eru taldir í 

bókinni Corporate Finance (Hillier og flr., 2010), þar eru kostirnir taldir eftirfarandi: 

 

 Hægt er að lækka skatta út frá leigu 

 Leigusamningurinn getur minnkað ákveðna tegund óvissu 

 Kostnaður getur verið hærri þegar eigiðfé eða lánsfé þarf til við 

fjármögnun kaupa í stað þess að taka leigu 

 

Því má segja að fræðimennirnir eru varfærnir í fullyrðingum um kosti sem geta verið 

algildir, og það með réttu, og tilgreina þætti sem hægt er að rökstyðja hvernig svo sem 

fjármagnsskipan fyrirtækis er. Hins vegar telja hagsmunasamtökin upp all margar 

ástæður sem geta átt sér meiri grunn í markaðsstefnu en fjármálafræðum fyrir 

leigutaka. Rétt er að 100% fjármögnun getur verið vænlegur kostur ef skuldahlutfall 

fyrirtækis með leiguskuldbindingum er ekki að sliga rekstur. Hátt skuldahlutfall er 

ekki vænlegur kostur fyrir rekstraraðila nema þá helst fyrir LMF sem eiga erfitt með 

að losa fé eða fá lán þar sem að ábyrgð getur verið erfið. Slík fyrirtæki þurfa því 

frekar á leigukostinum að halda og þá þeirri 100% fjármögnun sem í henni felst, þá 

helst til að geta verið með réttu tækin til hagkvæmrar framleiðslu og þá til að ná 

ákveðnu forskoti í samkeppni á markaði með nýrri og hagkvæmari tækni. Ang og 

Peterson fundu það út í könnun sinni sem birt var árið 1984 í The Journal of Finance  

að nokkur samnefnari væri á milli skuldsettra félaga og svo þeirra sem nýta sér 

eignaleigu. Sú niðurstaða er rökrétt ef við einblínum á LMF og þá þann möguleika að 

það séu ung fyrirtæki í vexti með takmarkað laust fé til fjárfestinga. Þegar horft er til 

þess að könnun Leaseurope miðast að LMF og að eignaleigufyrirtæki víðs vegar telja 

sér til virðisauka að styðja sérstaklega við LMF og þar með að ýta undir vaxtarauka í 

þeim löndum sem þau starfa, að þá er nokkur samnefnari í þessu tvennu. Leiga á 
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eignum veitir fyrirtækjum sem hafa takmarkaðan aðgang að lánsfé aukið tækifæri á að 

vaxa hraðar og bregðast við síbreytilegum markaði.  
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9. Niðurstöður 

Eignaleiga (e. leasing) er fjármögnunarform þar sem að viðskiptasamband er á milli 

leigusala og leigutaka. Skilgreiningin hér á landi nær yfir fleiri afurðir en í Evrópu þar 

sem að eignaleiga er einungis Fjármögnunarleiga og Rekstrarleiga, þá bæði 

skammtímaleiga og langtímaleiga. Hér á landi blöndum við lánafurðum inn sem heita 

Kaupleiga og Bílasamningur, afurðir sem almennt eru einungis veittar af bönkum í 

Evrópu en ekki eignaleigufyrirtækjum. Þar spilar líklega stórt hlutverk smæð lands og 

markaðar og þar af leiðandi eiga eignaleigufyrirtækin sér öll stofnsögu tengda 

einhverjum viðskiptabanka eða eru hluti af þeim. Út frá einmitt þeirri ástæðu er ekki 

að finna hér á landi nein samtök eignaleigufyrirtækja enda einungis eitt skilgreint sem 

slíkt starfandi hér á markaði. Önnur fyrirtæki eru eignir viðskiptabanka og starfa sem 

deildir innan þeirra og eru því öll þessi fjármálafyrirtæki sem starfandi eru í 

eignaleigu á Íslandi ýmist með beina eða óbeina aðild að SFF, samtök sem hafa 

aðildarfélaga þvert yfir alla fjármálastarfsemi hér á landi. SFF hefur ekki verið 

opinberlega að halda utan um tölfræði eða gefa út opinberar tölur um umfang 

starfsemi einstaka liða fjármálastarfseminnar eins og er að finna í sambærilegum 

samtökum í Evrópu, er hér verið að vísa til þeirra gagna sem unnið var með frá 

Leaseurope.  

 

Þegar þessar þrjár kannanir, Capacent Gallup, Leaseurope og Oxford Economics fyrir 

BVRLA, eru bornar saman að þá gefa þær niðurstöður til kynna að mikill munur sé á 

fjármögnunarmarkaðinum hér á Íslandi og svo í Evrópu. Markaðurinn hér heima 

virðist vera nokkuð lokaður hvað varðar nýtingu á eignaleigu og þá veltir 

greinarhöfundur fyrir sér spurningunni hvort að þekking stjórnenda hér landi á 

beitingu fjármagns til rekstrar sé almennt næg, þá sérstaklega í litlum og meðalstórum 

fyrirtækjum og svo hins vegar smæð markaðar. Í litlum og meðalstórum fyrirtækjum 

eru oft æðstu stjórnendur eigendur, mjög duglegir aðilar sem byggt hafa upp fyrirtæki 

sín frá grunni án þess að hafa viðskiptamenntun og hafa því lært á hluti jafnóðum í 

gegnum árin. Miðað við útkomu í könnun Lýsingar að þá er markaður fyrir eignaleigu 

hér á landi ekki í neinum verulegum viðsnúningi þar sem að einungis um 20% 

spyrjenda eru að nýta sér eignaleigu í dag til fjármögnunar og einungis sé hægt að 

reikna með aukningu um 1,4%. Það er því spurning hvort að aðilar séu að nýta sér 

aðra tegund fjármögnunar eða eigið fé í stað eignaleigu og vantar þá hlið með öllu inn 
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í könnun Capacent Gallup, rétt eins og var gert í könnuninni fyrir Leaseurope þar sem 

spurt var mun nánar út í fjármögnun. Þar var tekið inn í könnunina hvort verið væri að 

fjármagna kaup eigna með eigin fjármagni, yfirdrætti, lánum eða öðrum hætti. Slíkar 

spurningar eiga heima í könnun sem á að kanna fjármögnun fjárfestinga fyrirtækja 

svo að út komi sem réttust mynd af því hvernig markaðurinn er á þeim tíma. Slíkt var 

ekki gert hjá Capacent Gallup og er það miður þar sem að ekki er hægt að fá skýra 

mynd til samanburðar eða fullyrðingar um hvernig markaðurinn er að haga sér heldur 

einungis vera með vangaveltur um mögulegar ástæður þess að ekki er verið að nýta 

eignaleigu í meira mæli á Íslandi og að ekki sé fyrirsjáanleg veruleg breyting á allra 

tímabili. 

 

Kostir eignaleiguformsins eru margvíslegir. Ef að við horfum fyrst á 

fjármögnunarleigu, þá er þar um að ræða leigu þar sem að fyrirtæki eignfærir 

leigumuninn og getur nýtt sér afskriftir af eign á leigutíma sem og VSK af 

leigugjöldum, það er ef að fyrirtækið er í virðisaukaskattskyldri starfsemi og að 

leigumunurinn beri VSK. Þá er samkvæmt lögum um ársreikninga og alþjóðlegum 

reiknisskilareglum almennt leyft að nýta skatthluta leiguverðs í reiknishaldi fyrirtækja 

til frádráttar.  Kosturinn er því að leigutaki er að leigja en getur tekið leigumuninn inn 

í bækur sínar sem eign og afskrifað. Hvað varðar leiguskuldbindinguna að þá á hún að 

færast sem um væri að ræða lán en um leið má nýta VSK af  leigureikningi, en um 

það fara sömu reglur og með eignir sem keyptar eru og þá hvort nýta megi skatt af 

þeim. Með því er fyrirtækið að sýna fram á leigðar eignir í efnahagsreikningi sínum 

sem skuldbindingar og skuldir. Slíkt er samkvæmt Alþjóðlega reiknisskilaráðinu 

IASB það sem meginþorri allrar eignaleigu á að falla undir með breytingum á IAS 17 

reiknisskilastaðlinum, eða þar sem að nýtingarréttur nær yfir meirihluta líftíma 

eignarinnar. Kaupleiga og Bílasamningar eru á sama veg, færðir sem eignir enda er 

þar um að ræða fjármögnun þar sem að eignaréttur myndast í enda leigutíma. Svo er 

ekki að fara í Fjármögnunarleigunni þar sem að leigjandi getur þá skilað tæki til 

leigusala, framlengt leigusamningi eða óskað eftir að kaupa tækið (Lýsing, 2015). 

Ókosturinn við Fjármögnunarleigu er að hluta til það sama og kostir, það er að 

leigutaki er jafnvel ekki með neina þjónustu í samningi sínum, er skráður 

umráðamaður og stendur undir kostnaði á viðhaldi tækis á leigutíma en eignast aldrei 

tækið í enda samningstíma nema að óska sjálfur eftir kauptilboði. Þessi leið getur því 
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verið eilítið ruglandi fyrir leigutaka um það hvort að hann er að kaupa eða leigja þar 

sem að allir rekstrarþættir og bókhaldslegir eru rétt eins og að um eign sé að ræða en 

ekki leigumun. Þá er vissulega skattspörunin sem myndast fyrir rekstraraðila sem 

skilur á milli og veitir leigutakanum virðisauka á að taka Fjármögnunarleigu í stað t.d. 

Kaupleigu. Þá verður að telja sem kost ef að farið er eftir alþjóðlegum 

reiknisskilareglum og skuldbindingar samkvæmt Fjármögnunarleigusamningum til 

lengri tíma séu færðar inn í efnahagsreikning félags út frá þeim eignum og  

skuldbindingum sem eru til staðar, þó svo að ekki sé um raunverulega eign að ræða. 

Slíkt gefur notendum reiknisskila að einhverju leiti glöggari mynd af heildarumfangi 

og skuldbindingum félags. Að sama skapi getur slíkt verið neikvætt þar sem að bókun 

leigðra eigna getur leitt til ofmats á eignahlið félags, það er ef að notandi ársreiknings 

les ekki skýringarnar á bakvið eignafærslur til vera upplýstur um að inni í eignum séu 

tæki af fjármögnunarleigu. Þá eru það talin góð vinnubrögð að tilgreina í skýringum 

nákvæmlega hver heildarfjárhæð þeirra skuldbindinga er af eignalið 

efnahagsreiknings og má þá glöggur lesandi fá rétta mynd. 

 

Kostir Kaupleigu og Bílasamnings voru í raun afnumdir hér á landi fyrir leigutaka 

þegar að stimpilgjöld voru felld niður, með því er sá fjárhagslegi ávinningur sem að 

var til staðar fyrir lántaka að mestu horfinn, ef borið er saman við að taka lán á 

skuldabréfi. Eini kosturinn sem stendur eftir við Kaupleigu er möguleiki leigutaka á 

að hafa greiðslur árstíðarbundnar í stað þess að vera jafnar. Á sama hátt hvarf 

ávinningur leigusala þegar að heimild eiganda til vörslusviptingar var afnumin með 

breytingu á innheimtulögum í júní 2012. Fjárhagslegur ávinningurinn fyrir leigu-

/lántaka er þá einungis til staðar ef að Kaupleiga eða Bílasamningur er með því móti 

að stofngjald leggist ekki ofan á lánsfjárhæð og sé þá vaxtaberandi yfir lánstíma, þá 

annað hvort að gjaldið sé greitt strax í upphafi eða þá sem lokagjald.  

 

Rekstrarleiga hefur þann kost að um fulla fjármögnun er að ræða á ökutæki og þegar 

að þjónustuþættir eru teknir með og sá vænti afsláttur sem að leigufyrirtækið veitir 

leigutaka í gegnum sína þjónustusamninga. Þá getur leiga á eign borgað sig þó svo að 

ekki sé einnig reiknaður sá kostnaður fyrirtækja sem fer í eftirlit og umsjón bifreiða, 

heldur einungis fjármagnskostnaðurinn sem er annars vegar við að kaupa eða leigja 

sbr. reiknisdæmi í kafla 4.2. og kafla 7 þar sem tekið er tillit til skattspörunar sem 
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einnig getur fengist við leigu þegar að ökutæki uppfyllir þau skilyrði. Kostnaður við 

utanumhald og þjónustu eigin bílaflota getur verið verulegur og mjög vanmetin, þá 

þarf að horfa til alls þess tíma sem fer í kaup á bifreið allt frá byrjun ferilsins við leit 

af vænlegum kosti yfir í þann tíma starfsmanna sem fer í að passa upp á þjónustu 

bílaflotans. Þá er einnig kostur ef að leigusali býður upp á fasta leigugreiðslu út 

leigutímann og er þá leigutakinn með þekkta kostnaðarstærð frá upphafi til enda 

leigutíma frá fyrsta degi og getur því mun betur fest þennan kostnaðarlið í sínum 

áætlunum yfir komandi tímabil. Þá er leiga sem þessi sérstaklega vænleg fyrir LMF 

þar sem að þau hafa alla jafna hærra hlutfall skulda eða eru nýlega stofnuð eða ekki 

með langa sögu fyrir lánveitendur til að byggja á og eiga þá erfiðara að nálgast 

almenna fjármögnun eða takmarkað eigið fé. Ókosturinn getur þó verið bundin í þeim 

samningum sem að gerðir eru og þá hversu bindandi þeir geta verið fyrir leigutaka. Ef 

að leigutaki þarf að bregðast tiltölulega hratt við þegar að markaður tekur óvænta 

stefnu til hins verra að þá geta samningar sem eru mjög bindandi og jafnvel 

óuppsegjanlegir að hálfu leigutaka verið akkeri á rekstur þegar niðursveifla á sér stað. 

Leigutaki er þá bundinn af samningum og getur ekki einfaldlega selt frá sér eignir og 

þar með minnkað skuldbindingar félagsins. Þá getur rekstarleiga hvers konar verið 

dulin fyrir almenna notendur ársreikninga þar sem að leigan og munirnir koma ekki 

fram undir efnahagsreikningi, heldur í rekstrarreikningi og skýringum í texta. Þá gildir 

að lesendur ársreikninga séu almennt með þekkingu á því hvernig ársreikningar eru 

uppsettir og að lesa ársreikninginn í heild sinni með öllum áritunum og skýringum. 

Hvað varðar einstaklinga og leigu á bifreiðum þá vissulega skapast ákveðið gagnsæi á 

kostnaði við það að halda úti bifreið og að útgjöldin eru jöfn yfir árið í stað þess að 

vera hlaupandi kostnaður á milli mánaða. Út frá sömu forsendum og fyrirtæki að þá 

getur einstaklingur sem leigutaki gert betri áætlanir til lengri tíma og því ætti slíkt að 

stuðla að betri fjárhag einstaklingsins. Við enda leigutíma er enginn sölukostnaður 

eða afföll við uppítöku í nýja bifreið, heldur er bifreiðinni einfaldlega skilað inn og ný 

bifreið tekin á leigu. Sá kostnaður sem myndast við innlausn á rest-/hrakvirði er oft á 

tíðum verulegur og þarf að taka með þegar að verið er að reikna til kosti þess að 

kaupa, taka lán eða leigja eign eins og bifreið.  

 

Nokkra yfirferð er búið að taka á reikningsskilum og þá þeim væntanlegu breytingum 

sem að eru í vinnslu hjá alþjóðlegu reikningsskilaráðunum IASB og FASB þar sem að 
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þeir ætla sér um leið að samræma þær reglur sem gilda annars vegar í USA og svo í 

öðrum löndum. Það lítur út fyrir að kollvarpa eigi að nokkru leyti því hvernig farið er 

með leigumuni í reikningsskilum í dag og færa leigumuni og skuldbindingar á bakvið 

þá leigu að mestu inn í efnahagsreikning fyrirtækja, þá sem eignir og skuldir. Breyting 

þessi er í stöðugri vinnslu ásamt umsagnarferli og hefur staðið yfir í all langan tíma. 

Til að mynda sú tillalaga sem er til umsagnar og umræðu í dag gefin út seinni part árs 

2013. Það er því ljóst að þær áherslur sem koma fram í þvi skjali, ED, munu áfram 

taka einhverjum breytingum þó svo að megininntak þeirra breytinga muni væntanlega 

ná fram að ganga. Ekki er komin út nein tímasett áætlun um það hvenær megi vænta 

að breytingar á reikningsskilum leigu muni taka breytingum og getur því verið um að 

ræða nokkurn tíma enn um sinn. Þá mun einungis verða möguleiki á að færa 

skammtímaleigur, þar sem að leigutími er einungis óverulegur hluti af líftíma eignar, 

inn í gegnum rekstrarreikning í stað efnahagsreiknings eins og tillögurnar bera með 

sér. Nokkuð hefur verið um ábendingar og aðfinnslur varðandi þessar væntanlegu 

breytingar og var farið yfir meginmál þeirra umsagna og brot úr nokkrum umsögnum 

dregin fram.  Í heildina virðist vera sem umsagnir sé frekar á þá leiða að ekki eigi að 

fara eins langt frá IAS 17 eins og núverandi drög bera með sér, heldur eigi að byggja 

á IAS 17 og bæta frekar þá agnúa sem finnast á núverandi staðli. Hvað þetta varðar 

virðist vera að skilji nokkuð á milli þess sem að IASB vill ná fram, það er að færa 

leigu inn í efnahag þar sem að þeir vilja líta á leigu og leiguskuldbingar sem 

dulbúning láns. Hið bandaríska FASB og margir aðrir hagsmunaaðilar virðast frekar 

vera á því að halda IAS 17 eins og hann er í dag sem grunni til að bæta ofan á, ef 

marka má þann skilning sem að kemur fram í viðtali sem tekið var við Mark Venus í 

byrjun árs 2014. Mark Venus á sæti í stjórn endurskoðunarnefndar Leaseurope og er 

sá aðili sem hefur samskipti við endurskoðunarnefndina sjálfa. Það eru því allar líkur 

á að ekki verði sátt um breytingu á stöðlum um leigu fyrr en eftir all nokkurn tíma. 
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10. Lokaorð 

Eignaleiga er hér á landi víðara hugtak en almennt er þegar horft er til hins 

enskumælandi heims eða Evrópu, þar er orðið leasing notað yfir eignaleigu en hefur 

þá ekki afurðir eins og Kaupleigu eða Bílasamning innan þess hugtaks heldur 

einungis hreina eignaleigu eins og Fjármögnunarleigu og Rekstrarleigu. Þær afurðir 

eru þó eins þegar borin er saman markaðurinn hér á landi eða í Evrópu, nema hvað að 

svo virðist sem að markaðurinn fyrir eignaleigu hér á landi sé lítill í samanburði og að 

úrval í eignaleigu sé mun minna hér á landi. Þá er markaðurinn hér á landi það lítill að 

ekki er eins afmarkað úrval til leigu eins og virðist vera erlendis, þar sem að 

leigufyrirtækin erlendis kaupa allt sitt inn í magnkaupum og leigja svo út til dæmis 

ákveðnar týpur bifreiða með stöðluðum búnaði, heimilistæki eins og þvottavélar og 

þurrkara sem og annan búnað. Hér á landi er slíkt ekki að finna. Bókhaldsleg meðferð 

Fjármögnunarleigusamninga getur fært leigutökum í rekstri ávinning í formi 

skattspörunar og getur því verið fjárhagslega hagkvæmur kostur fyrir rekstraraðila að 

kynna sér vel, en þá með því að kynna sér alla þætti þeirrar fjárfestingar sem verið er 

að skoða, þá með tilliti til rest-/hrakvirðis, skattspörunar, vaxta á markaði og fleira. 

Rekstrarleigan fer í dag í gegnum rekstrarreikning og telst þá sem beinn kostnaður í 

reiknishaldi án þess að eignir eða að skuldbindingar út frá slíkum samningum séu 

taldar fram sem eignir eða skuldir. Kaupleiga/Bílasamingar eru lánsfjármögnun og er 

því á þann hátt bókað sem eign og skuldir sem og að öll meðferð leigumunar er sem 

um eign leigutaka sé að ræða. Eins og komið hefur verið inn á að þá eru kostir þeirra 

samningsforma hverfandi hér á landi, nema þá einna helst möguleikinn fyrir aðila að 

hafa árstíðarbundnar greiðslur. 

 

Mögulegar breytingar á alþjóðlegum stöðlum reiknishalds eru til skoðunar og sýnist 

greinilega sitt hverjum um þær væntanlegu breytingar. Greinarhöfundi finnst sjálfum 

nokkur mótsögn felast í því að tæki sem er í leigu og á leigusamningi skuli eiga að 

eignfærast og að leigugreiðslum eigi að skipta upp í greiðslu vaxta og afborgana. Slíkt 

hefur þó sína kosti í för með sér eins og farið hefur verið yfir. 

 

Það er því nokkuð ljóst á þessari yfirferð að eignaleiga getur almennt talist góður 

kostur til fjármögnunar og þá einna helst fyrir lítil og meðalstór fyrirtæki, eða aðila 

sem þurfa að hafa greiðslur óreglulegar yfir rekstrarárið. Aðilar þurfa eins og ávallt að 
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gæta sín þegar kemur að ákvörðunum um fjárfestingar og skoða þá alla möguleika 

sem eru í boði hverju sinni og ekki útiloka neinn kost fyrifram. Svo virðist sem að 

eignaleiguformið sé ekki uppi á pallborðinu hjá stjórnendum fyrirtækja á Íslandi í dag 

og má velta því fyrir sér hvort að um sé að kenna hruninu og þá að flestir samningar á 

erlendum myntum hafi verið settir á eignaleiguformið eða hvort að stjórnendur hér á 

landi hafi ekki kynnt sér nægjanlega vel eðli og möguleika þá sem felast í hinum 

mismunandi formum eignaleigu. Slíku er ekki hægt að svara miðað við þá grunnu 

könnun sem framkvæmd var af Capacent Gallup, til þess þyrfti nýja og mun ítarlegri 

könnun til að geta lagt mat á slíkt. 
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