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Formáli	

Ritgerð	 þessi	 er	 12	 ECTS	 eininga	 lokaverkefni	 til	 BS-gráðu	 við	 viðskiptadeild	 Háskóla	

Íslands.	 Leiðbeinandi	 verkefnisins	 er	 Eðvald	 Möller,	 aðjúnkt	 við	 deildina.	 Vil	 ég	 færa	

honum	þakkir	fyrir	leiðsögnina	og	gagnlegar	ábendingar	við	vinnslu	verkefnisins.	Einnig	

vil	 ég	 þakka	 Unu	 Sveinsdóttur	 fyrir	 skilyrðislausan	 stuðning	 og	 hvatningu	 til	 að	 klára	

þetta	verkefni	og	syni	mínum	Sigurjóni	Davíð	Hannessyni	fyrir	þolinmæðina.	 

Fyrir	 átta	 árum	 kynntist	 ég	 kennitöluflakki	 með	 áþreifanlegum	 hætti.	 Einstaklingur	 í	

rekstri	bað	mig	um	að	sinna	bókhaldsmálum	fyrir	 sig.	Bókhaldið	var	 í	mikilli	óreiðu	og	

ekkert	 bókhaldskerfi	 í	 notkun.	 Við	 vinnslu	 bókhaldsgagna	 kom	 í	 ljós	 að	 kostnaðar-

reikningar	voru	stílaðir	á	ólík	fyrirtækjanöfn	og	dagsetningar	þeirra	spönnuðu	nokkur	ár.	

Þegar	 leitað	 var	 skýringa	 voru	 svör	 rekstraraðilans	 á	 þann	 hátt	 að	 þau	 staðfestu	

grunsemdir	 um	kennitöluflakk.	 Eignarhald	 og	 stjórn	 var	 skráð	 á	 ýmis	 nöfn	 sem	 fengin	

voru	að	láni.	Félög	enduðu	í	gjaldþroti	og	 líftími	þeirra	almennt	stuttur.	Ársreikningum	

var	aldrei	skilað.	Gerð	var	greiðsluáætlun	hjá	tollstjóra	til	að	halda	rekstri	gangandi	eins	

lengi	 og	 hægt	 var	 og	 samið	 við	 lífeyrissjóði.	 Það	 vakti	 furðu	mína	hversu	 auðvelt	 ferli	

kennitöluflakk	er	og	afleiðingar	fyrir	þann	sem	það	stundar	litlar	sem	engar.	Hvernig	fer	

ég	 að	 því	 að	 stunda	 kennitöluflakk?	 spurði	 ég	 eigandann.	 Svarið	 sem	 ég	 fékk	 var:	

„Lykilatriðið	 er	 bara	 að	 læra	 á	 lögin	 og	 gera	 þetta	 rétt.“	 Þegar	 starfsmaður	

ríkisskattstjóra	hvatti	mig	svo	til	að	skrifa	um	kennitöluflakk	þá	lét	ég	til	leiðast.		
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Útdráttur	

Kennitöluflakk	er	skipulögð	aðgerð	forsvarsmanna	félaga,	með	takmarkaða	ábyrgð,	sem	

taka	verðmæti	úr	starfandi	félagi	og	færa	yfir	á	nýtt	félag.	Skuldir	og	skuldbindingar	eru	

skildar	eftir	í	eldra	félaginu	með	þeim	afleiðingum	að	það	fer	í	þrot.	Af	þessari	háttsemi	

skapast	mikið	samfélagslegt	tjón.		

Í	 fræðiritgerð	þessari	er	fjallað	um	kennitöluflakk	og	þann	samfélagslega	skaða	sem	

skapast	af	því.	Leitað	er	svara	við	spurningunni:	Af	hverju	er	kennitöluflakk	ekki	stöðvað?	

Við	 greiningu	er	 rýnt	 í	 frumvörp	og	 sett	 lög	á	Alþingi,	 opinber	 gögn	og	umræður	 sem	

hafa	 það	 markmið	 að	 vinna	 gegn	 kennitöluflakki.	 Skilgreiningar	 á	 kennitöluflakki	 eru	

bornar	 saman	 og	 kannað	 er	 hvort	 efnisþættir	 innan	 þeirra	 séu	 þeir	 sömu.	 Tillögur	

hagsmunaaðila	til	að	sporna	gegn	kennitöluflakki	eru	bornar	saman	við	vilja	 löggjafans	

og	greint	hvort	einhver	áherslumunur	sé	þar	á.	

Í	 ljós	 kemur	 að	 skilgreiningar	 kennitöluflakks	 taka	 á	 sömu	 meginþáttunum.	 Þegar	

tillögur	hagsmunaaðila	eru	skoðaðar	kemur	í	ljós	að	þeir	berjast	almennt	fyrir	strangari	

löggjöf	gegn	kennitöluflakki	á	meðan	 löggjafinn	stendur	 fyrir	vægari	 löggjöf.	Svarið	við	

rannsóknarspurningunni	 er	 því	 tengt	 vilja	 löggjafans.	 Hann	 vill	 gæta	 meðalhófs	 í	

ákvörðunum	 sínum	þar	 sem	 engin	 lagaleg	 skilgreining	 er	 til	 um	 kennitöluflakk.	 Þá	 vill	

hann	hafa	lagarammann	á	þann	hátt	að	hann	hafi	ekki	áhrif	á	lögmæta	og	arðvænlega	

atvinnustarfsemi.	Gæta	verði	að	þörfum	nýsköpunarfyrirtækja.		
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1 Inngangur	

Umfjöllunarefni	þessarar	ritgerðar	er	kennitöluflakk,	eðli	þess	og	umfang.	Kennitöluflakk	

birtist	einna	helst	í	misnotkun	á	félagaformi	sem	byggir	á	takmarkaðri	ábyrgð	hluthafa.	

Með	ásetningi	ákveða	forsvarsmenn	félags	að	standa	ekki	við	skuldbindingar	þess.	Nýtt	

félag	 er	 stofnað	 utan	 um	 reksturinn	 og	 eldra	 félagið	 sett	 í	 þrot.	 Áhrif	 kennitöluflakks	

birtast	meðal	annars	í	fjárhagslegu	tjóni	fyrirtækja,	ríkissjóðs,	stéttarfélaga,	lífeyrissjóða,	

launamanna,	samkeppnisaðila	og	óbeinna	kröfuhafa.		

Allt	þjóðfélagið	tapar	af	völdum	kennitöluflakks	og	af	þeim	ástæðum	hafa	stjórnvöld	

og	aðrir	hagsmunaaðilar	keppst	við	að	leita	leiða	til	að	sporna	gegn	því.	Alþýðusamband	

Íslands	hefur	lagt	fram	einhliða	tillögur	um	aðgerðir	til	að	sporna	gegn	kennitöluflakki	og	

einnig	 í	 samvinnu	 við	 Samtök	 atvinnulífsins.	 Ráðuneyti	 hafa	 tilnefnt	 starfshópa	 til	

greininga	 á	 vandanum	 og	 aðgerðum	 til	 að	 hindra	 það.	 Atvinnurekstrarbann	 á	

forsvarsmenn	fyrirtækja	og	keðjuábyrgð	á	verktaka	eru	nýjustu	tillögurnar	til	að	hindra	

kennitöluflakk.		

Markmið	ritgerðarinnar	er	að	leita	svara	við	spurningunni;	af	hverju	er	kennitöluflakk	

ekki	 stöðvað?	 Í	 leit	 að	 svörum	er	kannað	hvort	a)	 skilgreiningu	á	kennitöluflakki	og	b)	

tillögum	 til	 að	 sporna	 gegn	 kennitöluflakki,	 beri	 ekki	 saman.	 Í	 ljós	 kemur	 að	

hagsmunaárekstrar	hafa	áhrif	á	vilja	löggjafans.	Hann	vill	bregðast	við	kennitöluflakki	en	

á	 sama	 tíma	 hafa	 lagarammann	 á	 þann	 hátt	 að	 hann	 hafi	 ekki	 áhrif	 á	 lögmæta	 og	

arðvænlega	 atvinnustarfsemi	 og	 þá	 þarf	 sérstaklega	 að	 gæta	 að	 þörfum	 nýsköpunar-

fyrirtækja.	Þá	vill	löggjafinn	gæta	meðalhófs	í	ákvörðunum	sínum	þar	sem	engin	lagaleg	

skilgreining	 er	 til	 um	 kennitöluflakk.	 Almennt	 vill	 löggjafinn	 vægari	 löggjöf	 en	 aðrir	

hagsmunaaðilar	þrýsta	á	strangari	löggjöf.		

Uppbygging	 ritgerðar	 er	 með	 þeim	 hætti	 að	 á	 eftir	 inngangi	 er	 meginmáli	 hennar	

skipt	upp	 í	 fjóra	 kafla.	 Í	 kafla	 tvö	er	 fjallað	um	 fyrirtæki,	 félagaform	og	 fjölda.	 Í	 þriðja	

kafla	er	rætt	um	gjaldþrot	fyrirtækja,	ferli	þeirra	og	skaðsemina	af	þeirra	völdum.	Ásamt	

því	er	fjallað	um	fjölda	gjaldþrota	og	lífaldur	fyrirtækja	við	gjaldþrot.	Fjórði	kaflinn	fjallar	

almennt	um	kennitöluflakk.	Fyrri	hluti	kaflans	fjallar	um	skilgreiningar	á	kennitöluflakki,	

ferlið	 í	 kringum	 það	 og	 tjónþola	 þess.	 Seinni	 hluti	 kaflans	 fjallar	 um	 tillögur	

hagsmunaaðila	 til	 að	 sporna	 gegn	 kennitöluflakki.	 Í	 fimmta	 kafla	 eru	 umræður	 um	

kennitöluflakk	og	þar	er	rannsóknarspurningunni	svarað.		Í	sjötta	kafla	eru	lokaorð.	
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2 Fyrirtæki	

Tiltölulega	 auðvelt	 er	 að	 stofna	 fyrirtæki	 á	 Íslandi.	 Allar	 upplýsingar	 um	 það	 ferli	 má	

finna	á	heimasíðu	ríkisskattstjóra.	Síðan	er	bara	að	fylla	út	nokkur	eyðublöð,	skila	þeim	

inn	 til	 fyrirtækjaskrár	 ríkisskattstjóra	 (e.d.a)	og	greiða	 skráningargjaldið.	Hvatinn	á	bak	

við	stofnun	fyrirtækis	getur	verið	af	ýmsum	toga,	allt	frá	því	að	skapa	sér	vinnu,	stefna	

að	metnaðarfullum	áformum	eða	auðgast.	Einstaka	fyrirtæki	er	þó	stofnað	með	það	að	

markmiði	að	skila	ekki	hagnaði	en	rekstur	flestra	fyrirtækja	snýst	um	að	skapa	virði	fyrir	

samfélagið,	hluthafa,	starfsfólk	og	viðskiptavini.		

Landsmenn	eru	meðvitaðir	um	mikilvægi	fyrirtækja	og	töldu	94%	þeirra	að	fyrirtækin	

skipti	 miklu	 máli	 til	 að	 skapa	 góð	 lífskjör	 hér	 á	 landi	 í	 könnun	 Capacent	 árið	 2012	

(Viðskiptaráð	Íslands,	2012).		

Að	 jafnaði	 er	 nokkur	 áhætta	 sem	 fylgir	 stofnun	 fyrirtækja	og	 alltaf	 einhver	 ábyrgð.	

Mikilvægt	 er	 því	 að	 kynna	 sér	 vel	 þau	 ólíku	 lög	 og	 reglur	 sem	 gilda	 um	 félagaform	

fyrirtækja.	 Við	 val	 á	 félagaformi	 ætti	 að	 horfa	 til	 þess	 hvað	 hæfir	 umfangi	 og	

markmiðum	 rekstursins.	 Eiginleikar	 félagaformanna	 eru	 ólíkir	 hvað	 varðar	 ábyrgð	 á	

skuldbindingum,	fjölda	stofnenda,	stofnfé	við	stofnun	og	hvort	skattaðili	sé	sjálfstæður	

eða	ósjálfstæður	(Lilja	Dóra	Halldórsdóttir,	e.d.).		

Ýmis	félagaform	eru	í	boði	fyrir	fyrirtæki	eftir	eðli	þeirra.	Fyrst	má	nefna	rekstrarform	

fyrir	opinber	fyrirtæki	eða	ríkisfyrirtæki	sem	oftast	eru	stofnuð	utan	um	rekstur	á	vegum	

hins	opinbera.	Þá	má	nefna	samvinnufélög	sem	byggja	á	samvinnu	og	eflingu	fyrir	hag	

félagsmanna	 eftir	 viðskiptalegri	 þátttöku	 þeirra	 í	 félaginu.	 Síðan	 eru	 það	

sjálfseignarstofnanir	 sem	 hafa	 þau	 sérkenni	 að	 eiga	 sig	 sjálfar	 og	 að	 lokum	 eru	 það	

einkafyrirtækin	sem	eru	í	eigu	einkaaðila	(Ríkisskattstjóri,	e.d.a).	Þegar	talað	er	um	félög	

eða	fyrirtæki	í	þessari	ritgerð	er	fyrst	og	fremst	verið	að	tala	um	félög	einkafyrirtækja.		

Hér	 í	 framhaldinu	verður	 fjallað	um	félagaform	einkafyrirtækja	og	þau	borin	saman	

með	áherslu	á	ábyrgð	eigenda	á	skuldbindingum.	Að	þeirri	umfjöllun	lokinni	verður	rætt	

um	fjölda	fyrirtækja	eftir	félagaformum.		
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2.1 Félagaform	
Hér	verður	fjallað	um	félagaform	einstaklingsfyrirtækja,	sameignarfélaga,	samlagsfélaga,	

hlutafélaga,	samlagshlutafélaga	og	einkahlutafélaga.	Kostir	þeirra	og	gallar	verða	ræddir	

út	frá	hag	eigenda	þeirra	og	að	lokum	verða	félagaformin	borin	saman.	Félagaformin	eru	

ólík	 hvað	 varðar	 ábyrgð	 eigenda	 á	 skuldbindingum	 í	 nafni	 félagsins.	 Innan	

hlutafélagaforma	 er	 hin	 takmarkaða	 ábyrgð	 hlutahafa	 eitt	 helsta	 einkennið.	

Kennitöluflakk	 er	 einna	 helst	 tengt	 við	 misnotkun	 á	 félagaformum	 sem	 byggja	 á	

takmarkaðri	ábyrgð	hluthafa	(Fjármála-	og	efnahagsráðuneytið,	2017).		

2.1.1 Einstaklingsfyrirtæki		

Einfaldasta	 leiðin	 til	 að	 stofna	 fyrirtæki	 er	 að	 reka	 það	 undir	 nafni	 og	 kennitölu	

einstaklings.	Fyrirtækið	getur	einnig	borið	sjálfstætt	nafn/firmaheiti	og	er	það	þá	skráð	

hjá	 fyrirtækjaskrá	 ríkisskattstjóra.	 Viðskiptaaðilar	 og	 kröfuhafar	 geta	 þannig	 nálgast	

upplýsingar	 um	 hverjir	 bera	 ábyrgð	 á	 félaginu	 og	 skuldbindingum	 þess	 (Sigríður	

Logadóttir,	2016).		

Einstaklingsfyrirtæki	 verður	 ekki	 aðskilið	 frá	 eiganda	 sínum	 sem	 er	 persónulegra	

ábyrgur	 fyrir	 öllum	 rekstrinum.	 Ábyrgðin	 á	 skuldbindingum	 fyrirtækisins	 er	 bein	 sem	

þýðir	að	mögulegt	er	að	ganga	beint	á	allar	persónulegar	eigur	einstaklingsins	áður	en	

gengið	er	að	eignum	fyrirtækisins.	Ábyrgðin	er	einnig	ótakmörkuð	en	í	því	felst	að	þær	

tryggingar	 sem	 standa	 að	 baki	 rekstrinum	 eru	 allar	 eignir	 einstaklingsins,	 bæði	

persónulegar	 eignir	 og	 eignir	 fyrirtækisins.	 Ef	 hagnaður	 er	 af	 rekstrinum	 rennur	 hann	

beint	 til	 einstaklingsins	 og	 ef	 um	 tap	 er	 að	 ræða	 þá	 ber	 hann	 það	 að	 fullu	 sjálfur.	

Rekstrarformið	 hentar	 vel	 persónulegum	 rekstri	 sem	 ætlaður	 er	 til	 skamms	 tíma	 og	

einnig	þegar	lítil	áhætta	er	í	rekstrinum	(Sigríður	Logadóttir,	2016).		

Helsti	kosturinn	við	einstaklingsrekstur	er	mikið	sjálfstæði	eigandans.	Lagaumhverfið	

er	 einfalt	 og	 engin	 krafa	 er	 gerð	 til	 eigenda	 um	 að	 leggja	 félaginu	 til	 fjármagn	 við	

stofnun.	 Ekki	 þarf	 að	 skrá	 fyrirtækið	 í	 fyrirtækjaskrá	 og	 því	 er	 hægt	 að	 komast	 hjá	

stofnkostnaði.	Engar	hömlur	eru	á	úttekt	eiganda	úr	rekstri	og	hagnaður	rennur	beint	til	

hans.	

Helstu	 ókostirnir	 eru	 mikil	 áhætta	 þar	 sem	 allar	 eignir	 einstaklingsins	 eru	 til	

tryggingar	fyrir	skuldbindingum.	Þegar	rekstur	stækkar	verður	áhættan	meiri.	Möguleg	

blöndun	er	á	einkaneyslu	og	rekstri.	Erfiðara	er	að	selja	reksturinn	eða	fá	samstarfsaðila	

þar	sem	hann	er	samtengdur	einstaklingnum.	
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2.1.2 Sameignarfélög	(sf.)	

Í	 lögum	nr.	 50/2007	 um	 sameignarfélög	 er	 félagaformið	 skilgreint	 sem	 samstarfsform	

sem	byggist	á	skriflegum	samningi	tveggja	eða	fleiri	aðila,	einstaklinga	eða	lögaðila.	Um	

sameiginlega	 fjárhagslega	 starfsemi	 er	 að	 ræða	 þar	 sem	 allir	 félagsmenn	 bera	 beina,	

óskipta	og	ótakmarkaða	„solidaríska	ábyrgð“	á	skuldbindingum	félagsins.	Einn	fyrir	alla	

og	allir	fyrir	einn.	Þegar	lögaðili	er	eigandi	ber	hann	ábyrgð	á	skuldbindingum	félagsins	

sem	nemur	stofnfé	þess.		

Fyrirtækjaskrá	 veitir	 hagsmunaaðilum	upplýsingar	um	 rekstraraðila.	 Þar	 er	hægt	 að	

kanna	 hverjir	 mega	 skuldbinda	 félagið	 og	 hvernig	 ábyrgðinni	 á	 skuldbindingunum	 sé	

háttað.	Í	lögum	nr.	42/1903,	um	verslanaskrár,	firmu	og	prókúruumboð,	eru	ákvæði	um	

hvernig	skráningu	upplýsinga	um	sameignarfélög	í	firmaskrá	skuli	háttað.	

„Vegna	þeirrar	ríku	ábyrgðar	sem	hvílir	á	félagsmönnum	er	algengast	að	þeir	séu	fáir	

og	milli	þeirra	ríki	traust	og	trúnaður	enda	hafa	sjaldan	risið	deilur	vegna	reksturs	slíkra	

félaga	sem	leitt	hafa	til	dómsmála.“	(Sigríður	Logadóttir,	2016,	bls.	356).		

Sameignarfélög	 eru	 vinsælt	 rekstrarform	 utan	 um	 sameignir,	 sumarbústaði	 og	

landareignir	(Tíund,	2015a).	

Kostir	 sameignarfélags	 eru	 að	 reglur	 um	 stofnun	 og	 starfsemi	 þeirra	 eru	 einfaldar,	

stofnfé	 er	 ákveðið	 af	 félagsmönnum	 og	 rekstrarformið	 er	 sveigjanlegt.	 Úttektir	

félagsmanna	 fara	 ekki	 eftir	 ströngum	 formsreglum	 og	 lögaðili	 getur	 verið	 eigandi	

félagsins.	Formið	hentar	vel	fyrir	áhættulitla	atvinnugrein. 

Ókostirnir	 eru	ótakmörkuð	ábyrgð	 félagsmanna.	Allar	eigur	allra	 félagsmanna	 liggja	

undir.	

2.1.3 Samlagsfélög	(slf.)	

Um	samlagsfélög	hafa	ekki	verið	sett	almenn	lög	en	finna	má	í	ákvæðum	annarra	 laga	

hvernig	 ber	 að	 meðhöndla	 þau.	 Í	 almennum	 ákvæðum	 laga	 nr.	 42/1903	 um	

verslanaskrár,	 firmu	og	prókúruumboð	er	 fjallað	um	samlagsfélög.	Þar	er	samlagsfélag	

skilgreint	sem	félag	með	tvenns	konar	félagsmönnum.	Annars	vegar	bera	einn	eða	fleiri	

félagsmenn	ótakmarkaða	ábyrgð	og	ábyrgjast	skuldir	félagsins	með	öllum	eigum	sínum,	

einn	 fyrir	 alla	 og	 allir	 fyrir	 einn.	 Hins	 vegar	 eru	 einn	 eða	 fleiri	 félagsmenn	 með	

takmarkaða	ábyrgð	sem	tekur	mið	af	fjárframlagi	þeirra	eða	hlutafjár	til	rekstursins.		



	

12	

Að	minnsta	kosti	þarf	 tvo	 félagsmenn.	Annar	þeirra	ber	persónulega,	beina	og	 fulla	

ábyrgð	á	skuldbindingum	fyrirtækisins	og	nefnist	höfuðmaður	eða	aðalmaður.	Hinn	ber	

takmarkaða	ábyrgð	og	nefnist	sá	samlagsmaður	(Ásmundur	G.	Vilhjálmsson,	2003).		

Hlutafélög,	einkahlutafélög	eða	önnur	félög	með	takmarkaða	ábyrgð	félagsaðila	geta	

verið	 ábyrgðarmenn	 samlagsfélaga,	 samkvæmt	 ársreikningalögum	 nr.	 144/1994.	

Einstaklingur	 getur	 verið	 99%	 eigandi	með	 takmarkaða	 ábyrgð	 og	 einkahlutafélag	 1%	

eigandi	með	ótakmarkaða	ábyrgð	(Ríkisskattstjóri,	2012).	

Félagsmenn	 geta	 takmarkað	 ábyrgð	 sína	 við	 það	 fjárframlag	 sem	 þeir	 leggja	 til	

fyrirtækisins.	 Að	 undanskilinni	 takmarkaðri	 ábyrgð	 svipar	 samlagsfélagi	 til	

sameignarfélags	 (Sigríður	 Logadóttir,	 2016).	 Samlagsfélög	eru	 vinsælt	 rekstrarform	hjá	

sérfræðingum,	læknum	og	lögmönnum	(Tíund,	2015a).	

Helsti	kostur	félagaformsins	er	að	stofnkostnaður	er	lágur	og	ekki	þarf	að	reiða	fram	

stofnfé.	 Samlagsmaður	 er	 með	 takmarkaða	 ábyrgð	 sem	 nemur	 stofnframlagi	 hans.	

Lögaðili	getur	verið	sá	félagi	sem	ber	ótakmarkaða	ábyrgð	á	skuldbindingu	félagsins.		

Ókostirnir	 eru	 að	um	 samlagsfélög	hefur	 ekki	 verið	 sett	 nein	 löggjöf,	 til	 dæmis	 um	

réttindi	 og	 skyldur	 manna.	 Fjárhagsleg	 áhætta	 eigenda	 er	 ólík	 þar	 sem	 sumir	 bera	

ótakmarkaða	 ábyrgð	 og	 aðrir	 takmarkaða.	 Kröfuhafi	 getur	 gengið	 á	 ábyrgðarmenn	

félagsins	til	greiðslu	skuldar.	 

2.1.4 Hlutafélög	(hf.)	

Um	hlutafélög	gilda	lög	nr.	2/1995.	Félagaformið	er	skilgreint	sem	félag	þar	sem	enginn	

félagsmanna	 ber	 persónulega	 ábyrgð	 á	 heildarskuldbindingum	 þess.	 Ábyrgð	

félagsmanna,	 hluthafa,	 er	 eingöngu	 bundin	 við	 það	 hlutafé	 sem	 þeir	 leggja	 fram	 við	

stofnun	hlutafélagsins.	Stofnendur	eru	að	 lágmarki	 tveir	og	geta	verið	einstaklingar	og	

lögaðilar.	 Hlutafé	 skiptist	 í	 tvo	 eða	 fleiri	 hluti	 og	 eru	 framseljanlegir.	 Í	 lögunum	 eru	

ítarlegar	 reglur	 um	 flest	 það	 er	 varðar	 hlutafélög	 og	 eru	 þau	 sniðin	 í	 kringum	 stór	

hlutafélög.	 Hlutafélag	 er	 skipulagsbundið	 félag	 með	 fjárhagslegan	 tilgang	 og	 er	

sjálfstæður	lögaðili.		

Hlutafélagaformið	hentar	 stórum	atvinnufyrirtækjum	þar	 sem	unnt	 er	 að	 takmarka	

ábyrgð	 félagsmanna.	 Þá	 geta	 hlutafélög	 átt	 viðskipti	með	 hluti	 í	 félaginu	 og	 farið	 út	 í	
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fjársöfnun	til	að	fjármagna	áhættusaman	atvinnurekstur.	Það	á	sérstaklega	við	ef	félagið	

er	skráð	á	skipulögðum	verðbréfamarkaði	(Sigríður	Logadóttir,	2016).		

Meðal	 kosta	 rekstrarformsins	 er	 að	 eingöngu	 er	 hægt	 að	 ganga	 á	 félagsmenn	 sem	

nemur	eignarhlut	þeirra	í	félaginu.	Skýr	aðskilnaður	er	á	milli	hluthafa	og	hlutafélagsins.	

Hlutafélög	geta	fjármagnað	sig	á	einfaldan	og	ódýran	hátt	með	fé	frá	almenningi.	Þá	er	

hægt	að	selja	hluti	á	verðbréfamarkaði.		

Ókostirnir	 eru	 að	 þrátt	 fyrir	 að	 félagið	 sé	 fjárhagslega	 vel	 stætt	 getur	 hluthafinn	

eingöngu	 fengið	 fé	 úr	 félaginu	 í	 formi	 arðgreiðslu,	 endurgreiðslu	 vegna	 hluta-

fjárlækkunar	 eða	 slita	 félagsins.	 Strangar	 reglur	 gilda	 um	 félagið	 og	mikið	 eftirlit	með	

félögum	á	verðbréfamarkaði.	

2.1.5 Samlagshlutafélög	(slhf.)	

Um	 samlagshlutafélög	 fara	 lög	 um	 hlutafélög	 nr.	 2/1995.	 Í	 lögunum	 eru	

samlagshlutafélög	 skilgreind	 sem	 sú	 tegund	 samlagsfélaga	 þar	 sem	 einn	 eða	 fleiri	

félagsmenn	 (ábyrgðaraðilar)	 bera	 beina	 og	 ótakmarkaða	 ábyrgð	 á	 skuldbindingum	

félagsins.	 Ábyrgðaraðili	 getur	 verið	 einstaklingur	 eða	 lögaðili	 og	 hann	 getur	 jafnframt	

verið	 hluthafi.	 Aðrir	 félagsmenn	 (hluthafar)	 einn	 eða	 fleiri,	 bera	 takmarkaða	 ábyrgð	 á	

skuldbindingum	félagsins	sem	nemur	hlutafé	þeirra.		

Samlagshlutafélag	er	eins	konar	sambland	af	hlutafélagi	með	takmarkaðri	ábyrgð	og	

sameignarfélagi	 með	 ótakmarkaðri	 ábyrgð.	 Samkvæmt	 firmalögum	 nr.	 42/1903	 er	

samlagsfélag	 samlagshlutafélag	 ef	 tillög	 samlagsmanna	 eru	 í	 hlutabréfum.	 Formreglur	

um	stofnun	samlagshlutafélaga	eru	almennt	þær	sömu	og	gilda	um	stofnun	hlutafélaga	

(Sigríður	Logadóttir,	2016).		

Félagaformið	 hentar	 fyrirtækjum	 í	 fjárfestingastarfsemi	 en	 dæmi	 um	

samlagshlutafélag	er	Framtakssjóður	Íslands.	Félagaformið	hefur	notið	aukinna	vinsælda	

síðustu	ár	(Tíund,	2015a).	

Segja	 má	 að	 kostir	 félagaformsins	 séu	 möguleikinn	 á	 að	 sameina	 það	 besta	 í	

formreglum	 félaga	 með	 takmarkaða	 og	 ótakmarkaða	 ábyrgð.	 Skipulag	 og	 reglufestu	

hlutafélaga	og	sveigjanleika	samlagsfélaga.	Formið	hentar	til	sameiginlegra	fjárfestinga,	

meðal	annars	í	nýsköpun.	
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Ókostir	 samlagshlutafélaga	er	ólík	ábyrgð	eigenda	og	að	minnsta	kosti	einn	eigandi	

verður	að	taka	á	sig	ótakmarkaða	ábyrgð	á	skuldbindingum	félagsins.	 

2.1.6 Einkahlutafélög	(ehf.)	

Um	einkahlutafélög	gilda	 lög	nr.	138/1994.	Lögin	tilgreina	að	um	sé	að	ræða	félag	þar	

sem	 enginn	 félagsmanna	 ber	 persónulega	 ábyrgð	 á	 skuldbindingum	 félagsins.	

Stofnendur	geta	verið	einn	eða	fleiri,	einstaklingar	eða	 lögaðilar	og	skiptast	hlutir	eftir	

fjölda	þeirra.	Takmörkuð	ábyrgð	er	bundin	við	hlutafé	eigenda.	Enginn	félagsmanna	ber	

því	ábyrgð	á	heildarskuldbindingum	 félagsins.	Einkahlutafélag	er	 skipulagsbundið	 félag	

og	er	sjálfstæður	lögaðili.		

Einkahlutafélag	 er	 að	 mörgu	 leyti	 líkt	 hlutafélagi.	 Mismunurinn	 felst	 einna	 helst	 í	

stærðinni.	 Einkahlutafélög	eru	 venjulega	 smærri	 í	 sniðum	en	hlutafélög	og	 löggjöf	um	

einkahlutafélög	 tekur	mið	 af	 því.	 Óttinn	 við	 persónulega	 ábyrgð	 liggur	 án	 efa	 að	 baki	

vinsældum	einkahlutafélagaformsins	(Sigríður	Logadóttir,	2016).	

Rekstarformið	 hentar	 vel	 fyrir	 minni	 rekstur	 og	 félög	 í	 eigu	 eins	 eða	 fárra	

félagsmanna	(Tíund,	2015a).	

Kostir	einkahlutafélags	eru	þeir	að	það	þarf	bara	einn	til	að	stofna	það.	Eigandi	ber	

takmarkaða	ábyrgð.	Áhættan	er	því	mjög	lítil	og	eingöngu	bundin	við	hlutafé.	Einn	aðili	

getur	stofnað	félagið	og	átt	allt	hlutafé.	Lágmarkshlutafé	er	lægra	en	hjá	hlutafélagi	og	

ýmsar	reglur	einfaldari.	Hentar	smærri	fyrirtækjum.		

Ókostirnir	 eru	 að	 eigandi	 má	 ekki,	 þrátt	 fyrir	 hagnað,	 taka	 peninga	 út	 úr	 félaginu	

nema	í	gegnum	arðgreiðslu	eða	laun.		

2.1.7 Samanburður	á	rekstrarformum		

Ólíkar	 reglur	 gilda	 um	 stofnun	 og	 starfsemi	 fyrirtækja	 eftir	 rekstrarformum.	

Sameignarfélög	 hafa	 einfaldar	 og	 sveigjanlegar	 reglur,	 einkahlutafélög	 ítarlegar	 og	

hlutafélög	 enn	 ítarlegri	 til	 verndar	 hagsmunum	 hluthafa	 og	 viðsemjenda.	 Reglur	 um	

samlagshlutafélög	taka	mið	af	reglum	hlutafélaga	eftir	því	sem	við	á	en	ákvæði	annarra	

laga	greina	hvernig	eigi	að	meðhöndla	samlagsfélög.	

Kröfur	 um	hlutafé	 eða	 stofnfé	 við	 stofnun	 fyrirtækja	 er	mismunandi.	Hlutafélög	og	

samlagshlutafélög	greiða	4	milljónir	að	 lágmarki	en	einkahlutafélög	greiða	500	þúsund	

að	 lágmarki.	 Eigendum	 sameignarfélaga	 og	 samlagsfélaga	 er	 frjálst	 að	 velja	 fjárhæð	
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stofnframlags.	 Sé	 hlutafé	 greitt	 í	 öðru	 en	 peningum	 þarf	 staðfestingu	 frá	 löggiltum	

endurskoðanda	eða	lögmanni	á	að	viðkomandi	eign	sé	til	staðar.	

Sameignarfélög	og	samlagsfélög	eru	persónubundin	félög	þar	sem	tilvist	þeirra	ræðst	

af	þátttöku	félagsmanna	í	félaginu	og	geta	þeir	ýmist	talist	sérstakir	 lögaðilar	eða	ekki.	

Hlutafélög,	einkahlutafélög	og	samlagshlutafélög	teljast	til	flokks	fjármagnsfélaga	og	eru	

skipulagsbundin	 og	 ópersónubundin.	 Þau	 geta	 haldið	 áfram	 að	 vera	 til	 þó	

félagsmönnum	fækki	eða	fjölgi	og	eru	þau	því	sjálfstæðir	lögaðilar,	aðskilin	frá	eigendum	

sínum.		

Hlutafélög	 og	 einkahlutafélög	 eru	 ólík	 sameignarfélögum	 í	 grundvallaratriðum.	 Í	

hlutafélögum	og	einkahlutafélögum	bera	eigendur	 fyrirtækjanna	 takmarkaða	ábyrgð	á	

skuldbindingum	 félagsins	 sem	 nemur	 hlutafé	 þeirra.	 Eigendur	 sameignafélaga	 bera	

ótakmarkaða	 ábyrgð	 á	 skuldbindingum	 fyrirtækisins	 og	 er	 því	 hægt	 að	 ganga	 á	 allar	

eigur	allra	félagsmanna.		

Í	 samlagsfélagi	 og	 samlagshlutafélagi	 ber	 ábyrgðaraðili	 ótakmarkaða	 ábyrgð	 á	

skuldbindingum	 en	 samlagsmaður	 takmarkaða	 ábyrgð.	 Fjárhagsleg	 áhætta	

samlagsmanna	er	takmörkuð	við	ákveðna	fjárhæð	með	svipuðum	hætti	og	félagsmanna	

í	hlutafélögum.	Ábyrgðaraðili,	sá	sem	er	með	ótakmarkaða	ábyrgð,	getur	verið	lögaðili.	

Hér	hefur	verið	fjallað	um	félagaformin	sem	standa	stofnendum	fyrirtækja	til	boða	og	

rætt	 hefur	 verið	 um	kosti	 þeirra	 og	 galla,	 út	 frá	 sjónarhorni	 eigenda	þeirra.	 Við	 tekur	

umfjöllun	um	fjölda	fyrirtækja	hér	á	landi	og	hvernig	þau	dreifast	á	félagaformin.		

2.2 Fjöldi	fyrirtækja	
Mikil	 aukning	hefur	orðið	á	 stofnun	 fyrirtækja	hér	á	 landi	 síðustu	áratugi.	 Frá	1995	 til	

ársins	 2017	 rúmlega	 þrefaldaðist	 fjöldi	 þeirra	 en	 þau	 fóru	 úr	 rúmlega	 13	 þúsund	

fyrirtækjum	í	tæplega	44	þúsund	(Hagstofa	Íslands,	e.d.a).	Eins	og	sjá	má	á	töflu	1	voru	

langflest	 fyrirtæki	 í	 einkahlutafélagaformi	 árið	 2017.	 Fyrsta	 samlagsfélagsfélagið	 var	

skráð	2001	og	hefur	þeim	fjölgað	 jafnt	og	þétt	 síðan	 (Þingskjal	79,	2006-2007).	Þá	var	

fyrsta	samlagshlutafélagið	skráð	2006	(Hagstofa	Íslands,	e.d.a).	
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Tafla	1:	Fjöldi	fyrirtækja	eftir	félagaformum.	Heimild:	Hagstofa	Íslands	(e.d.a).	

	 Árið	1995	 Árið	2014	 Árið	2017		

Hlutafélög	 7.426	 669	 638	
Einkahlutafélag	 1.381	 32.119	 36.503	
Einstaklingsfyrirtæki	 1.792	 1.582	 1.566	
Sameignarfélög	 2.703	 2.231	 2.274	
Samlagsfélag	 	 1.977	 2.567	
Samlagshlutafélag	
	

	 64	 71	

Samtals	 13.302	 38.642	 43.619	

	

Sameignarfélögum	fækkaði	um	16%	og	einstaklingsfyrirtækjum	fækkaði	um	13%	milli	

áranna	 1995	og	 2017	 (sjá	 töflu	 1).	 Ríkisskattstjóri	 hætti	 að	 gefa	 út	 sérstaka	 kennitölu	

fyrir	 einstaklingsrekstur	 árið	 2003	 og	 skýrir	 það	 stöðuga	 fækkun	 þeirra	 (Tíund,	 2003).	

Þess	má	einnig	geta	þess	að	í	árslok	2016	voru	tæplega	17.400	einstaklingar	 í	rekstri	á	

eigin	kennitölu	(Ríkisskattstjóri,	2016).		

Fram	til	ársins	1995	voru	hlutafélög	langalgengasta	rekstrarformið	en	árið	1996	tóku	

einkahlutafélög	að	mestu	leyti	við	af	þeim.	Ástæðu	þess	má	rekja	aftur	til	ársins	1993	en	

það	 ár	 gerðist	 Ísland	 aðili	 að	 Evrópska	 efnahagssvæðinu	 (EES)	 og	 megináhersla	

Evrópusambandsins	var	að	 samræma	reglur	 fyrir	 stærri	 tegundir	hlutafélaga	 (Þingskjal	

99,	1994-1995).		

Ný	hlutafélagalög	tóku	gildi	árið	1995	og	með	þeim	höfðu	stjórnendur	hlutafélaga	val	

milli	 tveggja	 leiða.	 Að	 umskrá	 félagið	 yfir	 í	 einkahlutafélag	 eða	 að	 halda	

hlutafélagaforminu	og	hækka	hlutafé	þess	í	4	milljónir	að	lágmarki	(Viðskiptaráðuneytið,	

1995).		

Mynd	1	er	 skýringarmynd	höfundar	um	 fjölda	 fyrirtækja	 innan	hvers	 félagaforms	á	

tímabilinu	1993	 til	 2017.	Upplýsingarnar	eru	 fengnar	úr	gögnum	Hagstofunnar	 (e.d.a).	

Sjá	 má	 að	 einkahlutafélagaformið	 varð	 strax	 vinsælt	 rekstrarform	 og	 fjöldi	 fyrirtækja	

innan	þess	 hefur	 vaxið	 jafnt	 og	 þétt	 frá	 stofnun	þess.	 Í	 árslok	 2017	nálguðust	 þau	 37	

þúsund	og	voru	um	84%	af	heildarfjölda	fyrirtækja	(Hagstofa	Íslands,	e.d.a).	
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Mynd	1:	Fjöldi	fyrirtækja	eftir	félagaformum	árin	1993-2017.	(Heimild:	Hagstofa	Íslands,	e.d.a).	

	

Einstaklingar	 í	 rekstri	 hafa	 séð	 ávinning	 af	 því	 að	 færa	 rekstur	 sinn	 undir	

einkahlutafélagaformið.	Þá	hefur	það	færst	í	vöxt	að	stofnuð	séu	sérstök	félög	utan	um	

eignarhald	 á	 fasteignum	 og	 eða	 verðbréfum.	 Með	 þeim	 hætti	 er	 hægt	 að	 aðskilja	

grunnrekstur	fyrirtækis	frá	þessum	þáttum	(Tíund,	2007).	

2.2.1 Fjöldi	virkra	fyrirtækja	

Árið	 2015	 birti	 Hagstofa	 Íslands	 (e.d.b)	 í	 fyrsta	 sinn	 upplýsingar	 um	 tölfræði	

atvinnugreina.	 Þar	 eru	 fyrirtæki	 meðal	 annars	 flokkuð	 eftir	 starfsmannafjölda	 þeirra.	

Innan	hvers	flokks	eru	heildartekjur	teknar	saman,	fjöldi	virkra	fyrirtækja	og	heildarfjöldi	

starfsmanna.	 Í	 töflu	 2	 eru	 þessar	 upplýsingar	 birtar	 fyrir	 árið	 2014.	 Einnig	 hefur	

höfundur	bætt	við	útreikningum	sínum	á	meðaltali	 starfsmannafjölda	 fyrir	hvern	 flokk	

fyrirtækja.		 	
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Tafla	2:	Fjöldi	starfsmanna	og	rekstrartekjur	fyrirtækja	árið	2014.		
(Heimild:	Hagstofa	Íslands,	e.d.b).	

Starfsmanna-
fjöldi	innan	
fyrirtækis	

Heildarrekstrar-
tekjur	fyrirtækja	

(milljónir)	

Fjöldi	virkra	
fyrirtækja		

Fjöldi	
starfsmanna		

Meðaltal	
starfsmanna-

fjölda	

0-4	 473.507	 23.718	 22.565	 1,0	
5-9	 234.397	 1.462	 9.585	 6,6	
10-49	 749.476	 1.325	 26.478	 20,0	
50-100	 339.190	 150	 10.402	 69,3	
>100	 1.526.702	 146	 41.918	 287,1	

Samtals	 3.323.272	 26.801	 110.948	 	

	

Þegar	 tafla	 2	 er	 skoðuð	má	 sjá	 að	 virk	 fyrirtæki	með	 starfsmannafjöldann	 0-4	 eru	

tæplega	24	þúsund	og	starfsmenn	þeirra	eru	tæplega	23	þúsund.	Að	meðaltali	voru	því	

88%	þessara	fyrirtækja	með	tæplega	einn	starfsmann	(Hagstofa	Íslands,	e.d.b).	

Um	 94%	 þessara	 fyrirtækja	 falla	 undir	 flokk	 örfyrirtækja	 samkvæmt	 leiðbeinandi	

reglum	 Eftirlitsstofnunar	 EFTA.	 Örfyrirtæki	 telst	 það	 fyrirtæki	 sem	 hefur	 færri	 en	 10	

starfsmenn	og	árstekjur	undir	300	milljónum.	Þá	flokkast	um	5%	undir	 lítil	 fyrirtæki	en	

þau	hafa	færri	en	50	starfsmenn	og	árstekjur	undir	1,5	milljörðum	(Lög	nr.	46/2005	um	

fjárhagslegar	tryggingaráðstafanir).		

Hér	 er	 staðar	 numið	 í	 umfjölluninni	 um	 félagaform	 fyrirtækja	 og	 fjölda	 þeirra.	

Fyrirtækjum	 hefur	 fjölgað	 mikið	 síðustu	 áratugi	 og	 langfjölmennasta	 félagaformið	 er	

einkahlutafélag	 sem	ber	 hina	 takmörkuðu	 ábyrgð	 á	 skuldbindingum	 félagsins.	 Í	 næsta	

kafla	er	 rætt	um	gjaldþrot	 fyrirtækja	en	 fjárhagslegur	 skaði	 tjónþola	getur	orðið	mikill	

vegna	takmarkaðrar	ábyrgðar	eigenda.	

	



	

19	

3 Gjaldþrot	

Ýmsir	 þættir	 í	 umhverfi	 fyrirtækis	 geta	 skapað	 þær	 aðstæður	 að	 það	 lendir	 í	

rekstrarerfiðleikum	 og	 nær	 ekki	 áformuðum	markmiðum	 sínum.	 Af	 þeim	 sökum	 geta	

greiðsluerfiðleikar	 skapast	 hjá	 fyrirtækinu	 og	 það	 orðið	 ófært	 um	 að	 standa	 við	

skuldbindingar	sínar.	Þá	eru	til	dæmi	þess	að	félög	séu	með	ásetningi	sett	í	gjaldþrot	til	

að	 komast	 undan	 fjárhagslegum	 skuldbindingum	 og	 það	 stundað	 í	 gegnum	

kennitöluflakk	(Fjármála-	og	efnahagsráðuneytið,	2017).	

Í	 þessum	 kafla	 verður	 byrjað	 á	 að	 fjalla	 um	 greiðslustöðvun	 og	 nauðasamninga	

fyrirtækja	 sem	 er	 aðgerð	 til	 að	 forða	 fyrirtækjum	 frá	 gjaldþroti.	 Í	 framhaldinu	 verður	

rætt	 um	 þær	 leiðir	 sem	 kröfuhafi	 getur	 nýtt	 til	 að	 innheimta	 vangreiðslu	 skuldar,	

gjaldþrotaskipti	 og	 skiptastjóra.	 Því	 næst	 verður	 fjallað	 um	 fjárhagslegan	 skaða	 sem	

verður	 til	 við	 gjaldþrot	 og	 þá	 hverjir	 bera	 hann.	 Að	 lokum	 verður	 rætt	 um	 fjölda	

gjaldþrota,	nýskráningar	fyrirtækja	og	aldur	fyrirtækja	við	gjaldþrot.	

3.1 Greiðslustöðvun	eða	nauðasamningur		
Þegar	 um	 verulega	 greiðsluerfiðleika	 er	 að	 ræða	 getur	 fyrirtækið	 leitað	 heimildar	

viðkomandi	 héraðsdómstóls	 til	 tímabundinnar	 greiðslustöðvunar.	 Í	 greiðslustöðvun	

gefst	fyrirtækinu	möguleiki	á	að	endurskipuleggja	fjármál	sín,	semja	um	ný	greiðslukjör,	

koma	 eignum	 í	 verð	 eða	 leggja	 drög	 að	 niðurfærslu	 skulda	 með	 nauðasamningi.	

Greiðslustöðvun	getur	einnig	verið	leið	til	að	koma	fyrirtæki	fyrr	í	gjaldþrotaskipti	til	að	

tryggja	 kröfuhöfum	 jafnræði	 (Sigríður	 Logadóttir,	 2016).	 Samkvæmt	 lögum	 um	

gjaldþrotaskipti	 nr.	 21/1991,	 ber	 dómara	 að	 hafna	 greiðslustöðvun	 ef	 krafa	 um	

gjaldþrotaskipti	 fyrirtækisins	 hefur	 komið	 fram.	 Þá	 horfir	 hann	 einnig	 til	 þess	 hvort	

ráðagerðir	fyrirtækisins	séu	heimilar,	raunhæfar	eða	líklegar	til	árangurs.	

Markmið	 nauðasamninga	 er	 að	 fyrirtæki	 geti	 náð	 að	 vinna	 sig	 út	 úr	 slæmri	

fjárhagsstöðu,	 án	 þess	 að	 til	 gjaldþrotaskipta	 komi.	 Samningur	 er	 gerður	 um	 greiðslu	

skulda	 eða	 eftirgjöf	 þeirra,	 milli	 fyrirtækis	 og	 meirihluta	 lánadrottna.	 Minnihluti	

lánadrottna	er	um	 leið	nauðbeygður	 til	 að	 fallast	 á	 samninginn.	 Sækja	þarf	heimild	 til	

héraðsdómara	fyrir	samningsgerðinni	(Sigríður	Logadóttir,	2016)	
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3.2 Innheimtuferill	krafna	
Þegar	skuldari	hefur	ekki	staðið	við	skuldbindingar	sínar	og	krafa	er	komin	í	vanskil	getur	

kröfuhafi	 leitað	 til	 sýslumanns	 sér	 til	 aðstoðar	 með	 aðför	 (aðfarargerð).	 Aðför	 er	

lögfræðilegt	hugtak	 sem	 felst	 í	 fullnustu	 skyldu	eða	samnings	með	aðstoð	sýslumanns	

þegar	aðili	gerir	slíkt	ekki	sjálfviljugur.	Fjárnám	er	ein	tegund	aðfarar	og	felst	í	því	að	veð	

er	 tekið	 í	 eignum	 skuldara	 til	 tryggingar	 kröfum	 á	 hendur	 honum.	 Ef	 aðfararbeiðnin	

fullnægir	 lagaskilyrðum,	 samkvæmt	 lögum	 nr.	 90/1989	 um	 aðför,	 boðar	 sýslumaður	

skuldara	 (gerðarþoli)	 og	 kröfuhafa	 (gerðabeiðandi)	 til	 fyrirtöku.	 Skýringarmynd	 um	

innheimtuferli	krafna	má	sjá	á	mynd	2.		

	

	

Mynd	2:	Innheimtuferill	krafna.	(Heimild:	Ríkisendurskoðun,	2011).	

	

Ef	skuldari	á	eignir	sem	nægja	til	tryggingar	á	greiðslu	kröfunnar	er	fyrirtökunni	lokið	

með	 fjárnámi	 í	 þeim	 eignum.	 Kröfuhafi	 getur	 látið	 þinglýsa	 fjárnám	 í	 eign	 eða	 eignir.	

Með	 þeim	 hætti	 eru	 lögð	 veðbönd	 á	 eignina.	 Jafnframt	 getur	 kröfuhafi	 óskað	 eftir	

nauðungarsölu	á	eigninni.	Þá	er	eigninni	komið	í	verð	til	að	greiða	skuldir	sem	á	henni	

hvíla,	 án	 tillits	 til	 vilja	 eiganda	 hennar.	 Oftast	 fer	 nauðungarsala	 fram	 á	 opinberu	

uppboði	(lög	nr.	90/1991	um	nauðungarsölu).	

Ef	skuldari	á	hins	vegar	engar	eignir	eða	þær	eru	ekki	nægjanlegar	upp	í	kröfuna	lýkur	

fyrirtöku	með	árangurslausu	fjárnámi	eða	árangurslausu	fjárnámi	að	hluta.	Sýslumaður	
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bókar	að	fjárnámi	sé	lokið	án	árangurs	ef	skuldari	getur	ekki	bent	á	eignir	til	tryggingar	

kröfunni.	 Með	 því	 móti	 fær	 sá	 sem	 lagði	 fram	 kröfuna	 og	 aðrir	 kröfuhafar	 sem	 eiga	

gjaldfallnar	 kröfur	 á	 hendur	 skuldara,	 heimild	 til	 að	 óska	 eftir	 gjaldþrotaskiptum	 hjá	

skuldara	fyrir	dómi	(Ríkisendurskoðun,	2011).	 	 	 	

3.3 Gjaldþrotaskipti	
Þegar	 fyrirtæki	getur	ekki	greitt	gjaldfallnar	 skuldir	 sínar	 telst	það	ógjaldfært	og	þegar	

sýnt	 er	 fram	 á	 ógjaldfærni	 þess	 er	 skilyrði	 gjaldþrotaskipta	 fyrir	 hendi.	 Þá	 kveður	

héraðsdómari	 upp	 gjaldþrotaúrskurð.	 Gjaldþrot	 er	 skilgreint	 sem	 sameiginleg	

fullnustuaðgerð	allra	kröfuhafa	skuldarans	(Sigríður	Logadóttir,	2016).		

Gjaldþrotaskipti	 eru	 aðferð	 til	 að	 skipta	 eignum	 fyrirtækis	 á	 milli	 kröfuhafa.	

Samkvæmt	 lögum	 um	 gjaldþrotaskipti	 er	 fyrirtæki	 skyldugt	 til	 að	 fara	 fram	 á	 að	 vera	

tekið	til	gjaldþrotaskipta	hjá	héraðsdómara	þegar	það	getur	ekki	greitt	skuldir	sínar	við	

kröfuhafa	á	gjalddaga	og	greiðsluerfiðleikar	þess	munu	ekki	líða	hjá	innan	skamms	tíma.	

Samkvæmt	99.	gr.	 laga	um	gjaldþrotaskipti	o.fl.	 falla	allar	 kröfur	 sjálfkrafa	á	gjalddaga	

við	uppkvaðningu	úrskurðar	héraðsdómara	án	tillits	sem	annars	samkomulags.	

Þeir	sem	fara	oftast	fram	á	gjaldþrotaskipti	eru	kröfuhafar	fyrirtækja.	Algengast	er	að	

þeir	krefjist	þess	eftir	að	árangurslaust	fjárnám	hefur	farið	fram	en	einnig	er	heimilt	skv.	

65	gr.	 laganna	um	gjaldþrotaskipti,	að	senda	áskorun,	sem	veitir	heimild	til	að	krefjast	

gjaldþrotaskipta,	 bregðist	 skuldari	 ekki	 við	 henni.	 Við	 gjaldþrotaskiptin	 stofnast	 ný	

lögpersóna,	þrotabú	sem	ber	skyldur	og	tekur	við	réttindum	fyrirtækisins.		

3.3.1 Skiptastjóri	

Við	 gjaldþrotaúrskurð	 skipar	 héraðsdómari	 skiptastjóra	 sem	 fer	 með	 forræði	 yfir	

þrotabúinu.	 Hann	 lýsir	 eftir	 kröfum	 í	 þrotabúið	 í	 Lögbirtingablaðinu,	 kallar	 eftir	

bókhaldsgögnum	og	reynir	að	koma	í	veg	fyrir	að	farið	verði	með	eignir	fyrirtækisins	á	

ólöglegan	hátt.	Honum	ber	að	gera	ráðstafanir	til	að	endurheimta	verðmæti	ef	eignum	

hefur	 verið	 komið	 undan	 í	 aðdraganda	 gjaldþrots.	Hann	 ákveður	 einnig,	 í	 samráði	 við	

kröfuhafa,	hvernig	eignum	og	réttinum	verði	ráðstafað.	Hvernig	og	hverjum	þær	verða	

seldar	og	á	hvaða	verði.	Þá	er	það	í	hans	höndum	að	ákveða	hvort	fyrirtækið	haldi	áfram	

atvinnurekstri	eða	ekki.	Skiptastjóri	starfar	í	raun	í	umboði	kröfuhafa	og	ber	honum	því	

að	gæta	hagsmuna	þeirra	við	uppgjör	þrotabúsins	(Sigríður	Logadóttir,	2016).	
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Fyrir	 kröfuhafa	 þrotabúa	 skiptir	miklu	máli	 að	 skiptastjóri	 sinni	 hlutverki	 sínu	með	

ábyrgð,	 festu	og	nákvæmni.	Skiptastjóri	gegnir	einnig	mikilvægu	hlutverki	 til	að	greina	

kennitöluflakk	 (Alþýðusamband	 Íslands	og	 Samtök	 atvinnulífsins,	 2017a).	Hæfnisreglur	

um	skiptastjóra	eru	tilgreindar	í	75.	gr.	gjaldþrotaskiptalaga.	

3.4 Tapaðar	kröfur	vegna	gjaldþrota	
Ekki	 allar	 lýstar	 kröfur	 í	 þrotabú	 fyrirtækja	 innheimtast.	 Creditinfo	 (2018)	 tók	 saman	

lýstar	kröfur	og	 innheimtur	þeirra	á	árunum	2011	 til	2016.	Upplýsingarnar	eru	birtar	 í	

töflu	3	en	þar	má	sjá	að	fjárhæðir	lýstra	krafna	eru	gífurlega	háar	og	innheimtur	þeirra	

hlutfallslega	afar	litlar.		

Tafla	3:	Yfirlit	yfir	lýstar	kröfur	í	þrotabú	og	innheimtur	árin	2011–2016.		
(Heimild:	Hagstofan,	e.d.c;	Creditinfo,	2018).	

Ár	kröfu		 			Fjöldi	
		Gjaldþrot					Mál	

Lýstar	kröfur	 Innheimtar	kröfur	 Heimtur		
							(%)	

2011	 1.579	 21.811	 263.447.262.210	 6.041.747.390	 2,3%	

2012	 1.112	 17.305	 212.878.993.188	 5.366.346.343	 2,5%	

2013	 920	 16.658	 279.306.559.986	 4.238.440.833	 1,5%	

2014	 799	 14.913	 341.257.352.199	 12.150.098.543	 3,6%	

2015	 588	 13.506	 99.943.421.079	 2.001.429.949	 2,0%	

2016	 1.030	 14.956	 210.054.649.747	 12.907.723.585	 6,1%	

	 6.028	 99.149	 1.406.888.238.409	 42.705.786.643	 3,0%	
	

	

Á	 töflu	 3	 má	 einnig	 sjá	 heildarfjölda	 mála	 á	 bak	 við	 heildarfjölda	 gjaldþrota	 fyrir	

tiltekið	 ár.	 Árið	 2016	 var	 heildarfjárhæð	 lýstra	 krafa	 í	 þrotabú	 fyrirtækja	 um	 210	

milljarðar.	 Af	 þeim	 innheimtust	 um	 13	 milljarðar	 eða	 6,1%.	 Sama	 ár	 fóru	 um	 1.030	

fyrirtæki	í	gjaldþrot	en	málafjöldinn	á	bak	við	þau	var	14.956.	Að	meðaltali	voru	því	um	

15	mál	tengd	hverju	gjaldþroti	það	árið.		

Gjaldþrot	fyrirtækja	og	samfélagslegt	tjón	af	þeirra	völdum	verður	aldrei	upprætt	að	

öllu,	 að	 sögn	 Alþýðusambands	 Íslands	 (2013a),	 en	mikilvægt	 er	 að	 draga	 úr	 þeim	 og	

skaðsemi	 þeirra,	 eins	 og	 kostur	 er.	 Samtökin	 benda	 á	 að	 gjaldþrot	 félaga	 með	

takmarkaða	 ábyrgð	 þarf	 ekki	 að	 eiga	 sér	 óeðlilegar,	 siðlausar	 eða	 ólöglegar	 ástæður.	

Löggjafinn	hafi	hins	vegar	valið	að	ganga	mjög	 langt	 í	að	heimila	starfsemi	 félaga	með	

takmarkaða	ábyrgð	og	þannig	hvatt	til	reksturs	sem	jafnvel	var	of	áhættusamur	eða	átti	
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ekki	möguleika	á	að	ganga	upp.	Í	því	samhengi	vísa	samtökin	í	að	fjölmörg	dæmi	séu	um	

að	félagaformið	sé	misnotað	með	þeim	hætti	sem	skilgreina	má	sem	„kennitöluflakk“.	

3.5 Tjónþolar	gjaldþrota	
Í	umfjöllun	um	gjaldþrotaskipti	hér	að	framan	kom	fram	að	gjaldþrot	er	skilgreint	sem	

sameiginleg	fullnustuaðgerð	allra	kröfuhafa	skuldarans	(Sigríður	Logadóttir,	2016).	Allir	

þeir	sem	eiga	kröfur	á	félagið	eru	því	tjónþolar	þess.	Hvort	sem	þeir	velja	að	lýsa	kröfur	í	

þrotabú	 félagsins	eða	ekki.	Tjónþolar	geta	verið	 launþegar,	 lífeyrissjóðir,	 ríkissjóður	og	

fleiri,	sjá	mynd	3.	

	

Mynd	3:	Tjónþolar	gjaldþrota.	

	

Fyrirtæki	 innheimta	 vörsluskatta	 fyrir	 ríkissjóð	 og	 þeim	 ber	 að	 skila	 þeim	 aftur	 til	

innheimtumanna	 ríkisins.	 Undir	 vörsluskatta	 flokkast	 virðisaukaskattur,	 staðgreiðsla	

opinberra	gjalda,	tryggingagjald	og	staðgreiðsla	af	fjármagnstekjum	(Ríkisendurskoðun,	

2011).		

Launa-	og	lífeyrissjóðsgreiðslur	eru	forgangskröfur	við	gjaldþrot	fyrirtækja	samkvæmt	

gjaldþrotaskiptalögum	(nr.	21/1991).	Ef	þrotabúið	er	eignalaust	og	kröfurnar	hafa	verið	

viðurkenndar	 sem	 forgangskröfur,	 samkvæmt	 lögum	 um	 gjaldþrotaskipti,	 er	 hægt	 að	

sækja	 greiðslur	 til	 Ábyrgðasjóðs	 launa.	 Í	 lögum	 um	 sjóðinn	 (nr.	 88/2003)	 er	 tilgreint	

hvernig	hann	skuli	 fjármagnaður.	Að	hluta	 til	er	hann	 fjármagnaður	 í	 gegnum	sérstakt	

tryggingagjald	sem	launagreiðendum	ber	að	greiða	til	ríkissjóðs	en	að	mestu	leyti	koma	

tekjurnar	 beint	 frá	 ríkissjóði.	 Markmið	 sjóðsins	 er	 að	 tryggja	 launamönnum	 og	
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lífeyrissjóðum	greiðslur	vegna	vangreiðslna	vinnuveitanda.	Sjóðnum	ber	að	bæta	kröfur	

starfsmanna	síðustu	þrjá	starfsmánuði	þeirra	og	bætur	í	allt	að	þrjá	mánuði	vegna	slita	á	

ráðningarsamningi.		

Árið	 2004	 kannaði	 Vinnumálastofnun	 ástæðu	 mikillar	 aukningar	 á	 greiðslum	 úr	

Ábyrgðasjóði	 launa.	 Niðurstaða	 könnunar	 leiddi	 í	 ljós	 að	 meginorsök	

útgjaldaaukningarinnar	 var	 gríðarleg	 fjölgun	 gjaldþrotaskipta	 á	 búum	 fyrirtækja	 og	 að	

gjaldþrot	væru	stærri	en	áður	hafði	sést.	Ábyrgð	stjórnenda	var	talin	vega	þungt	þar	sem	

bú	kæmu	allt	of	seint	til	skipta.	Meirihluti	þrotabúa	væri	eignalaus	og	lítið	fengist	upp	í	

kröfur	(Vinnumálastofnun,	2004).		

Óbeinir	 kröfuhafar	 geta	 einnig	 orðið	 fyrir	 skaða	 vegna	 keðjuverkandi	 áhrifa.	 Dæmi	

þess	er	þegar	gjaldþrota	fyrirtæki	veldur	öðru	félagi	það	miklu	tjóni	að	það	fari	einnig	í	

gjaldþrot.	Svokölluð	„snjóboltaáhrif“	geta	orðið	þegar	áhrifin	halda	lengra	niður	keðjuna	

(Alþýðusamband	Íslands	og	Samtök	atvinnulífsins,	2017a).		

3.6 Fjöldi	gjaldþrota	og	nýskráningar	fyrirtækja	
Töluvert	fleiri	fyrirtæki	eru	nýskráð	hér	á	landi	en	þau	sem	verða	gjaldþrota.	Árið	1995	

urðu	388	félög	gjaldþrota	en	nýskráð	félög	voru	820.	Heildarfjöldi	fyrirtækja	það	sama	ár	

var	 13.302.	Hlutfall	 gjaldþrota	 af	 heildarfjölda	 fyrirtækja	 var	 2,9%	árið	 1995.	 Rúmlega	

eitt	fyrirtæki	varð	gjaldþrota	á	dag	(Hagstofan,	e.d.a;	e.d.c;	e.d.d.).	

Árið	 2017	 var	 fjöldi	 fyrirtækja	 43.619,	 fjöldi	 gjaldþrota	 749	 og	 nýskráningar	 2.579.	

Hlutfall	gjaldþrota	af	heildarfjölda	fyrirtækja	var	1,7%	árið	2017.	Rúmlega	tvö	fyrirtæki	

fóru	í	gjaldþrot	á	dag	(Hagstofan,	e.d.a;	e.d.c;	e.d.d.).		

Gjaldþrot	nær	tvöfölduðust	milli	áranna	1995	og	2017	þegar	horft	er	til	fjölda	þeirra.	

Sé	hins	vegar	horft	til	hlutfalls	gjaldþrota	af	heildarfjölda	fyrirtækja	hefur	þeim	fækkað	

um	1,2%	(Hagstofan,	e.d.a;	e.d.c;	e.d.d.).		

Höfundur	 tók	 saman	 á	 mynd	 4	 gögn	 Hagstofunnar	 um	 fjölda	 gjaldþrota	 og	 fjölda	

nýskráninga	fyrir	tímabilið	1995	til	2017.	Á	myndinni	má	sjá	að	tíðni	gjaldþrota	sveiflast	

þó	nokkuð	milli	ára.	Frá	árinu	1995	til	ársins	2017	má	sjá	þrjár	niðursveiflur	gjaldþrota	

þar	sem	á	sama	tíma	er	aukning	í	nýskráningum	fyrirtækja.		
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Mynd	4:	Fjöldi	gjaldþrota	fyrirtækja	og	nýskráninga	einkahluta-	og	hlutafélaga		
árin	1995-2017.	(Heimild:	Hagstofan,	e.d.c;	Hagstofan,	e.d.d).	

	

Á	mynd	4	má	einnig	sjá	að	hátindur	gjaldþrota	á	Íslandi	frá	upphafi	skráninga	var	árið	

2011.	 Fjöldi	 gjaldþrota	 var	 nánast	 á	 pari	 við	 fjölda	 nýskráninga.	 Hagfræðideild	

Landsbankans	 (2015)	 álítur	 að	 aukinn	 fjölda	 gjaldþrota	 á	 árunum	 2007	 til	 2012	megi	

rekja	til	aukins	fjölda	einkahlutafélaga	á	árunum	2005	til	2007.	Eftir	bankahrunið	2008	

stóðu	mörg	hver	þessara	fyrirtækja	á	mjög	höllum	fæti.		

3.7 Aldur	fyrirtækja	við	gjaldþrot	
Hagfræðideild	 Landsbankans	 (2015)	 velti	 þeirri	 spurningu	 upp	 hvort	 aldur	 fyrirtækja	

skipti	máli	þegar	kemur	að	líkum	á	gjaldþroti.	Niðurstaða	greiningar	þeirra	var	að	yngri	

fyrirtæki	eru	líklegri	til	að	verða	gjaldþrota.		

Páll	 Kolbeinsson	 (2014)	 kannaði	 líftíma	 íslenskra	 fyrirtækja	 frá	 upphafi	 skráninga.	

Niðurstöður	hans	 leiddu	 í	 ljós	að	eingöngu	hluti	 fyrirtækja	kemst	á	 legg	og	 í	 stöðugan	

rekstur	og	sum	hefja	jafnvel	engan	rekstur.	Þá	voru	um	70%	fyrirtækja	sem	skráð	voru	

fyrir	árið	1995	ekki	 lengur	 í	 fyrirtækjaskrá	árið	2014	og	30%	fyrirtækja	sem	skráð	voru	

árið	2005	voru	þar	ekki	heldur.		
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Þá	 birti	 Páll	 einnig	 samantekt	 á	 fjölda	 gjaldþrota	 eftir	 aldri	 fyrirtækja,	 sjá	mynd	 5.	

Vann	hann	út	frá	þeim	upplýsingum	að	á	árinu	2013	hefðu	13.953	skattskyld	félög	lýst	

yfir	gjaldþroti	frá	tíma	skráninga	(Páll	Kolbeins,	2014).	

	

	

	
Árafjöldi	

Mynd	5:	Gjaldþrotafélög	flokkuð	eftir	aldri	þegar	gjaldþroti		
er	lýst	yfir.	(Heimild:	Páll	Kolbeinsson,	2014).	

	

Á	mynd	5	má	sjá	að	felst	þessara	félaga	lýsa	yfir	gjaldþroti	á	fyrstu	starfsárum	sínum.	

Um	3%	þeirra	 lýstu	yfir	 gjaldþroti	 á	 fyrsta	ári	og	28,1%	á	því	þriðja.	Rúmur	helmingur		

lýsti	yfir	gjaldþroti	fyrir	fimmta	starfsárið	sitt	(Páll	Kolbeins,	2014).	

Hagstofa	 Íslands	 (e.d.c)	 birtir	 upplýsingar	 um	 aldursdreifingu	 hluta-	 og	

einkahlutafélaga	 sem	hafa	orðið	gjaldþrota	 frá	árinu	1998.	Upplýsingarnar	er	hægt	að	

nýta	til	samanburðar	á	aldri	gjaldþrota	fyrirtækja.		
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Á	 mynd	 6	 eru	 teknar	 saman	 upplýsingar	 frá	 Hagstofunni	 um	 aldur	 hlutafélaga	 og	

einkahlutafélaga	við	gjaldþrot	á	árunum	1998	til	2017.	Í	ljós	kemur	að	á	tímabilinu	1998	

til	 2012	var	 algengasti	 aldur	 við	 gjaldþrot	4	 til	 6	 ár.	Á	árunum	2013	og	2014	hækkaði	

aldurinn	í	7	til	9	ár	og	árið	2015	til	2017	var	aldurinn	orðinn	13	ára	og	eldri	(Hagstofan,	

e.d.c.).	

	

Mynd	6:	Aldur	hlutafélaga	og	einkahlutafélaga	við	gjaldþrot	1998-2017.		
(Heimild:	Hagstofan	e.d.c).	

	

Þá	má	einnig	sjá	á	mynd	6	að	aldur	fyrirtækja	við	gjaldþrot	hefur	farið	hækkandi	og	

fyrirtæki	með	 lífaldurinn	 1-3	 ár	 eiga	 ekki	 erfiðast	 uppdráttar.	 Eftir	 árið	 2015	 fer	 fjöldi	

gjaldþrota	 við	 lífaldur	 4-6	 ár,	 7-9	 ár	 og	 10-12	 ár	 að	 vera	 nánast	 sá	 sami	 (Hagstofan,	

e.d.c.).	

Hér	með	lýkur	umfjöllun	um	gjaldþrot	fyrirtækja.	Í	upphafi	kaflans	var	rætt	um	leiðir	

til	 að	 komast	 hjá	 gjaldþrotum.	 Fjallað	 um	 aðdraganda	 gjaldþrota,	 gjaldþrotaskipti	 og	

skiptastjóra.	 Þá	 var	 í	 framhaldinu	 rætt	 um	 það	 samfélagslega	 tjón	 sem	 skapast	 af	

völdum	 gjaldþrota	 og	 tjónþolana.	 Að	 lokum	 var	 fjallað	 um	 fjölda	 gjaldþrota	 og	 aldur	

fyrirtækja	við	gjaldþrot.		

Í	næsta	kafla	verður	fjallað	um	kennitöluflakk	en	eitt	af	einkennum	þess	er	að	keyra	

félög	í	þrot	og	stofna	ný	félög	fyrir	sama	rekstur	(Stjórnarráð	Íslands,	2013a).	Þar	verður	

fjallað	 um	 skilgreiningar,	 ferlið,	 tjónþolana	 og	 tillögur	 til	 að	 koma	 í	 veg	 fyrir	

kennitöluflakk.	
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4 Kennitöluflakk		

Hvað	er	kennitöluflakk?	Þegar	Katrín	Jakobsdóttir,	 forsætisráðherra	var	spurð	þessarar	

spurningar	 var	 svarið:	 „Ég	 held	 að	 fólki	 viti	 alveg	 hvað	 átt	 er	 við	 þegar	 talað	 er	 um	

kennitöluflakk.	Fólk	er	að	verða	hér	gjaldþrota	 ítrekað.	Láta	 fyrirtækin	 fara	 í	gjaldþrot.	

Byrja	upp	á	nýtt	með	nýrri	kennitölu.“	(Munnleg	heimild,	26.	apríl	2016).		

Engin	 lagaleg	 skilgreining	 er	 til	 um	 þá	 háttsemi	 sem	 gengur	 undir	 nafninu	 kenni-

töluflakk.	 Þegar	 talað	 er	 um	 kennitöluflakk	 er	 þó	 oftast	 átt	 við	 ákveðna	 misnotkun	

eigenda	í	skjóli	takmarkaðrar	ábyrgðar.	Felst	það	í	því	að	nýtt	félag	er	stofnað	utan	um	

atvinnureksturinn.	 Eldra	 félagið	 hefur	 verið	 úrskurðað	 gjaldþrota	 til	 að	 losa	 undir-

liggjandi	rekstur	undan	fjárhagslegum	skuldbindingum.	Eignum	er	hins	vegar	viðhaldið	í	

hinu	nýja	félagi.	Tjónið	felst	gjarnan	í	því	að	miklar	skuldir	sitja	eftir	í	félaginu	sem	keyrt	

var	í	þrot.	Dæmi	þess	eru	ógreiddir	skattar,	lífeyrissjóðsgjöld	og	launagreiðslur	en	einnig	

skuldir	við	birgja	og	aðra	kröfuhafa.	Þá	er	skaðinn	fólginn	í	að	gengið	er	á	ábyrgðarsjóð	

launa	(Þingskjal	1226,	2012-2013).		

Rannsóknarefni	þessarar	ritgerðar	er	að	leita	svara	við	því	af	hverju	kennitöluflakk	er	

ekki	 stöðvað?	 Kannað	 er	 hvort	 skýringa	 megi	 leita	 í	 mismunandi	 túlkun	 á	 hugtakinu	

kennitöluflakk.	Þá	er	einnig	kannað	hvort	hagsmunaaðilum	beri	ekki	saman	í	 leiðum	til	

að	 draga	 úr	 og	 jafnvel	 stöðva	 kennitöluflakk.	 Í	 leit	 að	 svörum	 er	 rýnt	 í	 útgefið	 efni	

hagsmunaaðila	og	umræður	um	málefnið,	bæði	á	Alþingi	og	í	fjölmiðlum.		

	Í	 ljós	kemur	að	skilgreiningar	á	kennitöluflakki	taka	á	sömu	meginþáttum	og	túlkun	

hagsmunaaðila	 á	 hugtakinu	 er	 sú	 sama.	 Þegar	 tillögur	 hagsmunaaðila	 eru	 skoðaðar	

kemur	í	ljós	að	almennt	berst	löggjafinn	fyrir	vægari	löggjöf	gegn	kennitöluflakki	en	aðrir	

hagsmunaðilar.	Svar	við	rannsóknarspurningunni	er	því	 tengt	vilja	 löggjafans.	Hann	vill	

gæta	 meðalhófs	 í	 ákvörðunum	 sínum	 þar	 sem	 engin	 lagaleg	 skilgreining	 er	 til	 um	

kennitöluflakk.	 Löggjafinn	vill	ekki	að	 lagaramminn	þrengi	að	 lögmætri	og	arðvænlegri	

atvinnustarfsemi.	Taka	verði	tillit	til	þarfa	nýsköpunarfyrirtækja.		

Í	 þessum	 kafla	 verður	 fjallað	 um	 ferlið	 í	 kringum	 kennitöluflakk	 og	 hvernig	 megi	

greina	 kennitöluflakk	 frá	 lögmætri	 háttsemi.	 Skoðað	 verður	 hvort	mögulegir	 tjónþolar	

kennitöluflakks	 séu	 aðrir	 en	 tjónþolar	 hefðbundinna	 gjaldþrota.	 Því	 næst	 verður	 rætt	
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um	þær	leiðir	og	aðgerðir	sem	hagsmunaðilar	leggja	til	að	farnar	séu	til	að	sporna	gegn	

kennitöluflakki.	 Að	 lokum	 verða	 leiðirnar	 bornar	 saman	 og	 kannað	 hvort	

hagsmunaárekstrar	séu	til	staðar	í	baráttunni	gegn	kennitöluflakki.		

Áður	 en	 að	 fjallað	 verður	 almennt	 um	 kennitöluflakk	 verða	 teknar	 fyrir	 nokkrar	

skilgreiningar	á	kennitöluflakki.		

4.1 Skilgreiningar	á	kennitöluflakki	
Engin	lagaleg	skilgreining	er	til	um	kennitöluflakk	eins	og	komið	hefur	fram.	Hagsmuna-

aðilar	 hafa	 þó	 reynt	 að	 skilgreina	 hugtakið	 hver	 á	 sinn	 hátt	 og	 verða	 nokkrar	 þeirra	

skilgreininga	skoðaðar	hér	í	framhaldinu.	Kannað	verður	hvort	lagður	sé	sami	skilningur	í	

hugtakið	 í	 öllum	 skilgreiningum.	 Fjallað	 verður	 um	 skilgreiningu	 ríkisskattstjóra	 og	

Alþýðusambands	 Íslands.	 Skilgreiningu	 tveggja	 starfshópa	 ráðuneyta	 og	 tveggja	

þingmanna.	

Ríkisskattstjóri	 telur	kennitöluflakk	hafa	 fylgt	 fyrirtækjarekstri	á	 Íslandi	um	 langa	tíð	

og	ósiðurinn	sé	býsna	útbreiddur	(Tíund,	2015b).	Þá	segir	hann	starfsmenn	skattaeftirlits	

finna	 áþreifanlega	 fyrir	 hvernig	 kennitöluflakkið	 gengur	 fyrir	 sig	 (Tíund,	 2015c).	 Í	

minnisblaði	ríkisskattstjóra	(2011)	er	skilgreining	á	kennitöluflakki	á	þessa	leið:		

Kennitöluflakk	snýst	eðli	máls	samkvæmt	um	að	útvega	sér	nýja	kennitölu	
þegar	 starfsemi	 með	 takmarkaðri	 ábyrgð	 undir	 hatti	 einkahlutafélags	 er	
komin	í	þrot	undir	núverandi	auðkenni,	þ.e.	kennitölu,	sem	nýtt	hefur	verið	
fyrir	 athafnasemi	 þeirra	 sem	 stóðu	 að	 baki.	 Með	 þessu	 móti	 hefur	
óvönduðum	 aðilum	 tekist	 án	 persónulegrar	 ábyrgðar	 að	 hlaupast	 undan	
ábyrgð	á	rekstri	„sínum“.		

Í	 skilgreiningu	 ríkisskattstjóra	 er	 vel	 undirstrikað	 að	 verið	 sé	misnota	 kennitölur	 og	

félagsformið	 einkennist	 af	 takmarkaðri	 ábyrgð	 undir	 hatti	 einkahlutafélags.	 Háttsemin	

sé	stunduð	af	óvöndum	aðilum	sem	hlaupast	undan	ábyrgð.		

Alþýðusamband	 Íslands	 sem	 er	 stærsta	 fjöldahreyfing	 launafólks	 á	 Íslandi,	 hefur	 á	

undanförnum	árum	lagt	aukna	áherslu	á	baráttuna	gegn	kennitöluflakki.	Í	skýrslu	forseta	

sambandsins	 fyrir	 árið	 2013	 (Alþýðusamband	 Íslands,	 b,	 bls.	 201)	 er	 neðangreind	

skilgreining	birt	um	kennitöluflakk:	

Með	 kennitöluflakki	 er	 átt	 við	 háttsemi	 sem	 miðar	 að	 því	 að	 misnota	
réttinn	 til	 stofnunar	 félags	 með	 því	 að	 komast	 undan	 fjárhagslegum	
skuldbindingum	sem	slíkum	rekstri	fylgir.	Rekstri	og	verðmætum	í	félaginu	
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er	komið	undan	með	því	að	flytja	yfir	á	nýja	kennitölu	á	meðan	skuldirnar	
og	ábyrgðir	eru	skildar	eftir	í	gamla	félaginu.		

Bent	 er	 á	 í	 skilgreiningu	 Alþýðusambandsins	 að	 verið	 sé	 að	 misnota	 réttinn	 til	 að	

stofna	 félag	 til	 að	 komast	 hjá	 greiðslu	 skulda.	 Eignir	 séu	 færðar	 á	 nýja	 kennitölu	 og	

skuldir	skildar	eftir	í	eldra	félaginu.		

Alþýðusamband	 Íslands	 (2013a)	 telur	 að	 almennt	 sé	 ekki	 talað	 um	 kennitöluflakk	

nema	 það	 tengist	 félögum	 með	 takmarkaða	 ábyrgð,	 einkahlutafélögum	 og	

hlutafélögum.	 Til	 að	 hægt	 sé	 að	 tala	 um	 kennitöluflakk	 þurfi	 að	 vera	 til	 staðar	 einn	

rekstur	 eða	 starfsemi	 og	 tvær	 kennitölur.	 Eigendur	 eða	 stjórnendur	 ákveða	 að	 færa	

reksturinn	frá	fyrra	félaginu	yfir	í	það	síðara.	Fyrra	félagið	fer	síðan	í	þrot.	Bæði	félögin	

eru	 í	eigu	eða	undir	 stjórn	 sömu	einstaklinga,	beint	eða	óbeint.	Kröfuhafar	verða	 fyrir	

tjóni	og	hvorki	er	hægt	að	ganga	á	eigendur	né	stjórnendur	félagsins.	

Starfshópur	á	vegum	Atvinnuvega-	og	nýsköpunarráðuneytisins	birti	tillögur	sínar	að	

lagabreytingum	 og	 aðgerðum	 til	 að	 verjast	 kennitöluflakki	 árið	 2013.	 Í	 greinargerð	

starfshópsins	 (Stjórnarráð	 Íslands,	 2013a,	 bls.	 1)	 er	 kennitöluflakk	 skilgreint	 á	 neðan-

greindan	hátt:	

Oftast	er	þó	átt	við	misnotkun	eigenda	í	skjóli	takmarkaðrar	ábyrgðar.	Felst	
það	í	stofnun	fyrirtækis	í	sama	atvinnurekstri	og	það	félag	sem	hefur	verið	
úrskurðað	gjaldþrota	til	að	losa	undirliggjandi	rekstur	undan	fjárhagslegum	
skuldbindingum	 en	 viðhalda	 samt	 eignum.	 Í	 slíkum	 tilvikum	 sitja	 birgjar,	
ríkissjóður	 og	 launþegar	 eftir	með	 kröfur	 sem	 ekki	 fást	 greiddar	 og	 aðrir	
verða	 að	 standa	 undir,	 t.d.	 með	 framlögum	 í	 Ábyrgðasjóð	 launa,	 hærra	
vöruverði	o.s.frv.		

Í	 skilgreiningu	starfshópsins	er	 reynt	að	ná	utan	um	alla	þá	þætti	 sem	taldir	eru	að	

felist	 í	 kennitöluflakki.	 Talað	 er	 um	 misnotkun	 eigenda	 og	 félagaform	 takmarkaðrar	

ábyrgðar.	 Um	 sé	 að	 ræða	 tvö	 félög	 og	 einn	 rekstur.	 Vísað	 er	 til	 tjónsins	 sem	 skapast	

þegar	skuldir	eru	skildar	eftir	í	félagi	og	eignir	færðar	yfir	á	annað	félag.		

Á	 Alþingi	 hafa	 umræður	 um	 kennitöluflakk	 borið	 upp	 reglulega	 síðustu	 árin.	 Í	

sérstökum	umræðum	um	kennitöluflakk	á	Alþingi	árið	2014	fjallaði	Unnur	Brá	Konráðs-

dóttir	þingmaður	(2014-2015)	um	málefnið	á	þessa	leið:	

...	 tala	 ég	 um	 kennitöluflakk	 þegar	 einstaklingar	 skilja	 félög,	 með	
takmarkaðri	 persónulegri	 ábyrgð	 eigenda,	 eftir	 eignalaus	 með	 mikið	 af	
skuldum	 eða	 ógreiddum	 opinberum	 gjöldum	 en	 flytja	 eignirnar	 yfir	 í	 ný	
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félög	 og	 komast	 þannig	 hjá	 skuldunum.	 Þetta	 kennitöluflakk	 kostar	
lánveitendur	sem	og	ríkissjóð,	og	þar	af	leiðandi	skattgreiðendur	alla,	háar	
fjárhæðir	á	hverju	ári.	Auk	þess	hefur	þetta	slæm	áhrif	á	samkeppnisstöðu	
á	markaði.		

Unnur	bendir	á	 takmarkaða	persónulega	ábyrgð	eigenda	og	að	eignafærsla	eigi	 sér	

stað	milli	 félaga.	Komist	sé	undan	miklum	skuldum	og	þar	af	 leiðandi	verða	kröfuhafar	

fyrir	 tjóni.	 Tjón	 ríkissjóðs	 fellur	 í	 raun	 á	 skattgreiðendur.	 Þá	 hafi	 atferlið	 slæm	áhrif	 á	

samkeppnisstöðu	fyrirtækja.	

Karl	 Garðarsson	 þingmaður	 birti	 skilgreiningu	 á	 kennitöluflakki	 í	 frumvarpi	 sínu	 til	

laga	um	breytingar	á	hlutafélagalögum	árið	2016	 (Þingskjal	874,	2015-2106).	Þar	 segir	

hann:	

Kennitöluflakk	felur	í	sér	misnotkun	eigenda	og	stjórnenda	á	félagaforminu	
sem	 veitir	 þeim	 skjól	 vegna	 þeirrar	 takmörkuðu	 ábyrgðar	 sem	 eigendur	
bera	á	skuldbindingum	félagsins.	Þannig	er	skuldum	vegna	atvinnurekstrar	
safnað	í	eitt	félag	og	síðan	þegar	félagið	er	komið	í	rekstrarleg	vandræði	er	
snarlega	 stofnað	 nýtt	 félag	 í	 sama	 atvinnurekstri	með	 nýrri	 kennitölu	 og	
reksturinn	 færður	 þangað.	 Í	 gamla	 félaginu	 eru	 þá	 skildar	 eftir	
skuldbindingar	 sem	 að	 jafnaði	 fást	 ekki	 greiddar	 við	 gjaldþrotaskipti	
félagsins.		

Í	 skilgreiningu	 hans	 er	 bent	 á	 misnotkunina	 og	 vísar	 hann	 beint	 á	 eigendur	 og	

stjórnendur.	 Að	 þeir	 geti	 komist	 undan	 ábyrgð	 á	 skuldbindingum	 félagsins	 vegna	 tak-

markaðrar	ábyrgðar.	Eldra	félagið	ber	skuldirnar	og	nýja	félagið	fær	eignirnar.	Þá	bendir	

hann	á	að	sjaldan	fáist	eitthvað	upp	í	kröfur	við	gjaldþrotaskipti.		

Að	 lokum	 verður	 hér	 tekin	 fyrir	 skilgreining	 starfshóps	 á	 vegum	Fjármála-	 og	 efna-

hagsráðuneytisins	frá	árinu	2017	(bls.	6).	Um	er	að	ræða	ýtarlegustu	skilgreininguna	sem	

ráðuneyti	hefur	birt	til	þessa	og	er	með	þessum	hætti:		

Kennitöluflakk	er	ein	birtingarmynd	skattundanskota	og	birtist	einna	helst	í	
misnotkun	 á	 félagaformum	 sem	 byggja	 á	 takmarkaðri	 ábyrgð	 hluthafa.	
Felst	það	í	stofnun	fyrirtækis	í	sama	atvinnurekstri	og	það	félag	sem	hefur	
verið	 úrskurðað	 gjaldþrota	 til	 að	 losa	 undirliggjandi	 rekstur	 undan	
fjárhagslegum	 skuldbindingum	 en	 viðhalda	 eignum	 til	 þess	 að	 (i)	 komast	
hjá	 sköttum	 og	 öðrum	 lagalegum	 skuldbindingum	 m.a.	 gagnvart	
starfsmönnum	og	(ii)	halda	áfram	starfsemi	arðvænlega	hluta	rekstrarins	í	
gegnum	nýtt	félag.		

Í	 skilgreiningunni	 er	 byrjað	 á	 að	 tengja	 kennitöluflakk	 við	 skattundanskot	 og	

misnotkun	á	félagaformi	takmarkaðrar	ábyrgðar.	Með	því	að	vísa	til	hluthafa	er	bent	á	
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rekstrarform	hlutafélaga.	 Tilgangurinn	 sé	 að	 komast	 hjá	 því	 að	 greiða	 skatta	 og	 aðrar	

lagalegar	 skuldbindingar.	 Félag	 er	 sett	 í	 þrot	 og	 nýtt	 félag	 stofnað	 sem	 viðheldur	

eignum.		

Þegar	skilgreiningarnar	hér	að	framan	eru	bornar	saman	má	sjá	að	þær	benda	allar	á	

að	kennitöluflakk	valdi	miklum	samfélagslegum	skaða.	Innan	þeirra	er	á	einn	eða	annan	

hátt	fjallað	um	neðangreinda	þætti:	

• Félagaform	takmarkaðar	ábyrgðar	

• Misnotkun	félagaformsins	

• Nýtt	félag	stofnað		

• Eignir	færast	á	nýtt	félag	

• Skuldir	sitja	eftir	í	eldra	félagi	

• Gjaldþrot	eldra	félags	

• Samfélagslegur	skaði	

Ýmsir	aðrir	þættir	geta	falist	í	kennitöluflakki.	Hér	má	nefna	áframhaldandi	starfsemi	

undir	sama	nafni.	Stjórnendur	í	nýja	félaginu	eru	þeir	sömu	og	voru	í	eldra	félaginu	eða	

nákomnir	 þeim.	 Starfsmenn	 eldra	 félagsins	 verða	 starfsmenn	nýja	 félagsins.	Gjaldþrot	

verður	 í	 einu	 félagi	 samstæðu.	 Brotið	 er	 gegn	 lagalegum-	 eða	 samningsbundnum-

skuldbindingum	sem	geta	haft	í	för	með	sér	refsiverðar	eða	einkaréttarlegar	afleiðingar	

(Guðmundur	Heiðar	Guðmundsson,	2016).		

Í	 framhaldinu	 af	 umfjöllun	 um	 hugtakið	 kennitöluflakk	 verður	 hér	 næst	 fjallað	 um	

hvernig	ferlið	í	kringum	kennitöluflakk	er.	

4.2 Ferli	kennitöluflakks	
Á	einfaldan	hátt	má	 sjá	dæmi	um	 ferli	 kennitöluflakks	á	mynd	7	 sem	er	unnin	upp	úr	

gögnum	úr	Tíund,	 fréttablaði	 ríkisskattstjóra.	Ferlið	hefst	á	því	að	einkahlutafélag	A	er	

stofnað	 eða	 kennitala	 endurvakin	 sem	 áður	 hafði	 legið	 í	 dvala.	 Með	 úthlutuðu	

virðisaukanúmeri	 frá	 fyrirtækjaskrá	 ríkisskattstjóra,	 eru	 gefnir	 út	 sölureikningar	 vegna	

vörusölu	 og	 eða	þjónustu.	 Rekstraraðilinn	 stendur	 ekki	 í	 skilum	með	opinber	 gjöld	og	

fær	því	áætlun	um	vangreidd	gjöld	frá	skattyfirvöldum.	Vanskil	leiða	að	lokum	til	þess	að	

ríkisskattstjóri	 lokar	 á	 virðisaukanúmerið.	 Ábyrgðaraðili	 fyrirtækisins	 hættir	 í	

framhaldinu	afskiptum	af	félaginu	og	breytir	nafninu	úr	A	í	A*	hjá	fyrirtækjaskrá	(Tíund,	

2015).	
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Mynd	7:	Ferli	kennitöluflakks.	(Heimild:	Tíund,	2015c).	

	

Þegar	skattyfirvöld	fara	að	hafa	afskipti	af	félagi	A	stofnar	ábyrgðarmaður	nýtt	félag	B	

sem	ber	 sama	 nafn	 og	 fyrirtæki	 A	 en	 reksturinn	 er	 nú	 á	 nýrri	 kennitölu.	 Skattyfirvöld	

geta	ekkert	aðhafst	fyrr	en	í	ljós	kemur	að	tvö	virðisaukaskattstímabil,	að	lágmarki,	eru	í	

vanskilum.	 Hvert	 tímabil	 eru	 tveir	 mánuðir.	 Í	 raun	 er	 ekkert	 aðhafst	 fyrr	 en	 sex	

mánuðum	eftir	að	félag	er	stofnað.	Viðskiptavinurinn	verður	oft	á	tíðum	ekki	var	við	að	

félag	A	sé	orðið	B.	Rekstrarumhverfið	þarf	ekki	að	hafa	breyst.	Ábyrgðaraðili	viðheldur	

síðan	 rekstrarhegðun	 sinni	 í	 fyrirtæki	 B	 eins	 og	 hún	 var	 í	 fyrirtæki	 A.	 Þannig	 heldur	

keðjan	áfram	og	fyrirtæki	C	er	stofnað	og	svo	framvegis	(Tíund,	2015c).	

Starfsmenn	 skattaeftirlits	 ríkisskattstjóra	 verða	 oft,	með	 áþreifanlegum	 hætti,	 varir	

við	það	hvernig	kennitöluflakk	gengur	fyrir	sig.	Fjalla	þeir	um	raundæmi	þess	í	Tíund	árið	

2015.	 Rekstraraðili,	 með	 tugi	 starfsmanna	 í	 vinnu	 sem	 hafði	 ekki	 skilað	 opinberum	

gjöldum	 frá	 upphafi	 reksturs.	 Eftir	 aðkomu	 vettvangseftirlits	 ríkisskattstjóra	 brást	

rekstraraðilinn	 við	 og	 skilaði	 inn	 upplýsingum	 um	 launagreiðslur	 til	 skattyfirvalda	 og	

gerði	greiðsluáætlun	hjá	tollstjóra.	Síðar	kom	í	ljós	að	rekstraraðilinn	stóð	ekki	við	gerða	

samninga.	Greiddi	enga	 skatta	eða	gjöld,	hvorki	 virðisaukaskatt	né	 staðgreiðslu	 starfs-

manna.	Ekkert	hafði	verið	greitt	í	lífeyrissjóð	né	til	stéttarfélags.	Rekstraraðilinn	stofnaði	

síðan	nýtt	félag	á	öðru	ári	hins	eldra	(Tíund,	2015c).	

Skattayfirvöld	gátu	ekki	brugðist	við	þegar	rekstraraðilinn	stofnaði	nýtt	félag	og	færði	

reksturinn	 yfir	 í	 nýja	 félagið	 þrátt	 fyrir	 að	 hafa	 upplýsingar	 um	 háttsemi	 forsvars-

mannsins	í	rekstri	eldra	félagsins.	Engar	hindranir	stóðu	fyrir	skráningu	nýja	félagsins	á	

• Fyrirtæki	stofnað	
• Vanskil	
• Skuldir	áætlaðar	
• Afskipti	skatty[irvalda	
• Ábyrgðarmaður	
afskiptalaus	
• Nafnabreyting	úr	A	í	A*		

A	

• Nýtt	félag	stofnað	
• Nýja	félagið	fær	
nafn	A	
• Sama	hegðun	og	í	A	

B	

• Keðjan	heldur	áfram	
• Ábyrgðarmaður	
stofnar	nýtt	félag	

C	
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virðisaukaskattskrá	 og	 launagreiðendaskrá.	 Ekkert	 gat	 hindrað	 rekstraraðilann	 til	 að	

halda	 áfram	 uppteknum	 hætti.	 Hann	 gat	 haldið	 áfram	 að	 standa	 ekki	 skil	 á	 neinu	 og	

stofna	nýtt	félag	þegar	stefndi	í	óefni	(Tíund,	2015c).		

Með	þessu	raundæmi	bendir	ríkisskattstjóri	á	að	löggjöfin	sé	afar	veik.	Rekstraraðilar	

hafi	með	háttseminni	háar	 fjárhæðir,	bæði	af	 launþegum	og	 samfélaginu	 í	heild	 sinni.	

Samkeppnisstaða	innan	atvinnugreinar	fyrirtækisins	skekkist	þar	sem	verið	er	að	bjóða	

óeðlilega	 lágt	 í	 verk	 með	 því	 að	 greiða	 ekki	 launatengd	 gjöld	 og	 jafnvel	 ekki	 virðis-

aukaskatt.	Félagið	er	síðan	látið	fara	„á	hausinn“	og	nýtt	stofnað	(Tíund,	2015c).	

Hér	 hefur	 verið	 fjallað	 um	 ferli	 kennitöluflakks	 og	 dæmi	 þess	 tekið.	 En	 hvernig	má	

greina	 kennitöluflakk	 frá	 öðrum	 hefðbundnum	 gjaldþrotum?	 Um	 það	 verður	 rætt	 í	

næsta	kafla.		

4.3 Gjaldþrot	tengd	kennitöluflakki		
Fjármála-	 og	 efnahagsráðuneytið	 (2017)	 telur	 að	 greining	 á	 orsök	 gjaldþrots	 sé	 lykil-

atriðið	til	að	geta	aðgreint	kennitöluflakk	frá	annarri	lögmætri	háttsemi.	Sé	tilgangurinn	

með	gjaldþroti	að	komast	undan	skuldbindingum	félagsins	og	halda	áfram	rekstri	í	öðru	

félagi	er	enginn	vafi	á	að	kennitöluflakkið	leiðir	til	brota	á	skattalögum.	

Alþýðusambandið	 og	 Samtök	 atvinnulífsins	 (2017a;	 2017b)	 telja	 að	 til	 að	 geta	

aðgreint	 kennitöluflakk	 frá	 lögmætum	 gjaldþrotaskiptum	 sé	 mikilvægt	 að	 greina	

tilganginn	 með	 gjaldþrotaskiptunum.	 Með	 þeim	 hætti	 megi	 skipta	 tilgangi	

gjaldþrotaskipta	í	þrjár	tegundir.		

Fyrsta	 tegundin	 er	 hefðbundið	 gjaldþrot.	 Hér	 telja	 samtökin	 að	 ásetningur	 sé	 hjá	

ábyrgðarmönnum	 um	 að	 standa	 við	 lagalegar	 skuldbindingar	 eins	 og	 mögulegt	 er.	

Gjaldþrot	 hafi	 orðið	 óumflýjanlegt	 þar	 sem	 ekki	 náðist	 að	 semja	 við	 kröfuhafa	 um	

greiðslu	skulda.	Við	gjaldþrotaskiptin	er	eignum	eða	réttu	andvirði	þeirra	ráðstafað	upp	í	

skuldir	 eftir	 lögum	 og	 reglum.	 Andstætt	 við	 tilgang	 gjaldþrotaskipta	 tengdum	

kennitöluflakki	þar	sem	reynt	að	komast	undan	skuldbindingum	félagsins	að	hluta	til	eða	

öllu	leyti.		

Önnur	tegund	er	kennitöluflakk	með	ásetningi	á	síðari	stigum.	Hér	staðsetja	samtökin	

félag	í	greiðsluerfiðleikum	sem	rekið	er	í	gjaldþrot	og	nýtt	félag	er	stofnað.	Nýja	félagið	

fær	 eignir	 eldra	 félagsins	 að	 hluta	 til	 eða	 öllu	 leyti.	 Ýmist	 á	 undirverði	 eða	 án	
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endurgjalds.	Telja	samtökin	að	viðskiptavinurinn	verði	almennt	ekki	var	við	breytinguna	

því	 viðskiptanafn	 félagsins	er	það	 sama.	Reksturinn	heldur	 áfram	eins	og	ekkert	hafi	 í	

skorist	og	skuldir	eldra	 félagsins	hafa	verið	hreinsaðar	við	gjaldþrot	þess.	Vegna	þessa	

ólögmæta	 athæfis	 verða	 kröfuhafar	 eldra	 félagsins	 fyrir	 tjóni	 sem	 skekkir	

samkeppnisstöðu	félagsins.		

Þriðja	 tegundin	 er	 kennitöluflakk	með	 ásetningi	 frá	 stofnun	 félags.	 Þessi	 tegund	 er	

alvarlegust	að	sögn	samtakanna.	Það	sem	einkennir	félag	sem	flokkað	er	hér	er	að	eignir	

þess	 eru	 oft	 litlar	 sem	 engar.	 Tilgangur	 með	 stofnun	 félagsins	 er	 fyrst	 og	 fremst	 að	

misnota	hlutafélagaformið	og	hafa	með	ólögmætum	hætti	fé	af	kröfuhöfum.	Oft	er	um	

að	 ræða	 kerfisbundið	 gjaldþrot	 félaga.	 Þessi	 félög	 skila	 engu	 til	 samfélagsins	 en	 valda	

miklu	tjóni	að	sögn	samtakanna.		

4.4 Tjónþolar	kennitöluflakks	
Ríkisskattstjóri	 telur	 að	 óprúttnir	 aðilar	 standi	 að	 baki	 landlægu	 kennitöluflakki.	 Með	

ásetningi	 stunda	 þeir	 það	 að	 hlaupast	 undan	 skuldum	 í	 skjóli	 takmarkaðrar	 ábyrgðar.	

Kröfuhafarnir,	fyrirtækin	í	landinu,	lífeyrissjóðir	og	stéttarfélög	sitja	síðan	uppi	með	sárt	

ennið.	Ríkissjóður	missir	af	tekjum	þar	sem	innheimta	skatta	skilar	sér	ekki.	Á	endanum	

greiðir	 almenningur	 reikninginn	með	beinum	eða	óbeinum	hætti.	 Ýmist	 í	 formi	 hærra	

vöruverðs	 eða	 hækkun	 skatta.	 Jafnframt	 segir	 ríkisskattstjóri	 að	 hjá	 tilteknum	 aðilum	

þyki	 það	 ekkert	 tiltökumál	 að	 ríkissjóður	 og	 launamenn	 fái	 ekki	 tekjur	 sínar	 á	meðan	

athafnamennirnir	fari	í	„skuldahreinsun“	(Tíund,	2015b).		

Keðjuverkandi	áhrif	geta	átt	sér	stað	þegar	félag	stendur	ekki	við	skuldbindingar	sínar	

gagnvart	kröfuhöfum.	Tjón	kröfuhafans	getur	orðið	það	mikið	að	það	hafi	áhrif	á	rekstur	

hans	 og	 jafnvel	 neytt	 hann	 í	 gjaldþrot.	 Keðjuverkandi	 áhrif	 geta	 haldið	 áfram	 niður	

keðjuna	og	haft	áhrif	á	þá	sem	gera	kröfur	á	tjónþola	kennitöluflakks.	Þá	skekkir	kenni-

töluflakk	einnig	samkeppni	á	markaði.	Þekkt	er	að	verktakafyrirtæki	bjóði	 lægra	verð	 í	

tilboðsverk	með	það	 í	huga	að	greiða	ekki	 staðgreiðslu,	 tryggingagjald	og	virðisauka.	 Í	

formi	hærri	skatta	eða	minni	opinberrar	þjónustu	ber	almenningur	á	endanum	tjónið	af	

völdum	kennitöluflakks	(Fjármála-	og	efnahagsráðuneytið,	2017).	

Almennt	er	um	að	ræða	sömu	tjónþola	í	kennitöluflakki	og	í	hefðbundnu	gjaldþroti.	

Að	ofansögðu	má	þó	bæta	við	samkeppnisaðilum	og	almenningi,	sjá	mynd	8.	
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Mynd	8:	Tjónþolar	kennitöluflakks.	

	

Samkvæmt	könnun	háskólanema	árið	2005	höfðu	73%	stjórnenda	íslenskra	fyrirtækja	

orðið	fyrir	skaða	af	völdum	kennitöluflakks.	Um	40%	þeirra	höfðu	oftar	en	sex	sinnum	

orðið	 fyrir	 tjóni	 af	 völdum	 kennitöluflakks	 (Ingi	 Þór	 Arnarsson	 og	 Sandra	 Hauksdóttir,	

2005).		

Ríkisskattstóri	segir	kennitöluflakk	snúast	fyrst	og	fremst	um	að	skilja	eftir	skuldir	og	

þá	 aðallega	 þær	 opinberu.	 Engar	 tölur	 liggja	 fyrir	 um	 fjárhagslegan	 skaða	 af	 völdum	

kennitöluflakks	en	hann	telur	að	það	mælist	í	milljörðum	(Svavar	Harðarson,	2016).		

Eftir	 þessa	 umfjöllun	 um	 tjónþola	 og	 skaðsemi	 kennitöluflakks	 verður	 hér	 í	 fram-

haldinu	 fjallað	um	þær	 tillögur	og	aðgerðir	 sem	hagsmunaaðilar	hafa	 lagt	 til	að	 farnar	

verði	til	að	berjast	gegn	kennitöluflakki.	 

4.5 Aðgerðir	gegn	kennitöluflakki		

Árið	 2005	 veltu	 Samtök	 iðnaðarins	 því	 upp	 hvort	 það	 tækist	 að	 girða	 fyrir	 kennitölu-

flakk.	Sögðu	þau	meðal	annars:	„Nú	má	spyrja	hvernig	á	því	stendur	að	svik	á	borð	við	

kennitöluflakk	viðgangast	árum	saman	án	aðgerða	af	hálfu	hins	opinbera	eða	viðskipta-

lífsins	 sjálfs.“	 (Samtök	 iðnaðarins,	 2005,	 bls.7).	 Töldu	 samtökin	 að	 algengi	 kennitölu-

flakks	tengdist	því	að	of	auðvelt	væri	að	stofna	ný	fyrirtæki.	Nú	eru	liðin	nær	13	ár	frá	

þessum	 vangaveltum	 samtakanna.	 Í	 því	 samhengi	 verður	 áhugavert	 að	 skoða	 hvort	

eitthvað	hafi	gerst	síðustu	árin	til	að	sporna	gegn	kennitöluflakki.		
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4.5.1 Alþingi	–	frumvarp	gegn	kennitöluflakki	2010	

Árið	2010	lagði	þingmaðurinn,	Lilja	Mósesdóttir,	fram	frumvarp	til	laga	um	breytingar	á	

lögum	 til	 að	 draga	 úr	 kennitöluflakki.	Tilgangur	 frumvarpsins	 var	 að	 slá	 varnagla	 á	 að	

helstu	eigendur	og	stjórnendur	gætu	í	skjóli	takmarkaðrar	ábyrgðar	keyrt	fyrirtæki	sín	í	

þrot	 ítrekað.	 Lagt	 var	 til	 að	 heimilt	 yrði	 að	 synja	 hlutafélagi	 og	 einkahlutafélagi	 um	

skráningu	 eða	 afskrá	 það	 með	 hliðsjón	 af	 viðskiptasögu	 stjórnenda	 og	 eigenda.	

Jafnframt	 yrði	 skiptastjóra	 félags	óheimilt	 að	 ráðstafa	 varanlega	 réttindum	og	eignum	

búsins	 til	 þessara	 eigenda,	 stjórnenda	 og	 aðilum	 þeim	 tengdum.	 Í	 greinargerð	 með	

frumvarpinu	 var	 bent	 á	 að	 baki	 reglunni	 um	 takmarkaða	 ábyrgð	 eigenda	 lægju	

sanngirnisrök.	Eigendur	ættu	að	fá	tækifæri	til	að	hefja	atvinnurekstur	án	persónulegra	

ábyrgðar	af	skuldbindingum	félagsins.	Þegar	gjaldþrot	fyrirtækja	á	sér	eðlilegar	skýringar	

verðskulduðu	stjórnendur	og	eigendur	þeirra	að	fá	ný	tækifæri	til	rekstrar	en	það	sama	

ætti	ekki	við	um	þá	sem	misnota	félagaformið	(Þingskjal	872,	2009-2010).		

Í	 umsögn	 ríkisskattstjóra	 um	 frumvarpið	 til	 viðskiptanefndar	 var	 tekið	 undir	 þau	

sjónarmið	að	siðbótar	væri	þörf	í	viðskiptalífinu.	Jafnframt	kom	fram	að	embættinu	væri	

kunnugt	um	mörg	atvik	þar	sem	rekstur	væri	kominn	nánast	 í	þrot	en	þá	færður	yfir	á	

nýtt	 félag	 undir	 sama	 nafni	 (Ríkisskattstjóri,	 2010).	 Ríkisskattstjóri	 taldi	 að	 herða	 yrði	

reglur	 um	 kennitöluflakk	 verulega	 og	 benti	 á	 að	 tjón	 ríkisins	 af	 þess	 völdum	 væri	

gríðarlegt.	Í	frumvarpinu	vildi	hann	sjá	hert	hæfisskilyrði	stjórnarmanna.	Krafa	yrði	gerð	

um	óflekkað	mannorð	og	 jafnvel	 að	þeim	yrði	 gert	 að	afhenda	hreint	 sakavottorð	 við	

skráningu	félags.	Lagt	var	til	að	lögfest	yrði	ákvæði	sem	banni	þeim	sem	uppvísir	væru	

að	 kennitöluflakki	 að	 stofna	 og	 stjórna	 félagi	 (Ríkissjónvarpið,	 2011).	 Lagafrumvarpið	

varð	aldrei	að	lögum.		

4.5.2 Stjórnvöld	–	starfshópur	árið	2012	

Í	nóvember	2012	setti	Atvinnuvega-	og	nýsköpunarráðuneytið	af	stað	vinnu	starfshóps	

sem	 ætlað	 var	 að	 koma	 með	 tillögur	 að	 lagabreytingum	 og	 aðgerðum	 til	 að	 verjast	

kennitöluflakki	 (Stjórnarráð	 Íslands,	 2013a).	Ráðuneytið	 lagði	 síðan	 fram	 frumvarp	um	

breytingar	á	hlutafélögum,	einkahlutafélögum	og	ársreikningum.	Lagt	var	 til	 að	hækka	

lágmarksfjárhæð	hlutafjár	í	hlutafélögum	úr	4	milljónum	í	6	milljónir	og	úr	500	þúsund	í	

750	 þúsund	 hjá	 einkahlutafélagalögum.	 Heimild	 til	 að	 slíta	 félögum	 yrði	 færð	 frá	

ráðherra	 til	 hlutafélagaskrár	 og	 að	 í	 ársreikningalögum	 yrði	 veitt	 heimild	 til	 að	 leggja	
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sektir	 óskiptar	 á	 stjórnarmenn	 félags	 (Þingskjal	 1226,	 2012-2013).	 Breytingatillögurnar	

urðu	aldrei	að	lögum.	

Í	 greinargerð	 starfshópsins	var	 talið	nauðsynlegt	að	meta	áhrif	þeirra	 lagabreytinga	

sem	 þegar	 höfðu	 átt	 sér	 stað.	 Með	 þeim	 hætti	 myndu	 nýjar	 tillögur	 geta	 byggst	 á	

skilningi	á	rótum	og	umfangi	vandans.	Vísað	var	í	gögn	frá	ríkisskattstjóra	þess	efnis	að	

þær	breytingar	sem	þegar	höfðu	verið	gerðar	höfðu	ekki	skilað	þeim	árangri	sem	að	var	

stefnt.	 Í	 því	 samhengi	má	nefna	heimildir	 til	 að	 stöðva	 atvinnurekstur,	 refsingu	 vegna	

vanskila	á	vörslusköttum,	heimildir	 fyrirtækjaskrár	 til	afskráningar	 félaga	og	synjun	um	

skráningu	og	endurskráningu	á	VSK–skrá	(Stjórnarráð	Íslands,	2013a).		

Starfshópurinn	 taldi	 einnig	 mikilvægt	 að	 lögð	 yrði	 áhersla	 á	 að	 skilgreina	 hvar	 ný	

gagnasöfnun,	skráning	og	greining	á	umfangi	vandans	er	framkvæmd.	Hagstofa	Íslands	

væri	 að	 koma	 á	 fót	 fyrirtækjaskrá	 til	 hagskýrslugerðar,	 þar	 sem	 birta	 á	 tölulegar	

upplýsingar	 til	 hagskýrslugerðar	 um	 öll	 fyrirtæki	 og	 einstaklinga	 í	 atvinnurekstri.	Með	

þessum	 upplýsingum	 gefast	 mögulega	 vísbendingar	 um	 kennitöluflakk	 og	 þróun	 þess	

hér	á	landi.	Til	að	gögn	nýtist	sem	best	í	baráttunni	til	að	verjast	kennitöluflakki	þarf	þó	

að	 tryggja	 betri	 skil	 ársreikninga	 og	 samhæfa	 skráningu	 opinberra	 aðila	 um	 félög	

(Stjórnarráð	Íslands,	2013a).	

Samtök	frumkvöðla	og	hugvitsmanna	(2013)	sendu	inn	umsögn	um	frumvarpið.	Töldu	

þau	 nauðsynlegt	 að	 setja	 skorður	 við	 kennitöluflakk	 og	 öðrum	 fjárglæfrum.	 Slíkt	 væri	

þjóðfélagsmein	 og	 í	 beinni	 andstöðu	 við	 starf	 frumkvöðla	 sem	 vinna	 að	 nýsköpun	 og	

uppbyggingu	í	þágu	samfélagsins.	Fögnuðu	þau	heildartilgangi	frumvarpsins	en	bentu	á	

að	mikilvægt	 væri	 að	 þrengja	 ekki	 um	 leið	 að	 starfsemi	 þeirra	 viðkvæmu	 sprota	 sem	

hefja	starfsemi.	Lögðust	samtökin	gegn	hækkun	á	hlutafé	þar	sem	hún	væri	íþyngjandi.	

Frumvarpið	varð	ekki	að	lögum.	

4.5.3 Stjórnvöld	–	breytt	lög	um	virðisaukaskatt	og	staðgreiðslu	2013	

Árið	2013	lagði	efnahags-	og	viðskiptanefnd	fram	frumvarp	um	breytingar	á	lögum	um	

virðisaukaskatt	 og	 lögum	 um	 staðgreiðslu	 opinberra	 gjalda.	 Var	 frumvarpið	 samið	 á	

grundvelli	 samtaksátaks,	 Alþýðusambands	 Íslands,	 Samtaka	 atvinnulífsins	 og	

ríkisskattstjóra;	Leggur	þú	þitt	af	mörkum?	(Þingskjal	1134,	2012-2013).	Frumvarpið	var	

samþykkt	og	 varð	að	 lögum	nr.	 42/2013	en	með	þeim	 fékkst	heimild	 til	 að	 fella	út	 af	

virðisaukaskattsskrá	þá	aðila	sem	sætt	höfðu	áætlun	samfellt	í	tvö	uppgjörstímabil	eða	
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lengur.	 Til	 að	 komast	 aftur	 inn	 á	 virðisaukaskattskrá	 þurfa	 að	 vera	 fyrir	 hendi	

fullnægjandi	 skil	 á	 virðisaukaskattskýrslum	 og	 virðisaukaskatti.	 Þá	 fékk	 ríkisskattstjóri	

heimild	 til	 að	 láta	 lögreglu	 stöðva	 atvinnurekstur	 launagreiðanda	 sem	 eftir	 ítrekuð	

tilmæli	um	úrbætur	stendur	ekki	í	skilum	með	opinber	gjöld.		

Ríkisskattstjóri	fagnaði	þessum	breytingum	en	embættið	hafði	fjórum	árum	fyrr	bent	

á	nauðsyn	þess	að	fá	viðunandi	úrræði	til	að	knýja	skattaðila	til	efnda	(Ríkisskattstjóri,	

2013).	Meðal	starfa	ríkisskattstjóra	er	að	sinna	reglulegu	eftirliti	með	virðisaukaskatti	og	

á	vefsvæði	 ríkisskattstjóra	 (e.d.b)	má	með	einföldum	hætti	kanna	hvort	einstakur	aðili	

sé	 skráður	á	 virðisaukaskattskrá	eða	ekki	 (Ríkisskattstjóri,	 e.d.b).	 Þá	hefur	 verið	 settur	

upp	sérstakur	válisti	virðisaukaskattsnúmera	(Ríkisskattstjóri,	e.d.c).		

Starfshópur	 á	 vegum	 Fjármála-	 og	 efnahagsráðuneytisins	 benti	 á	 vankanta	 laganna	

árið	 2017.	 Við	 ófullnægjandi	 skil	 á	 virðisaukaskattsskýrslum	 og	 vangreiðslum	 á	 virðis-

aukaskatti	koma	 lögin	ekki	 í	veg	 fyrir	að	eigandi	 félags	stofni	nýtt	 félag	og	haldi	áfram	

rekstri	 í	nýju	félagi.	Hvort	heldur	sem	sami	eigandi	sé	skráður	fyrir	hinu	nýja	félagi	eða	

aðrir	 séu	 fengnir	 til	 þess.	 Þá	 ná	 lögin	 eingöngu	 til	 áætlaðra	 skulda	 félagsins.	 Ef	

rekstraraðili	skilar	ávallt	inn	skilagreinum	en	greiðir	ekki	virðisaukaskattinn,	þá	ná	lögin	

ekki	yfir	hann.	Þannig	er	hægt	að	halda	rekstri	gangandi	til	 lengri	tíma.	Af	þeim	sökum	

telur	starfshópurinn	nauðsynlegt	að	 fylgjast	vel	með	þessum	aðilum	sem	þetta	stunda	

og	 setja	 hæfisskilyrði	 fyrir	 veitingu	 virðisaukaskattsnúmera.	Með	 hæfisskilyrðum	 væri	

hægt	að	stöðva	aðila	í	að	halda	áfram	rekstri	á	nýjum	kennitölum	og	nýjum	virðisauka-

skattsnúmerum	(Fjármála-	og	efnahagsráðuneytið,	2017).		

4.5.4 Stjórnvöld	–	starfshópur	árið	2013	

Í	 stjórnarsáttmála	ríkisstjórnarinnar	 í	maí	2013,	var	kveðið	á	um	að	unnið	yrði	 í	því	að	

jafna	 samkeppnisstöðu	 fyrirtækja	 með	 því	 að	 vinna	 gegn	 kennitöluflakki	 (Stjórnarráð	

Íslands,	2013b).	Í	september	2013	var	iðnaðar-	og	viðskiptaráðherra	falið	að	setja	saman	

samstarfsvettvang	ráðuneyta	og	annarra	hagsmunaaðila,	til	að	finna	leiðir	til	að	sporna	

gegn	kennitöluflakki	(Stjórnarráð	Íslands,	2013c).		

Í	október	2013	skipaði	ráðherra	vinnuhóp	um	kennitöluflakk	og	var	hlutverk	hans	að	

greina	umfang	kennitöluflakks	og	rót	vandans.	Þá	var	vinnuhópnum	falið	að	koma	með	

tillögur	 til	 að	 sporna	 við	 kennitöluflakki	 í	 atvinnurekstri	 og	 treysta	 lagaramma	 félaga	

með	takmarkaðri	ábyrgð.	Hópurinn	skilaði	ekki	formlegum	niðurstöðum	til	ráðherra	en	



	

40	

afrakstur	 vinnunnar	 var	 nýttur	 hjá	 Atvinnuvega-	 og	 nýsköpunarráðuneytinu	 við	

frumvarp	 að	 lagabreytingum	 á	 ársreikningalögum	 (Ragnheiður	 Elín	 Árnadóttir,	 2015-

2016).		

4.5.5 Alþýðusamband	Íslands	–	tillögur	2013	

Alþýðusamband	 Íslands	hefur	undanfarin	ár	 lagt	mikla	og	vaxandi	áherslu	á	baráttuna	

gegn	kennitöluflakki	og	bættu	siðferði.	Við	gerð	kjarasamninga	 í	maí	2011	var	sett	 inn	

yfirlýsing	 ríkisstjórnar,	 að	 ósk	Alþýðusambandsins,	 um	 að	 hún	myndi	 beita	 sér	 þannig	

fyrir	 breytingum	 á	 lögum	 félaga,	 að	 komið	 yrði	 í	 veg	 fyrir	 starfsemi	 aðila	 sem	 reka	

ítrekað	félög	sín	í	þrot.	Settur	var	á	fót	sérstakur	starfshópur	stjórnvalda	og	aðila	vinnu-

markaðarins	sem	hittist	fyrst	í	 janúar	2012.	Alþýðusambandið	lagði	fram	sínar	áherslur	

og	 tillögur	 að	 breytingum	á	 löggjöf	 og	 framkvæmd	 til	 að	 stemma	 stigu	 við	 kennitölu-

flakki	 (Alþýðusamband	 Íslands,	 2013b).	 Í	 skýrslu	 forseta	 sambandsins	 fyrir	 árið	 2014	

kom	fram	að	samstarfið	hafi	skilað	litlum	árangri	(Alþýðusamband	Íslands,	2014).	

Alþýðusambandið	átti	fund	með	Atvinnuvega-	og	nýsköpunarráðherra	í	október	2012	

og	skipaði	ráðherra	starfshóp	mánuði	síðar	(sjá	kafla	4.5.2).	Sendi	Alþýðusambandið	inn	

sínar	tillögur	og	ábendingar	en	lítið	var	tekið	mið	af	þeirra	tillögum.	Af	framangreindum	

ástæðum	vann	Alþýðusambandið	greinargerð	og	heildstæðar	tillögur	um	aðgerðir	gegn	

kennitöluflakki	sem	birtist	opinberlega	í	október	2013	(Alþýðusamband	Íslands,	2014).	Í	

fréttatilkynningu	kom	fram:		

Alþýðusamband	 Íslands	 hefur	 lengi	 gagnrýnt	 andvaraleysi	 og	 ótrúlegt	
langlundargeð	stjórnvalda	gagnvart	kennitöluflakki	og	þeim	skaða	sem	slík	
starfsemi	veldur.	ASÍ	gerir	tillögur	í	16	liðum	um	aðgerðir	til	að	sporna	við	
kennitöluflakki.	 Með	 því	 vill	 ASÍ	 taka	 frumkvæði	 og	 setja	 á	 dagskrá	
baráttuna	 gegn	 þessum	 skaðvaldi	 í	 íslensku	 atvinnulífi.	 Jafnframt	 bendir	
ASÍ	 á	 að	 kennitöluflakk	 og	 svört	 atvinnustarfsemi	 þrífast	 gjarnan	 hlið	 við	
hlið.	(Alþýðusamband	Íslands,	2014).		

Tillögur	 Alþýðusambands	 Íslands	 (2013a)	 voru	 settar	 fram	 út	 frá	 „lífferli“,	

hefðbundins	félags	með	takmarkaða	ábyrgð;	stofnun,	rekstur	og	slit.	Hér	verður	fjallað	

um	þessar	tillögur.		

Í	tillögum	tengdum	stofnun	félaga	telur	Alþýðusambandið	að	gera	þurfi	ríkari	kröfur	

til	þeirra	sem	stofna	og	reka	félög	með	takmarkaða	ábyrgð	en	til	þeirra	félaga	sem	bera	

fjárhagslega	ábyrgð.	Innleiða	þurfi	strangari	reglur	um	hæfi	einstaklinga	til	að	stofna	og	
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reka	 fyrirtæki	með	takmarkaða	ábyrgð.	Annars	vegar	með	þeim	hætti	að	einstaklingar	

sem	hafa	verið	 í	 forsvari	 fyrir	 tveimur	 félögum	sem	tekin	hafa	verið	 til	 gjaldþrotskipta	

innan	 þriggja	 ára,	 missi	 hæfi	 til	 að	 vera	 í	 forsvari	 fyrir	 félög	 í	 þrjú	 ár.	 Hins	 vegar	 að	

forsvarsmenn	félaga	sem	valdið	hafa	samfélagslegu	tjóni	glati	hæfi	til	að	vera	í	forsvari	

fyrir	 félag	 í	 þrjú	 ár	 nema	 tjónið	 sé	 bætt.	 Þá	 ættu	 sættir	 við	 ríkisskattstjóra	 og	

skattrannsóknarstjóra	um	greiðslur	skulda	og	sekta	að	leiða	til	missis	hæfis	á	sama	hátt	

og	 refsidómar	 gera	 almennt.	 Það	 sama	 ætti	 við	 um	 sekt	 frá	 yfirskattanefnd	 vegna	

skattalagabrota	(Alþýðusamband	Íslands,	2013a).	

Samtökin	 leggja	 það	 til	 að	 lágmarkshlutafé	 verði	 hækkað	 og	 félögum	 gert	 skylt	 að	

sýna	 fram	á	raunverulega	greiðslu	þess.	Um	stofnun	og	rekstur	 félags	verði	skilyrði	að	

forsvarsmenn	 sæki	 viðurkennt	 námskeið	og	 ríkisskattstjóri	 og	 aðilar	 vinnumarkaðarins	

setji	upp	upplýsinga-	og	fræðsluvef	(Alþýðusamband	Íslands,	2013a).		

Hvað	 varðar	 tillögur	 tengdar	 rekstri	 félaga	 telur	 Alþýðusambandið	 mikilvægt	 að	

bregðast	strax	við	því	þegar	félög	eru	komin	í	alvarleg	vanskil	og	að	komast	í	þrot.	Tafir	á	

uppgjörum	 virðisaukaskatts,	 skattskilum	 og	 ársreikningum	 séu	 vísbendingar	 um	 að	

stefni	 í	 óefni.	 Veita	 þurfi	 ársreikningaskrá	 heimild	 til	 að	 beita	 forsvarsmenn	 sektum	

vegna	 vanskila	 ársreikninga	 og	 að	 sektarfjárhæð	 verði	 tengd	 veltu	 félagsins.	 Öllum	

félögum	ætti	að	vera	skylt	að	skila	ársreikningum,	hvort	sem	þau	eru	með	starfsemi	eða	

ekki	(Alþýðusamband	Íslands,	2013a).	

Þá	 eru	 einnig	 tillögur	 um	 að	 koma	 upp	 miðlægum	 rafrænum	 skráningum	 um	

eignarhald	 félaga.	 Takmarka	 þurfi	 nafnabreytingar	 félaga	 og	 færa	 heimild	 til	 að	

framkvæma	 slit	 á	 félögum	 frá	 ráðherra	 til	 hlutafélagaskrár.	 Lagt	 er	 til	 að	 koma	 í	

framkvæmd	 ákvæði	 laga	 um	 brottfellingu	 af	 virðisaukaskattskrá	 og	 mánaðarlegu	

uppgjöri	á	virðisaukaskatti.	Mánaðarskil	virðisauka	eiga	einnig	að	ná	yfir	 forsvarsmenn	

félaga	sem	hafa	átt	félög	sem	farið	hafa	í	gjaldþrotaskipti	á	undanförnum	þremur	árum	

(Alþýðusamband	Íslands,	2013a).	

Einnig	kemur	fram	að	koma	verði	í	veg	fyrir	heimild	tengdra	aðila	til	að	taka	fé	út	úr	

félagi	með	 láni	eða	öðrum	hætti	og	 setja	verði	 inn	 í	 lög	viðmiðunarreglur	um	hvenær	

forsvarsmaður	 verði	 persónulega	 ábyrgur	 fyrir	 „meintum“	 skuldbindingum	 félagsins.	

Setja	 þurfi	 upp	 sérstakan	 upplýsingavef	 fyrir	 einstaklinga	 og	 fyrirtæki	 sem	 sýnir	 hvort	
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félag	 sé	 löglega	 skráð	 og	 með	 opið	 (virkt)	 virðisaukaskattsnúmer	 (Alþýðusamband	

Íslands,	2013a).	

Að	 lokum	lögðu	samtökin	fram	tillögur	um	breytingar	tengdar	slitum	á	 félögum	þar	

sem	 kom	 fram	 að	 gjaldþrotaskiptalögum	 þurfi	 að	 breyta	 á	 þann	 hátt	 að	 dómarar	 fái	

heimild	 til	 að	 úrskurða	 forsvarsmenn	 félaga	 í	 tímabundið	 atvinnurekstrarbann,	 vegna	

kröfu	kröfuhafa	og	að	kröfuhafi	þrotabús	hafi	meiri	ávinning	af	fjármögnun	riftunarmáls.	

Þá	 hvetja	 samtökin	 til	 þess	 að	 ríkissjóður,	 skattayfirvöld	 og	 aðrar	 opinberar	 stofnanir	

marki	 sér	 heildstæða	 stefnu	 um	 aðkomu	 sína	 sem	 kröfuhafar	 í	 þrotabúum	 félaga	

(Alþýðusamband	Íslands,	2013a).	

Alþýðusambandið	 reyndi	að	 fá	bæði	 stjórnmálamenn	og	Samtök	atvinnurekenda	 til	

samstarfs	í	baráttunni	gegn	kennitöluflakki	en	áhugi	þeirra	reyndist	ekki	vera	fyrir	hendi	

(Alþýðusamband	Íslands,	2013).	

4.5.6 Alþingi	–	sérstakar	umræður	2014	

Á	 Alþingi	 árið	 2014	 voru	 sérstakar	 umræður	 um	 kennitöluflakk	 að	 beiðni	 Unnar	 Brár	

Konráðsdóttur	 (2014-2015).	 Lagði	 hún	 þar	 fram	 þrjár	 hugmyndir	 til	 að	 sporna	 gegn	

kennitöluflakki.	 Ein	 þeirra	 var	 að	 færa	 fleiri	 opinber	 gjöld	 undir	 persónulega	 ábyrgð	

eigenda	 og	 stjórnenda.	 Önnur	 leið	 væri	 að	 einkahlutafélög	 og	 hlutafélög	 greiddu	 til	

ríkissjóðs	 ákveðna	 tryggingu	 við	 stofnun	 þeirra.	 Tryggingin	 yrði	 síðan	 endurgreidd	 ef	

félagið	myndi	lifa	í	ákveðið	mörg	ár.	Ef	líftími	þess	yrði	stuttur	myndi	tryggingin	renna	til	

ríkissjóðs	 upp	 í	 ógreiddar	 kröfur	 við	 gjaldþrot.	 Veikleiki	 hugmyndarinnar	 væri,	 vegna	

hærri	 stofnkostnaðar,	möguleg	hindrun	 fyrir	 nýsköpun.	Þriðja	 leiðin	 væri	 að	 takmarka	

fjölda	félaga	sem	einstaklingur	getur	stofnað	og	komið	í	gjaldþrot.	Takmörkun	á	frelsi	til	

að	stofna	félög	væri	þó	ókostur	sem	gæti	orðið	til	þess	að	samfélagið	missti	af	frábærum	

framtíðarvaxtasprotum	hér	á	landi.		

Iðnaðar-	 og	 viðskiptaráðherra,	 Ragnheiður	 Elín	 Árnadóttir	 (2014-2015),	 taldi	 mikil-

vægt	að	gæta	meðalhófs	í	ákvörðunum	um	málefnið	þar	sem	engin	lagaleg	skilgreining	

sé	til	á	hugtakinu	kennitöluflakk.	Jafnframt	yrði	hið	opinbera	að	halda	skipulega	utan	um	

upplýsingar	 um	 fyrirtæki	 svo	 mögulegt	 væri	 að	 kortleggja	 umfang	 kennitöluflakks.	 Í	

umræðunni	sagði	hún	meðal	annars;		

Það	er	ekki	glæpur	að	verða	gjaldþrota	en	það	er	saknæmt	að	misnota	það	
úrræði,	sem	er	það	sem	við	viljum	koma	í	veg	fyrir.	Við	verðum	þess	vegna	
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að	gæta	að	því	að	aðgerðir	gegn	kennitöluflakki	séu	einmitt	aðgerðir	sem	
beinast	 gegn	 því	 en	 verði	 ekki	 hamlandi	 þegar	 kemur	 að	 nýsköpun	 og	
möguleikum	 frumkvöðla	 til	 að	 koma	 hugmyndum	 sínum	og	 verkefnum	 á	
framfæri.	Þetta	er	 fín	 lína,	það	er	 fín	 lína	milli	 kennitöluflakks	og	þess	að	
gæta	að	samkeppnisstöðu	fyrirtækja	og	þess	að	hindra	nýsköpun.	

Karl	Garðarsson	(2014-2015)	taldi	kennitöluflakk	hafa	verið	þjóðaríþrótt	 Íslendinga	 í	

langan	 tíma	 og	 að	 kennitöluflakk	 væri	 ekki	 einkamál.	 Gjaldþrot	 af	 völdum	 kenni-

töluflakks	 hefði	 áhrif	 á	 marga	 og	 fjárhagslegur	 skaði	 þess	 væri	 mikill.	 Sömu	

einstaklingarnir	væru	oft	að	setja	félög	í	þrot	með	hjálp	svokallaðra	„útfararstjóra“	sem	

taka	 að	 sér	 að	 fara	 í	 stjórn	 fyrirtækja	 rétt	 fyrir	 þrot	 þeirra.	 Með	 þeim	 hætti	 geta	

raunverulegir	 eigendur	 félaga	 hvítþvegið	 sig	 þar	 sem	 kennitala	 þeirra	 kemur	 hvergi	

nálægt	gjaldþrotinu.		

4.5.7 Alþingi	-	frumvarp	þingmanns	2016	

Í	 febrúar	árið	2016	 lagði	Karl	Garðarsson	fram	frumvarp	til	 laga	um	breytingu	á	 lögum	

um	 hlutafélög	 og	 einkahlutafélög	 í	 því	 skyni	 koma	 í	 veg	 fyrir	 kennitöluflakk.	 Í	

frumvarpinu	 eru	 gerðar	 ríkari	 kröfur	 um	 stofnendur	 félaga,	 stjórnarmenn	 og	

framkvæmdastjóra.	Lagt	var	til	að	forsvarsmenn	hafi	ekki	á	síðustu	þremur	árum	verið	í	

forsvari	fyrir	tvö	félög	eða	fleiri	sem	hafa	orðið	gjaldþrota	(Þingskjal	874,	2015-2106).		

Í	greinargerð	með	frumvarpinu	er	tilgreint	að	kennitöluflakk	bitni	á	fyrirtækjum	sem	

standa	heiðarlega	að	sínum	rekstri	og	fylgi	leikreglum.	Þá	ýtir	háttsemin	undir	vantraust	

í	garð	atvinnulífsins	og	samkeppnisstaða	skekkist	hjá	þeim	sem	fylgja	leikreglum.	Bent	er	

á	 að	 kostnaður	 atvinnulífsins	 eykst	 jafnframt	 vegna	 aukins	 eftirlits	 stjórnvalda.	

Samfélagið	allt	 tapar.	Lagabreytingum	sem	ætlað	er	að	koma	 í	veg	 fyrir	kennitöluflakk	

fylgir	þó	ákveðin	hætta.	Hætta	er	á	að	þær	séu	of	íþyngjandi	fyrir	atvinnulífið	og	hamli	

eðlilegri	 þróun.	 Taka	 þarf	 tillit	 til	 atvinnufrelsis	 manna,	 samkvæmt	 75.	 gr.	

stjórnarskrárinnar.	 Það	 verður	 þó	 að	 setja	 ákveðnar	 skorður	 um	 það	 hversu	 oft	

einstaklingar	geti,	á	tilteknu	tímabili,	keyrt	fyrirtæki	í	þrot	og	stofnað	nýtt.	Nauðsynlegt	

sé	 því	 að	 grípa	 til	 viðeigandi	 aðgerða	 gegn	 kennitöluflakki	 þar	 sem	 háttsemin	 varðar	

almannahagsmuni	 samfélagsins	 (Þingskjal	 874,	 2015-2106).	 Frumvarpið	 varð	 ekki	 að	

lögum.	

Í	 fréttaviðtali	 við	 Ríkissjónvarpið	 (2016)	 svaraði	 iðnaðar-	 og	 viðskiptaráðherra,	

Ragnheiður	Elín	Árnadóttir,	því	 til	að	henni	 fyndist	 frumvarp	Karls	Garðarssonar	ágætt	
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en	hún	efaðist	um	virkni	þess.	Hún	hafi	ekki	stutt	frumvarpið	af	ótta	við	að	það	væri	of	

íþyngjandi	 fyrir	 nýsköpunarfyrirtæki	 þar	 sem	menn	 þurfa	 oft	 á	 tíðum	 að	 gera	margar	

tilraunir	með	rekstur.		

4.5.8 Stjórnvöld	–	breytt	lög	um	ársreikninga	2016	

Atvinnuvega-	og	nýsköpunarráðuneytið	lagði	fram	árið	2016	frumvarp	um	breytingar	á	

ársreikningalögum.	Frumvarpið	varð	síðar	að	lögum	nr.	73/2016.	Tilgangur	laganna	er	að	

bæta	 gagnsæi	 í	 viðskiptum,	 sporna	 við	 kennitöluflakki	 og	 bæta	 skil	 ársreikninga.	 Öll	

félög	sem	falla	undir	lög	um	ársreikninga	eiga	nú	að	skila	ársreikningum	til	ársreikninga-

skrár.	 Ná	 lögin	 einnig	 yfir	 félög	 sem	 eru	 ekki	 í	 atvinnurekstri.	 Með	 auknum	 skilum	 á	

ársreikningum	gefst	betri	 yfirsýn	yfir	 félög	og	 starfsemi	þeirra.	Öll	upplýsingaöflun	um	

umfang	 kennitöluflakks	 verður	 þar	 af	 leiðandi	 betri.	 Ársreikningaskrá	 fékk	 jafnframt	

heimild	 til	 að	 beita	 stjórnvaldssekt,	 allt	 að	 600	 þ.kr.	 vegna	 vanskila	 á	 ársreikningi	

(Þingskjal	730,	2015-2016).	

Með	 lögunum	 varð	 einnig	 sú	 breyting	 að	 ársreikningaskrá	 hefur	 nú	 heimild	 til	 að	

krefjast	 skipta	 á	 félögum	 þegar	 liðnir	 eru	 átta	 mánuðir	 frá	 lögbundnum	 lokafresti	

ársreikningaskila.	Samkvæmt	eldri	rétti	var	það	ráðherra	sem	gat	krafist	búskipta	þegar	

ársreikningi	 var	 ekki	 skilað	 eftir	 þrjú	 reikningsár	 en	 ákvæðinu	 var	 aldrei	 beitt.	 Þessi	

breyting	 er	 talin	 mikið	 framfaraskref	 í	 baráttunni	 gegn	 kennitöluflakki	 (Fjármála-	 og	

efnahagsráðuneytið,	2017).		

4.5.9 Alþýðusambandið	og	Samtök	atvinnulífsins	–	tillögur	2017	

Alþýðusamband	Íslands	og	Samtök	atvinnulífsins	(2017a)	segja	Íslendinga	skorta	úrræði	

til	 að	 stöðva	 kennitöluflakkara.	Árið	 2016	 lýstu	þau	 sig	 reiðubúin	 til	 að	berjast	 saman	

gegn	 kennitöluflakki	 og	 vinna	 að	 sameiginlegum	 hugmyndum	 þess	 efnis.	 Tillögur	

Alþýðusambandsins	 og	 Samtaka	 atvinnulífsins	 (2017a;	 2017b)	 undir	 formerkinu	

„Stöðvum	kennitöluflakk“	voru	kynntar	fulltrúum	ríkisstjórnarinnar	og	fjölmiðlum	í	 júní	

2017	(Stöð	2,	2016).		

Tillögur	Alþýðusamband	Íslands	og	Samtaka	atvinnulífsins	(2017b)	voru	á	þá	leið	að:	

• Atvinnurekstrarbann	 verði	 sett	 á	 stjórnendur	 félaga	með	 takmarkaða	 ábyrgð.	 Í	

tillögum	 að	 lagafrumvarpi	 þess	 efnis	 er	 lagt	 til	 að	 einstaklingar	 sem	 teljast	

vanhæfir,	 vegna	 óverjandi	 viðskiptahátta	 eða	 rökstudds	 gruns	 um	 refsiverðan	
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verknað	 í	 atvinnurekstri	 sínum,	 verði	 settir	 í	 tímabundið	 bann	 frá	 þátttöku	 í	

stjórnum	 félaga	 með	 takmarkaðri	 ábyrgð.	 Atvinnurekstrarbannið	 vari	 í	 allt	 að	

þrjú	ár.	

• Réttarvernd	 lífeyrissjóðsiðgjalda	verði	styrkt	með	 lögum.	Við	meiriháttar	brot	á	

lögum	 um	 skyldutryggingu	 lífeyrisréttinda	 verði	 beitt	 refsiviðurlögum.	 Að	

launagreiðendaskrá	 fái	 heimild	 til	 að	 afskrá	 launagreiðanda	 þegar	 hann	 hefur	

samfellt	sætt	áætlun	lífeyrissjóðsiðgjalda	í	tiltekinn	tíma.	Þá	er	lagt	til	að	samlesa	

iðngjaldaskrá	lífeyrissjóða	og	staðgreiðsluskrár	í	auknu	mæli.	

• Gæði	 skiptastjóra	 verði	 bætt	 þar	 sem	 þeir	 gegna	 lykilhlutverki	 í	 því	 að	 sporna	

gegn	 kennitöluflakki	 og	 fyrir	 kröfuhafa	 er	mikilvægt	 að	 þeir	 sinni	 starfi	 sínu	 af	

ábyrgð,	festu	og	nákvæmni,	að	sögn	samtakanna.	

• Styrkja	 þurfi	 stöðu	 kröfuhafa	 að	 þrotabúum	 og	 búa	 til	 hvata	 fyrir	 þá	 til	 fara	 í	

riftunarmál	 samkvæmt	 gjaldþrotaskiptalögum.	 Samtökin	 leggja	 til	 að	 stofnuð	

verði	nefnd	sem	vinnur	að	tillögum	að	lagabreytingum	þess	efnis.		

• Heimild	 viðskiptaráðherra	 til	 að	 slíta	 félögum,	 samkvæmt	 107	 gr.	 hlutafélaga-

laga,	 verði	 færð	 yfir	 til	 ríkisskattstjóra.	 Að	 fyrirtækjaskrá	 ríkisskattstjóra	 fái	

heimild	til	að	slíta	félögum	þegar	hluthafafundur	vanrækir	lagalegar	skyldur	sínar	

til	þess.		

• Ríkisskattstjóri	 fái	 upplýsingar	 um	 alla	 refsidóma	 sem	 leiða	 til	 vanhæfis	

einstaklings	sem	stjórnanda	félags.	Samtökin	telja	að	með	því	eigi	einstaklingur	

ekki	að	getað	 skráð	 sig	 sem	stjórnanda	 félags	án	þess	að	uppfylla	hæfisskilyrði	

laganna.		

• Ríkissjóður,	 skattayfirvöld	og	aðrir	opinberir	 aðilar	marki	 sér	heildstæða	 stefnu	

um	aðkomu	sína	sem	kröfuhafar	að	þrotabúum	félaga.	Markmiðið	ætti	að	vera,	

að	sögn	samtakanna,	að	hið	opinbera	gangi	á	undan	með	góðu	fordæmi.		

• Hæfisskilyrði	 hlutafélagalaga	 þurfi	 að	 ná	 til	 skuggastjórnenda.	 Að	 sögn	

samtakanna	er	skuggastjórnandi	einstaklingur	sem	er	ekki	formlega	skráður	sem	

stjórnarmaður	 eða	 framkvæmdastjóri	 en	 starfar	 sem	 slíkur	 í	 skilningi	
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hlutafélagalaga.	Að	mati	samtakanna	ætti	breyting	laga	um	atvinnurekstrarbann	

að	ná	bæði	til	skráðra	stjórnarmanna	og	skuggastjórnenda.	

• Að	lokum	leggja	samtökin	til	að	stjórnvöld	ásamt	aðilum	vinnumarkaðarins	vinni	

að	 sameiginlegu	 kynningarefni	 um	 kennitöluflakk.	 Telja	 samtökin	 að	 hluti	 af	

skýringu	algengis	kennitöluflakks	hér	á	landi	sé	skortur	á	þekkingu	um	viðfangs-

efnið.	 Algengt	 sé	 að	 þeirra	 sögn	 að	 ruglað	 sé	 saman	 hefðbundnum	

gjaldþrotaskiptum	og	kennitöluflakki.		

4.5.10 Stjórnvöld	–	breytt	lög	um	hlutafélög	og	einkahlutafélög	2017	

Ferðamála-,	iðnaðar-	og	nýsköpunarráðherra	lagði	fram	frumvarp	um	breytingar	á	hluta-

félagalögum	 og	 einkahlutafélagalögum	 árið	 2017.	 Samkvæmt	 greinargerð	 með	

frumvarpinu	er	þeim	ætlað	að	stemma	stigu	við	misnotkun	á	félagaformunum	(Þingskjal	

329,	2016-2017.	Breytingarfrumvarpið	varð	að	 lögum	nr.	25/2017	og	samkvæmt	þeim	

þurfa	 stjórnarmenn	 og	 framkvæmdastjórar	 að	 upplýsa	 hlutafélagaskrá	 um	 það	 þegar	

þeir	 missa	 hæfi	 til	 setu	 í	 stjórn	 eða	 til	 að	 gegna	 starfi	 framkvæmdastjóra.	

Hlutafélagaskrá	fær	einnig	heimild	til	að	afskrá	þá	sem	missa	hæfi.	Jafnframt	var	sett	 í	

lögin	 að	 þegar	 bú	 félags	 er	 tekið	 til	 gjaldþrotaskipta	 skuli	 skráning	 stjórnarmanna	 og	

framkvæmdastjóra	standa	óbreytt	í	hlutafélagaskrá.		

4.5.11 Stjórnvöld	–	starfshópur	2017	
Fjármála-	 og	 efnahagsráðuneytið	 skipaði	 starfshóp	 um	 skattsvik	 og	 skattundanskot	 í	

febrúar	2017.	Kennitöluflakk	var	meðal	annars	til	skoðunar	og	var	starfshópnum	falið	að	

greina	 hvaða	 reglur	 mætti	 setja	 utan	 um	 einkahlutafélag,	 hæfisreglur	 stjórnenda	 og	

leggja	 fram	hugmyndir	 að	 úrbótum	 á	 skilum	 á	 virðisaukaskatti.	 Helstu	 niðurstöður	 og	

tillögur	 starfshópsins	 voru	 að	 áhrif	 kennitöluflakks	 birtist	 í	 fjárhagslegu	 tjóni	

hagsmunaaðila	og	við	ítrekuð	brot	séu	almannahagsmunir	orðnir	það	ríkir	að	stjórnvöld	

verða	að	bregðast	við	þeim	í	tæka	tíð	(Fjármála-	og	efnahagsráðuneytið,	2017).	

Starfshópurinn	lagði	til	að	reglur	um	hæfi	einstaklinga	til	að	stofna,	vera	í	forsvari	og	

hafa	 virðisaukaskattsnúmer	 fyrir	 félög	 með	 takmarkaða	 ábyrgð	 verði	 þrengdar.	

Reglurnar	verða	að	ná	yfir	þá	aðila	sem	endurtekið	eru	 í	 forsvari	 fyrir	 félög	sem	verða	

gjaldþrota.	 Þá	þarf	 að	upplýsa	 stofnendur	og	 framkvæmdastjóra	 félaga	um	þá	 ábyrgð	

sem	fylgir	fyrirtækjarekstri	(Fjármála-	og	efnahagsráðuneytið,	2017).	
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Lögfesta	þarf	reglur	um	keðjuábyrgð	að	mati	starfshópsins.	Með	því	móti	ber	verktaki	

meiri	ábyrgð	á	skilum	opinberra	gjalda	undirverktaka.	Þá	þurfi	að	setja	atvinnurekstrar-

bann	 á	 þá	 einstaklinga	 sem	 sýnt	 hafa	 af	 sér	 grófa	 og	 óverjandi	 viðskiptahætti	 sem	

stjórnendur	 félaga.	Halda	þarf	 skrá	 yfir	 raunverulega	eigendur	 fjármunalegra	eigna	og	

gæta	 þess	 að	 hluthafaskrá	 félaga	 sé	 aðgengileg	 öllum	 án	 endurgjalds	 (Fjármála-	 og	

efnahagsráðuneytið,	2017).	

Í	skýrslu	starfshópsins	er	bent	á	að	færst	hafi	í	aukana	að	félög	séu	stofnuð	með	það	

fyrir	 augum	 að	 standa	 ekki	 skil	 á	 virðisaukaskatti	 og	 staðgreiðslu.	 Um	 leið	 og	

virðisaukanúmeri	 er	 lokað	er	nýtt	 félag	 stofnað.	 Starfshópurinn	 segir	 að	 skattayfirvöld	

hafi	orðið	vör	við	skipulagða	glæpastarfsemi	í	þessu	sambandi.	Oft	á	tíðum	er	um	ræða	

eignalítil	 félög	 sem	 gefa	 út	 tilefnislausa	 reikninga	 með	 virðisaukaskatti	 á	 önnur	 félög	

sem	 búa	 til	 endurgreiðslu	 á	 innskatti.	 Í	 skýrslu	 starfshópsins	 er	 jafnframt	 bent	 á	 að	

verktakar	 hafa	 verið	 að	 komast	 undan	 ábyrgð	 á	 greiðslum	 skatta	 með	 því	 að	 færa	

ábyrgðina	yfir	á	undirverktaka	sína.	Telur	starfshópurinn	að	um	keðju	undirverktaka	geti	

verið	 að	 ræða	 og	 færist	 ábyrgðin	 á	 skattgreiðslum	með	 þessum	 hætti	 niður	 keðjuna.	

Afleiðingarnar	eru	að	sögn	starfshópsins	þær	að	skil	á	skattgreiðslum	verða	takmörkuð	

og	 jafnvel	 engin.	 Að	 þeirra	mati	 er	 því	mikilvægt	 að	 greina	 umfang	 vandans	 áður	 en	

ráðist	verði	í	aðgerðir	(Fjármála-	og	efnahagsráðuneytið,	2017).	

Í	skýrslu	starfshópsins	er	einnig	fjallað	um	að	hægt	væri	að	beita	ákvæðum	annarra	

laga	 til	 að	 sporna	 gegn	 kennitöluflakki.	 Í	 riftunarreglum	 gjaldþrotalaga	 má	 taka	 á	

flutningi	eigna	úr	eldra	félagi.	Þá	ber	stjórnendum	að	krefjast	gjaldþrotaskipta	fyrir	félag	

sitt	þegar	sýnt	er	að	félagið	geti	ekki	staðið	við	skuldbindingar	sínar.	Að	öðrum	kosti	geti	

þeir	sjálfir	orðið	skaðabótaskyldir.	Í	almennum	hegningarlögum	eru	til	refsiákvæði	vegna	

háttsemi	 sem	 felst	 í	 kennitöluflakki.	 Þegar	 dómur	 fellur	 á	 aðila	 vegna	 vanskila	 á	

opinberum	gjöldum	eru	 afleiðingarnar	 þær	 að	hann	 getur	 ekki	 setið	 í	 stjórn	 eða	 stýrt	

hlutafélagi	í	þrjú	ár	(Fjármála-	og	efnahagsráðuneytið,	2017).	
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5 Niðurstöður	og	umræður		

Markmið	þessar	ritgerðar	var	að	fjalla	um	kennitöluflakk,	eðli	þess	og	umfang.	Leitað	var	

svara	við	rannsóknarspurningunni	sem	var:	Af	hverju	er	kennitöluflakk	ekki	stöðvað?	Við	

leit	 að	 svarinu	 var	 annars	 vegar	 unnið	 með	 skilgreiningar	 hagsmunaaðila	 á	

kennitöluflakki	 þar	 sem	engin	 lagaleg	 skilgreining	 er	 til	 um	hugtakið.	 Skilgreiningarnar	

voru	bornar	 saman	og	 kannað	hvort	munur	 væri	 á	 efnisþáttum	þeirra.	Hins	 vegar	 var	

unnið	 með	 tillögur	 hagsmunaaðila	 síðastliðin	 ár	 til	 að	 sporna	 gegn	 kennitöluflakki.	

Tillögurnar	voru	bornar	saman	við	vilja	löggjafans	og	greint	hvort	einhver	áherslumunur	

væri	þar	á.		

Í	 ljós	 kom	 að	 skilgreiningarnar	 taka	 á	 sömu	 meginþáttum.	 Kennitöluflakk	 er	

misnotkun	 á	 félagaformi	 takmarkaðrar	 ábyrgðar,	 skuldir	 eru	 ekki	 greiddar	 og	 félagið		

sett	 í	 þrot,	 nýtt	 félag	 stofnað	og	 eignir	 færðar	 yfir	 í	 það.	 Skilgreiningar	 ráðuneyta	 eru	

ítarlegri	en	annarra	en	allar	eiga	þær	það	sameiginlegt	að	 taka	 fram	að	kennitöluflakk	

valdi	samfélagslegu	tjóni.		

Höfundur	veltir	 fyrir	 sér	af	hverju	 lagaleg	 skilgreining	á	hugtakinu	kennitöluflakk	 sé	

ekki	 enn	 lögfest.	 Löggjafinn	 sjálfur	 vísar	 til	 þess	 að	 erfitt	 sé	 að	 tala	 um	málefnið	 og	

skilgreina	það	án	 lagalegrar	skilgreiningar.	Höfundur	sér	ekki	hvað	er	því	 til	 fyrirstöðu.	

Skilgreiningar	hugtaksins	eru	sambærilegar	milli	ráðuneyta	og	annarra	hagsmunaaðila.		

Undanfarin	 ár	 hafa	 hagsmunaaðilar	 þrýst	 á	 löggjafann	 að	 bregðast	 við	 kennitölu-

flakki.	 Nokkrar	 lagabreytingar	 hafa	 náðst	 í	 gegn	 á	 Alþingi,	 samanber	 breytingar	 á	

virðisaukalögum	og	staðgreiðslu	opinberra	gjalda	árið	2013.	 Jákvætt	er	að	hægt	sé	að	

taka	 félög	 út	 af	 virðisaukaskrá	 þegar	 þau	 greiða	 ekki	 virðisaukaskatt	 og	 loka	 félögum	

sem	 standa	 ekki	 skil	 á	 opinberum	 gjöldum	en	 það	 kemur	 ekki	 í	 veg	 fyrir	 að	 eigendur	

þeirra	 félaga	 stofni	ný	 félög.	Þá	 telur	höfundur	 sérkennilegt	að	 lögin	ná	ekki	 yfir	 félög	

sem	 upplýsa	 skattyfirvöld	 um	 skuldir	 sínar.	 Eingöngu	 er	 hægt	 að	 loka	 félögum	 sem	

skattyfirvöld	hafa	áætlað	skuld	á	þegar	engar	upplýsingum	liggja	fyrir	um	raunverulega	

skuld.		

Breytingar	á	ársreikningalögum	árið	2016	stuðluðu	að	því	að	öllum	félögum	sem	falla	

undir	ársreikningalög	beri	að	skila	inn	ársreikningum.	Sekt	vegna	vanskila	var	hækkuð	og	



	

49	

ársreikningaskrá	 fékk	 heimild	 til	 að	 krefjast	 slita	 á	 félögum,	 átta	 mánuðum	 frá	

lögbundnum	 lokafresti	 ársreikningaskila.	 Höfundur	 sér	 ekki	 að	 þetta	 hafi	 áhrif	 til	 að	

draga	úr	kennitöluflakki	þrátt	fyrir	að	tilgangur	 laganna	sé	sagður	vera	að	sporna	gegn	

kennitöluflakki	og	auka	gagnsæi	 í	 viðskiptum.	Þegar	ásetningur	er	um	að	keyra	 félög	 í	

þrot	þá	hefur	aukin	sekt	eða	aukinn	hraði	í	ferli	gjaldþrotaskipta	lítið	vægi.		

Með	 breytingum	 á	 hlutafélagalögum	 árið	 2017	 ber	 stjórnarmönnum	 að	 tilkynna	

hlutafélagaskrá	um	missi	hæfis	til	setu	 í	stjórn	og	framkvæmdastjóri	um	missi	hæfis	til	

að	 gegna	 starfi	 sínu.	 Þá	má	hlutafélagaskrá	 afskrá	þá	 sem	missa	hæfi.	Höfundur	 telur	

litlar	líkur	á	að	þessar	breytingar	muni	stöðva	kennitöluflakk.	Það	er	engin	hindrun	í	vegi	

fyrir	því	að	nöfn	séu	 fengin	að	 láni	 til	að	skrá	 í	 stjórnir	eða	gegna	starfi	 framkvæmda-

stjóra	á	pappírum.		

Í	 þrígang	 voru	 stofnaðir	 starfshópar	 á	 vegum	 ráðuneyta	 til	 að	 greina	 umfang	

kennitöluflakks	og	koma	með	tillögur	til	að	verjast	því.	Starfshópur	ráðuneytis	frá	árinu	

2012	lagði	fram	breytingarfrumvarp	sem	varð	ekki	að	lögum.	Vinna	starfshóps	árið	2013	

skilaði	engum	árangri.	Helstu	niðurstöður	starfshóps	ráðuneytis	frá	árinu	2017	voru	að	

áhrif	 kennitöluflakks	 birtist	 í	 fjárhagslegu	 tjóni	 hagsmunaaðila.	 Starfshópurinn	 taldi	

einnig	 mikilvægt	 að	 við	 ítrekuð	 brot	 þyrftu	 stjórnvöld	 að	 bregðast	 við	 þar	 sem	 ríkir	

almannahagsmunir	 lægju	 við.	 Starfshópurinn	 skilaði	 tillögum	 um	 breytingar	 á	

einkahlutafélagalögum	 og	 virðisaukalögum	 og	 lagði	 til	 að	 lögfestar	 yrðu	 reglur	 um	

keðjuábyrgð	 og	 atvinnurekstrarbann.	 Ekkert	 lagafrumvarp	 liggur	 þó	 fyrir	 Alþingi	

varðandi	þessa	þætti.	

Höfundur	telur	vinnu	starfshópanna	hafa	verið	ómarkvissa	og	skilað	litlum	árangri	til	

þessa.	 Starfshópur	 frá	 árinu	 2012	 sagðist	 hafa	 átt	 erfitt	 með	 að	 kortleggja	 umfang	

kennitöluflakks	 þar	 sem	 hið	 opinbera	 héldi	 ekki	 nægjanlega	 utan	 um	 skráningar	

fyrirtækja.	 Starfshópurinn	 sagðist	 hafa	 væntingar	 til	 nýrra	 tölfræðiupplýsinga	 um	

skipulag	 og	 rekstur	 fyrirtækja	 frá	 Hagstofunni.	 Taldi	 starfshópurinn	 að	 upplýsingarnar	

gætu	mögulega	nýst	í	baráttunni	gegn	kennitöluflakki.	Hagstofa	Íslands	byrjaði	að	birta	

þessar	upplýsingar	árið	2015	en	ekki	liggur	fyrir	hvernig	þær	hafa	nýst	ráðuneytunum.		

Löggjafinn	 hefur	 sýnt	 að	 hann	 leggur	 áherslu	 á	 að	 fara	 varlega	 í	 alla	 löggjöf	 gegn	

kennitöluflakki.	 Iðnaðar-	 og	 viðskiptaráðherra	 sagði	 árið	 2014,	 að	 lagaramminn	mætti	

ekki	hafa	hamlandi	áhrif	á	nýsköpun	og	möguleika	frumkvöðla	til	að	koma	hugmyndum	
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sínum	og	verkefnum	á	framfæri.	Höfundur	spyr	sig	af	hverju	ætti	ekki	að	vera	hægt	að	

berjast	 gegn	kennitöluflakki	 án	þess	að	hamla	nýsköpun.	Einstaklingar	 sem	setja	 félög	

sín	í	þrot	með	ásetningi	til	þess	eins	að	komast	undan	því	að	greiða	af	skuldbindingum	

sínum	 eru	 einfaldlega	 að	 stela.	 Almenn	 hegningarlög	 taka	 á	 þjófnaði	 og	 því	 er	

óskiljanlegt	 að	 löggjafinn	 beri	 því	 fyrir	 sig	 að	 vernda	 þurfi	 ákveðinn	 skilgreindan	 hóp	

þegar	taka	þarf	á	þjófnaði	annars	hóps.		

Með	lagafrumvarpi	árið	2016	var	lagt	til	að	forsvarsmenn	fyrirtækja	skyldu	ekki	hafa	

á	síðustu	þremur	árum	verið	í	forsvari	fyrir	tvö	eða	fleiri	félög	sem	hafa	orðið	gjaldþrota.	

Iðnaðar-	og	viðskiptaráðherra	 taldi	ákvæðið	vera	of	 íþyngjandi	og	 samþykkti	það	ekki.	

Benti	ráðherra	á	að	nýsköpunarfyrirtæki	þyrftu	oft	á	tíðum	að	fá	nokkrar	tilraunir	með	

rekstur.	 Höfundur	 spyr	 sig	 því	 hvenær	 almenningur	 hafi	 samþykkt	 að	 bera	 þennan	

tilraunakostnað	og	hvernig	megi	réttlæta	að	þessi	kostnaður	falli	á	almenning.	Þá	telur	

höfundur	það	vera	varasöm	skilaboð	fyrir	einstaklinga	sem	hyggja	á	atvinnurekstur	eða	

eru	í	rekstri	nýsköpunarfyrirtækja	að	þeir	upplifi	sig	með	meiri	teygju	í	 lagarammanum	

en	aðrir.		

Félagaform	fyrir	einkahlutafélög	og	hlutafélög	skera	sig	úr	 frá	öðrum	félagaformum	

hvað	 varðar	 ábyrgð	 á	 þeim	 skuldbindingum	 sem	 stofnað	 er	 til.	 Áhætta	 eigenda	 er	

eingöngu	bundin	við	það	hlutafé	sem	lagt	er	til	félagsins	og	er	smávægileg	í	samanburði	

við	 það	 tjón	 sem	 getur	 skapast	 við	 gjaldþrot	 félags.	 Þessi	 félagaform	 eru	 því	

klæðskerasaumuð	 fyrir	 ástundun	 kennitöluflakks.	 Hagsmunaðilum	 ber	 saman	 um	 að	

kennitöluflakk	birtist	einna	helst	í	misnotkun	á	félagaformum	sem	byggja	á	takmarkaðri	

ábyrgð	 hluthafa.	 Höfundur	 veltir	 því	 vöngum	 yfir	 því	 hvernig	 megi	 réttlæta	 svona	

félagaform	 þar	 sem	 ábyrgðaraðilar	 geti	 stofnað	 til	 skulda	 óáreittir	 og	 verið	 nánast	

stikkfríir	þegar	kemur	að	skuldadögum.		

Mikil	aukning	hefur	verið	 í	 stofnun	einkahlutafélaga	síðustu	áratugi.	Árið	2014	voru	

30%	þeirra	svokölluð	„skúffufyrirtæki“	þar	sem	þau	voru	ekki	með	starfsemi.	Af	virkum	

fyrirtækjum	höfðu	88%	þeirra	að	meðaltali	einn	starfsmann	og	sum	engan	starfsmann.	

Veltir	höfundur	því	 fyrir	 sér	hvort	nægjanlegt	eftirlit	 sé	með	þessum	 litlu	 félögum	svo	

hægt	sé	að	greina	tilgang	þeirra.	Bera	þarf	saman	hvort	starfsmannafjöldi	sé	eðlilegur	í	

samanburði	við	tilgang	og	rekstur	félagsins.		
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Til	 ársins	 2012	 var	 algengasti	 aldur	 fyrirtækja	 við	 gjaldþrot	 4-6	 ár	 en	 árið	 2017	 var	

hann	orðin	13	ár	og	eldri.	Höfundur	bindur	vonir	við	að	þetta	gefi	vísbendingu	um	að	

eitthvað	 sé	 farið	 að	 draga	 úr	 kennitöluflakki.	 Umræður	 um	 málefnið	 og	 yfirlýsingar	

skattyfirvalda	 um	 hertar	 aðgerðir	 gegn	 kennitöluflakki	 skipta,	 að	 áliti	 höfundar,	miklu	

máli.	Það	sem	kennitöluflakkari	vill	allra	síst	fá	er	heimsókn	frá	skattyfirvöldum.		

Alþýðusamband	 Íslands	 hefur	 staðið	 í	 fremstu	 víglínu	 í	 baráttunni	 gegn	 kenni-

töluflakki	 síðustu	 ár.	 Tillögur	 þeirra	 til	 að	 sporna	 gegn	 kennitöluflakki	 hafa	 þótt	 of	

íþyngjandi	fyrir	atvinnulífið.	Meðal	tillagna	þeirra	árið	2013	var	að	gerð	yrði	ríkari	krafa	

til	 stofnenda	félaga	með	takmarkaða	ábyrgð	en	þeirra	sem	bera	 fjárhagslega	ábyrgð	á	

skuldbindingum	félagsins.	Höfundur	veltir	því	fyrir	sér	af	hverju	þetta	ætti	ekki	að	vera	

eðlilegt.	 Fjárfestar	 krefjast	 hærri	 ávöxtunar	 vegna	meiri	 áhættu	 og	 það	 telst	 eðlilegt.	

Félagaform	 einkahlutafélaga	 og	 hlutafélaga	 býður	 upp	 á	 miklu	 meiri	 áhættu	 á	 að	

kröfuhafi	skaðist	við	gjaldþrot	þess.		

Starfshópur	Fjármála-	og	efnahagsráðuneytisins	árið	2017	telur	mikilvægt	að	greina	

orsök	gjaldþrots	 frá	annarri	 lögmætri	 starfsemi.	 Í	 sama	streng	 tekur	Alþýðusambandið	

og	Samtök	atvinnulífsins	árið	2017	og	leggja	þau	til	að	gjaldþrotaskipti	séu	flokkuð	á	þrjá	

vegu.	 Hefðbundið	 gjaldþrot,	 kennitöluflakk	 með	 ásetningi	 á	 síðari	 stigum	 og	 með	

ásetningi	 frá	upphafi.	Benda	þau	á	að	skiptastjóri	gegni	 lykilhlutverki	 í	að	sporna	gegn	

kennitöluflakki	og	vilja	því	bæta	gæði	hans.		

Fjárhagslegt	 tjón	af	völdum	gjaldþrota	er	gríðarmikið	og	erfitt	að	áætla	hversu	stór	

hluti	þess	tengist	kennitöluflakki.	Tjónþolar	kennitöluflakks	eru	almennt	þeir	sömu	og	í	

hefðbundnu	 gjaldþroti.	 Í	 hóp	 tjónþola	 kennitöluflakks	 má	 þó	 sérstaklega	 bæta	 við	

samkeppnisaðila.	Tjón	almennings	er	á	alla	kanta	mikið,	hvort	sem	það	er	eyrnamerkt	

undir	hefðbundið	gjaldþrot	eða	kennitöluflakk.	Höfundur	telur	þó	tjón	almennings	eiga	

sérstaklega	 heima	 undir	 kennitöluflakki	 þar	 sem	 verið	 er	 að	 stela	 með	 ásetningi	 frá	

þeim.	 Fjármunir	 sem	ekki	 er	 skilað	 í	 ríkiskassann	hafa	þær	afleiðingar	 að	þjónusta	 við	

almenning	 er	 skert.	 Höfundur	 er	 því	 innilega	 sammála	 hugmyndum	 um	 bætt	 gæði	

skiptastjóra	þar	sem	þeir	geta	lágmarkað	tjónið	með	skilvirkri	vinnu	sinni.		

Niðurstöður	 rannsóknar	 leiddu	 í	 ljós	 að	 hagsmunaaðilar	 börðust	 almennt	 fyrir	

strangari	löggjöf	gegn	kennitöluflakki	á	meðan	löggjafinn	stóð	fyrir	vægari	löggjöf.	Svar	

rannsóknarspurningarinnar	 lá	 þá	 fyrir.	 Erfitt	 er	 að	 stöðva	 kennitöluflakk	 ef	 löggjafinn	
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vinnur	ekki	að	lögum	þess	efnis.	Þá	vill	löggjafinn	gæta	meðalhófs	í	ákvörðunum	sínum	

þar	sem	engin	lagaleg	skilgreining	er	til	um	kennitöluflakk.	Á	meðan	löggjafinn	beitir	sér	

ekki	 í	 málinu	mun	 ekki	 draga	 úr	 kennitöluflakki	 að	mati	 höfundar.	 Kennitöluflakkarar	

munu	dansa	á	 línunni,	 læra	á	 lögin	og	nýta	sér	veikleika	þeirra	til	að	komast	upp	með	

kennitöluflakk.	
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6 Lokaorð	

Umræður	 um	 kennitöluflakk	 hafa	 orðið	 tíðari	með	 árunum	og	 almenningur	 er	 orðinn	

meðvitaðri	um	skaðsemi	þess.	Vegna	veikrar	löggjafar	hafa	skapast	kjöraðstæður	hér	á	

landi	 til	 að	 stunda	 kennitöluflakk	 og	 er	 einkahlutafélagaformið	 klæðskerasaumað	 fyrir	

það.	 Einfalt	 að	 stofna	það	og	auðvelt	 að	koma	 sér	undan	ábyrgð	þegar	ákveðið	er	 að	

setja	 það	 í	 þrot.	 Einfaldleiki	 félagaformsins	 átti	 að	 vera	 hvatning	 fyrir	 einstaklinga	 að	

hefja	sinn	eigin	rekstur.	Misnotkun	á	félagaforminu	veldur	hins	vegar	miklu	samfélags-

legu	 tjóni.	 Við	 ítrekuð	 brot	 einstaklinga	 eru	 almannahagsmunir	 orðnir	 það	 miklir	 að	

eðlilegt	er	að	stjórnvöld	bregðist	við	og	herði	löggjöf	um	félagaformið.	

Hið	opinbera	þarf	að	halda	skipulega	utan	um	upplýsingar	um	fyrirtæki	svo	mögulegt	

sé	að	kortleggja	umfang	kennitöluflakks.	Auka	þarf	gagnsæi	upplýsinga	 í	stjórnsýslunni	

og	 samkeyra	 betur	 gögn.	 Það	 er	 áskorun	 að	 greina	 kennitöluflakk	 frá	 hefðbundnu	

gjaldþroti.	Hinir	raunverulegu	eigendur	geta	falið	slóð	sína	með	því	að	fá	lánuð	nöfn	til	

að	 vera	 í	 forsvari	 fyrir	 félög	 sín.	 Til	 að	 þrengja	 að	 einstaklingum	 sem	 stunda	

kennitöluflakk	þarf	aukið	eftirlit	og	strangari	löggjöf.		

	

.		

	

	

	

	

	

	



	

54	

Heimildaskrá	

Alþýðusamband	Íslands.	(2013a).	Aðgerðir	gegn	kennitöluflakki	og	samfélagslegt	tjón	af	
þess	völdum.	Tillögur	Alþýðusambands	Íslands	ásamt	greinargerð,	október	2013.	
Sótt	af	http://www.asi.is/media/2702/Kennitoeluflakk-01102013.pdf	

Alþýðusamband	Íslands.	(2013b).	Aðgerðir	gegn	svartri	atvinnustarfsemi.	Skýrsla	forseta	
um	störf	Alþýðusambands	Íslands	árið	2013	(bls.	199-202).	Sótt	af	
http://www.asi.is/media/6315/Sk_rsla_forseta_2013.pdf	

Alþýðusamband	Íslands.	(2014).	Bættir	viðskiptahættir	–	Barátta	ASÍ	gegn	
kennitöluflakki.	Skýrsla	forseta	um	störf	Alþýðusambands	Íslands	árið	2014	(bls.	
158-161).	Sótt	af	http://www.asi.is/media/158917/SkyrslaASI_f_netid.pdf	

Alþýðusamband	Íslands	og	Samtök	atvinnulífsins	(2017a).	Stöðvum	kennitöluflakk.	
Tillögur	SA	og	ASÍ	20.	júní	2017.	Sótt	af	http://www.asi.is/um-
asi/utgafa/frettasafn/almennar-frettir/asi-og-sa-kynna-tillogur-i-barattunni-gegn-
kennitoluflakki/	

Alþýðusamband	Íslands	og	Samtök	atvinnulífsins	(2017b).	Tillögur	Samtaka	
atvinnulífsins	og	Alþýðusambands	Íslands	um	leiðir	til	að	sporna	gegn	
kennitöluflakki.	16.júní	2017.	Lagt	fyrir	ráðherra	og	embættismenn.	Óútgefin	gögn.		

Ásmundur	G.	Vilhjálmsson.	(2003).	Skattur	á	fyrirtæki.	Reykjavík:	Skattvís.	

Creditinfo.	(2018).	Þrotabú,	lýstar	kröfur	og	innheimtur	2011-2016.	6.	mars	2018.	
Óútgefin	gögn.	

Fjármála-	og	efnahagsráðuneytið.	(2017).	Umfang	skattundanskota	og	tillögur	til	
aðgerða.	Skýrsla	starfshóps	20.	júní	2017.	Sótt	af	
https://www.stjornarradid.is/lisalib/getfile.aspx?itemid=5ea38a59-572d-11e7-
941c-005056bc530c	

Guðmundur	Heiðar	Guðmundsson.	(2016).	Kennitöluflakk	í	skjóli	takmarkaðra	ábyrgðar	
(Óútgefin	meistararitgerð).	Sótt	af	
https://skemman.is/bitstream/1946/24125/1/Meistararitger%C3%B0%20kennit%C
3%B6luflakk.pdf	

Hagfræðideild	Landsbankans.	(2015).	Skiptir	aldur	fyrirtækja	máli	þegar	kemur	að	líkum	
á	gjaldþroti?	Hagsjá,	8.	júlí	2015.	Sótt	af	
https://www.landsbankinn.com/Uploads/Documents/Hagsja/2015-07-08-Aldur-
fyrirtaekja-og-gjaldthrot.pdf	

Hagstofa	Íslands.	(e.d.a).	Fjöldi	fyrirtækja.	Sótt	af	
https://hagstofa.is/talnaefni/atvinnuvegir/fyrirtaeki/fyrirtaeki/	



	

55	

Hagstofa	Íslands.	(e.d.b).	Afkoma	fyrirtækja.	Sótt	af	
https://hagstofa.is/talnaefni/atvinnuvegir/fyrirtaeki/afkoma-fyrirtaekja/	

Hagstofa	íslands.	(e.d.c).	Gjaldþrot	fyrirtækja.	Sótt	af	
https://hagstofa.is/talnaefni/atvinnuvegir/fyrirtaeki/gjaldthrot/	

Hagstofa	íslands.	(e.d.d).	Nýskráningar	fyrirtækja.	Sótt	af	
https://www.hagstofa.is/talnaefni/atvinnuvegir/fyrirtaeki/fyrirtaeki/	

Ingi	Þór	Arnarsson	og	Sandra	Hauksdóttir.	(2005).	Hvert	er	umfang	og	skaði	af	völdum	
kennitöluflakks	í	íslensku	atvinnulífi?	(Óútgefin	BS-ritgerð).	Háskólinn	í	Reykjavík.		

Karl	Garðarsson.	(2014-2015).	Sérstakar	umræður,	kennitöluflakk.	Alþingistíðindi	B-
deild.	Sótt	af	http://www.althingi.is/thingstorf/thingmalalistar-eftir-
thingum/serstakar-umraedur/?lthing=144	

Lilja	Dóra	Halldórsdóttir.	(e.d.).	Stofnun	fyrirtækja.	Formreglur,	réttindi	og	skyldur.	Sótt	
af	https://www.nmi.is/static/files/Verkfaerakista/Utgafur/stofnun_fyrirtaekja-
formreglur_rettindi_skyldur.pdf	

Lög	um	aðför	nr.	90/1989.	Opinber	heimasíða	Alþingis.	Lagasafn.	Sótt	af	
https://www.althingi.is/lagas/nuna/1989090.html	

Lög	um	Ábyrgðasjóð	launa	nr.	88/2003.	Opinber	heimasíða	Alþingis.	Lagasafn.	Sótt	af	
https://www.althingi.is/lagas/nuna/2003088.html	

Lög	um	ársreikninga	nr.	144/2006.	Opinber	heimasíða	Alþingis.	Lagasafn.	Sótt	af	
https://www.althingi.is/lagas/nuna/2006003.html		

Lög	um	breytingar	á	lögum	um	ársreikninga	nr.	73/2016.	Opinber	heimasíða	Alþingis.	
Lagasafn	Sótt	af	https://www.althingi.is/altext/stjt/2016.073.html	

Lög	um	breytingu	á	lögum	um	hlutafélög,	lögum	um	einkahlutafélög	o.fl.	nr.	25/2017.	
Opinber	heimasíða	Alþingis.	Lagasafn.	Sótt	af	
https://www.althingi.is/altext/stjt/2017.025.html	

Lög	um	breytingu	á	lögum	um	virðisaukaskatt	og	lögum	um	staðgreiðslu	opinberra	
gjalda	nr.	42/2013.	Opinber	heimasíða	Alþingis.	Lagasafn.	Sótt	af	
https://www.althingi.is/altext/stjt/2013.042.html	

Lög	um	einkahlutafélög	nr.	138/1994.	Opinber	heimasíða	Alþingis.	Lagasafn.	Sótt	af	
https://www.althingi.is/lagas/nuna/1994138.html	

Lög	um	fjárhagslegar	tryggingarráðstafanir	nr.	46/2005.	Breytingarlög	68/2015.	
Opinber	heimasíða	Alþingis.	Lagasafn.	Sótt	af	
https://www.althingi.is/lagas/nuna/2005046.html	

Lög	um	gjaldþrotaskipti	nr.	21/1991.	Opinber	heimasíða	Alþingis.	Lagasafn.	Sótt	af	
https://www.althingi.is/lagas/nuna/1991021.html	



	

56	

Lög	um	hlutafélög	nr.	2/1995.	Opinber	heimasíða	Alþingis.	Lagasafn.	Sótt	af	
https://www.althingi.is/lagas/nuna/1995002.html	

Lög	um	nauðungarsölu	nr.	90/1981.	Opinber	heimasíða	Alþingis.	Lagasafn.	Sótt	af	
https://www.althingi.is/lagas/nuna/1991090.html	

Lög	um	sameignarfélög	nr.	50/2007.	Opinber	heimasíða	Alþingis.	Lagasafn.	Sótt	af	
https://www.althingi.is/lagas/nuna/2007050.html	

Lög	um	verslanaskrár,	firmu	og	prókúruumboð	nr.	42/1903.	Opinber	heimasíða	Alþingis.	
Lagasafn.	Sótt	af	https://www.althingi.is/lagas/nuna/1903042.html		

Páll	Kolbeinsson.	(2014).	Líftími	íslenskra	fyrirtækja.	Tíund,	fréttablað	RSK,	apríl.	Sótt	af	
http://viewer.zmags.com/publication/a1f0f1f9#/a1f0f1f9/34	

Ragnheiður	Elín	Árnadóttir.	(2014-2015).	Sérstakar	umræður.	Kennitöluflakk.	
Alþingistíðindi	B-deild.	Sótt	af	http://www.althingi.is/thingstorf/thingmalalistar-
eftir-thingum/serstakar-umraedur/?lthing=144	

Ragnheiður	Elín	Árnadóttir.	(2015-2016).	Svar	iðnaðar-	og	viðskiptaráðherra	við	
fyrirspurn	frá	Brynhildi	Pétursdóttur	um	kennitöluflakk.	Alþingistíðindi	B-deild.	Sótt	
af	https://www.althingi.is/altext/145/s/1458.html	

Ríkisendurskoðun.	(2011).	Innheimta	opinberra	gjalda.	Skýrsla	til	alþingis,	mars	2011.	
Sótt	af	https://rikisendurskodun.is/wp-
content/uploads/2016/01/Innheimta_opinberra_gjalda.pdf	

Ríkissjónvarpið.	(2011).	Vill	herða	reglur	um	kennitöluflakk.	Frétt,	dags.	17.	mars.	2011.	
Sótt	af	http://www.ruv.is/frett/vill-herda-reglur-um-kennitoluflakk	

Ríkissjónvarpið.	(2016).	Of	íþyngjandi.	Fréttastofa.	Viðtal	við	Ragnheiði	Elínu	Árnadóttir	
iðnaðar-	og	viðskiptaráðherra,	23.	febrúar	2016.	Sótt	af	http://www.ruv.is/frett/of-
ithyngjandi	

Ríkisskattstjóri.	(e.d.a).	Stofnun	félaga	í	atvinnurekstri.	Sótt	af	
https://www.rsk.is/fyrirtaekjaskra/stofnun-felaga-i-atvinnurekstri/	

Ríkisskattstjóri.	(e.d.b).	Fyrirtækjaskrá.	Leita	í	fyrirtækjaskrá.	Sótt	af	
https://www.rsk.is/fyrirtaekjaskra/	

Ríkisskattstjóri.	(e.d.c).	Atvinnurekstur.	Virðisaukaskattsnúmer	á	válista.	Sótt	af	
https://www.rsk.is/atvinnurekstur/virdisaukaskattur/listi-yfir-vanumer/	

Ríkisskattstjóri.	(2010).	Umsögn	um	Kennitöluflakk,	497	mál.	Sótt	af	
http://www.althingi.is/altext/erindi/138/138-2767.pdf	

Ríkisskattstjóri.	(2011).	Minnisblað	um	kennitöluflakk	9.	mars.	2011.	(Úr	Skýrsla	
Alþýðusambands	Íslands,	2013,	Aðgerðir	gegn	kennitöluflakki	og	samfélagslegt	tjón	
af	þess	völdum,	viðauki	3,	bls.	28).	Sótt	af	
http://www.asi.is/media/2702/Kennitoeluflakk-01102013.pdf	



	

57	

Ríkisskattstjóri.	(2012).	Umsögn	um	breytingar	á	ársreikningalögum.	Sótt	af	
http://www.althingi.is/altext/erindi/141/141-56.pdf	

Ríkisskattstjóri.	(2013).	Umsögn	um	breytingar	á	lögum	um	virðisaukaskatt.	Sótt	af	
http://www.althingi.is/altext/erindi/141/141-1908.pdf	

Ríkisskattstjóri.	(2016).	Um	RSK.	Ársskýrsla	2016.	Fyrirtækjaskrá.	Bls.	20.	Sótt	af	
http://viewer.zmags.com/publication/43508229#/43508229/1	

Samtök	frumkvöðla	og	hugvitsmanna.	(2013).	Umsögn.	Athugsemdir	við	frumvarp	til	
laga	um	breytingar	á	hlutafélögum	o.fl.	Sótt	af	
http://www.althingi.is/altext/erindi/141/141-1984.pdf	

Samtök	iðnaðarins.	(2005).	Tekst	að	girða	fyrir	kennitöluflakk?	Í	Jón	Steindór	
Valdimarsson	(ritstjóri).	Árskýrsla	2005.	(bls.	7).	Reykjavík:	Prenttækni.	Sótt	af	
https://rafhladan.is/bitstream/handle/10802/12157/2005-arsskyrsla-
SI.pdf?sequence=5	

Sigríður	Logadóttir.	(2016).	Lög	á	bók.	Yfirlitsrit	um	lögfræði.	Reykjavík:	Mál	og	menning.	

Stjórnarráð	Íslands.	(2013a).	Atvinnuvega-	og	nýsköpunarráðuneytið.	Greinargerð	
starfshóps	til	að	vinna	tillögur	að	lagabreytingum	og	aðgerðum	til	að	verjast	
kennitöluflakki	og	til	að	ná	markmiðum	laga	um	jöfnun	kynja	í	stjórnum	fyrirtækja	
(bls.	1).	Sótt	af	https://www.stjornarradid.is/efst-a-baugi/frettir/stok-
frett/2013/02/19/Starfshopur-skilar-greinargerd-um-kennitoluflakk-og-jofnun-
kynja-i-stjornum-fyrirtaekja/	

Stjórnarráð	Íslands.	(2013b).	Stefnuyfirlýsing	ríkisstjórnar	Framsóknarflokksins	og	
Sjálfstæðisflokksins.	22.	maí	2013.	Sótt	af	
https://www.stjornarradid.is/media/stjornarrad-
media/media/Rikjandi_rikisstjorn/stefnuyfirlysing-23-3-2013.pdf	

Stjórnarráð	Íslands.	(2013c).	Iðnaðar-	og	viðskiptaráðherra	beitir	sér	gegn	
kennitöluflakki	í	atvinnurekstri.	Efst	á	baugi.	Fréttasafn	dags.	3.	september	2013.	
Sótt	af	https://www.stjornarradid.is/efst-a-baugi/frettir/stok-
frett/2013/09/04/Idnadar-og-vidskiptaradherra-beitir-ser-gegn-kennitoluflakki-i-
atvinnurekstri/	

Stöð	2.	(2016).	Kvöldfréttir	20.	júní	2016.	Tillögur	gegn	kennitöluflakki.	Sótt	þann	16.	
apríl	2018	af	http://www.visir.is/section/MEDIA99&fileid=VTV18283241-0CC3-
4FBF-AF66-C3C04C631737	

Svavar	Harðarson.	(2016).	Fimmtán	mál	er	varða	kennitöluflakk	send	í	rannsókn	nýlega.	
Fréttablaðið.	11.	janúar	2016,	bls.	4.	Viðtal	við	Skúla	Eggert	Þórðarson,	
ríkisskattstjóra.	Sótt	af	
http://timarit.is/view_page_init.jsp?issId=385495&pageId=6509931&lang=is&q=ke
nnit%F6luflakk	



	

58	

Tíund.	(2003).	Fréttablað	RSK,	desember	2003.	Fyrirtækjaskrá	til	RSK.	Sótt	af	
https://www.rsk.is/media/tiund/tiund_2003_12.is.pdf	

Tíund.	(2007).	Fréttablað	RSK,	nóvember	2007.	Einkahlutafélög.	Sótt	af	
https://www.rsk.is/media/tiund/tiund_2007_11.is.pdf	

Tíund.	(2015a).	Fréttablað	RSK,	desember	2015.	Mismunandi	félagaform.	Sótt	af	
http://viewer.zmags.com/publication/d174e238#/d174e238/2	

Tíund.	(2015b).	Fréttablað	RSK,	desember	2015.	Afturgöngur	í	atvinnurekstri.	Sótt	af	
http://viewer.zmags.com/publication/d174e238#/d174e238/2	

Tíund.	(2015c).	Fréttablað	RSK	desember	2015.	Kennitöluflakk	–stundum	er	
raunveruleikinn	ótrúlegri	en	lygasaga.	Sótt	af	
http://tiund.is/?url=http://viewer.zmags.com/publication/d174e238	

Unnur	Brá	Konráðsdóttir.	(2014-2015).	Sérstakar	umræður.	Kennitöluflakk.	
Alþingistíðindi	B-deild.	Sótt	af	http://www.althingi.is/thingstorf/thingmalalistar-
eftir-thingum/serstakar-umraedur/?lthing=144	

Viðskiptaráð	Íslands.	(2012).	Fréttir	5.	febrúar	2012.	Atvinnulíf	undirstaða	lífskjara	að	
mati	94%	landsmanna.	Sótt	af	http://vi.is/malefnastarf/frettir/1452/	

Viðskiptaráðuneytið.	(1995).	Alþýðublaðið.	22.	febrúar	1995,(6).	Orðsending	til	
forráðamanna	um	10.000	hlutafélaga.	Sótt	af	
http://timarit.is/view_page_init.jsp?issId=246441&pageId=3345417&lang=is&q=ein
kahlutaf%E9l%F6g	

Vinnumálastofnun.	(2004).	Úttekt	á	ástæðum	útgjaldaaukningar	á	Ábyrgðasjóði	launa.	
Sótt	af	http://www.althingi.is/altext/erindi/131/131-807.pdf	

Þingskjal	99.	(1994-1995).	Frumvarp	til	laga	um	breytingu	á	lögum	nr.	32	um	hlutafélög.	
Athugasemdir	við	lagafrumvarp	þetta.	Alþingistíðindi	A-deild.	Sótt	af	
http://www.althingi.is/altext/118/s/0099.html.	

Þingskjal	79.	(2006-2007).	Frumvarp	til	laga	um	sameignarfélög.	Athugasemdir	við	
lagafrumvarp	þetta.	Alþingistíðindi	A-deild.	Sótt	af	
http://www.althingi.is/altext/133/s/0079.html	

Þingskjal	872.	(2009-2010).	Frumvarp	til	laga	um	breytingar	á	lögum	til	að	draga	úr	
kennitöluflakki.	Alþingistíðindi	A-deild.	Sótt	af	
http://www.althingi.is/altext/138/s/0872.html	

Þingskjal	1134.	(2012-2013).	Frumvarp	til	laga	um	breytingu	á	lögum	um	virðisaukaskatt	
og	lögum	um	staðgreiðslu	opinberra	gjalda.	Greinargerð.	Alþingistíðindi	A-deild.	Sótt	
af	http://www.althingi.is/altext/141/s/1134.html	

Þingskjal	1226.	(2012-2013).	Frumvarp	til	laga	um	breytingu	á	lögum	um	hlutafélög,	
lögum	um	einkahlutafélög	og	lögum	um	ársreikninga	(kennitöluflakk).	
Alþingistíðindi	A-deild.	Sótt	af	https://www.althingi.is/altext/141/s/1226.html	



	

59	

Þingskjal	730.	(2015-2016).	Frumvarp	til	laga	um	breytingar	á	lögum	um	ársreikninga.	
Athugasemdir	við	lagafrumvarp	þetta.	Alþingistíðindi	A-deild.	Sótt	af	
http://www.althingi.is/altext/145/s/0730.html	

Þingskjal	874.	(2015-2106).	Frumvarp	til	laga	um	breytingu	á	lögum	um	hlutafélög	og	
lögum	um	einkahlutafélög	(kennitöluflakk).	Alþingistíðindi	A-deild.	Sótt	af	
http://www.althingi.is/altext/145/s/0874.html	

Þingskjal	329.	(2016-2017).	Frumvarp	til	laga	um	breytingar	á	lögum	um	hlutafélög,	
lögum	um	einkahlutafélög	o.fl.	Alþingistíðindi	A-deild.	Sótt	af	
http://www.althingi.is/altext/146/s/0329.html	

	

	

	

	

	

	


