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Útdráttur  

Kennitöluflakk er vandamál í íslensku efnahagslífi og er búið að vera viðvarandi í mörg ár. Það 

er talað um kennitöluflakk þegar félag verður gjaldþrota en heldur áfram starfsemi á nýrri 

kennitölu til að komast hjá fjárhagslegum skuldbindingum þess fyrra, svo sem greiðslu skatta 

og opinberra gjalda, lífeyris- og launagreiðslum. Markmiðið með þessari rannsóknarritgerð var 

að skoða viðhorf stjórnenda fyrirtækja til kennitöluflakks ásamt því að kanna hver áhrif þess 

eru á fyrirtækjarekstur. Aðgerðir Norðurlandaþjóðanna (Svíþjóðar, Noregs og Danmerkur) voru 

skoðaðar í því samhengi og eins hvaða vinna væri í gangi hjá íslenskum stjórnvöldum til að 

sporna við vandamálinu.   

 

Viðtöl voru tekin við tólf aðila; tíu stjórnendur fyrirtækja til að greina viðhorf þeirra gagnvart 

kennitöluflakki, og tvo einstaklinga sem hafa stundað kennitöluflakk, til að fá innsýn inn í þeirra 

heim. Helstu niðurstöður leiddu í ljós að viðhorf stjórnenda er neikvætt gagnvart 

kennitölutöluflakki. Þeir töldu skuldarann sjálfan bera ábyrgð á framkvæmdinni en nefndu líka 

stjórnvöld í því samhengi, þar sem þau leyfa þessu að viðgangast. Þeir vildu sjá breytingu og 

töldu nýjasta frumvarp til laga um kennitöluflakk, sem lagt var fyrir þingið fyrr í haust, vera 

skref í rétta átt. Hins vegar töldu flestir stjórnendur sig ekki hafa orðið fyrir fjárhagslegum skaða 

af völdum kennitöluflakks.  

 

Þeir sem höfðu stundað kennitöluflakk voru sammála um að það væri tiltölulega einfalt mál að 

skipta um kennitölu. Þeir nefndu að það væru lögfræðingarnir og endurskoðendurnir sem hefðu 

þekkinguna til að framkvæma félagaskiptin. Þeir töldu fyrrnefnt frumvarp ekki vera 

áhyggjuefni og að ef Íslendingar vildu sjá einhverja breytingu, þyrfti Alþingi endursemja lögin 

um einkahlutafélög og hlutafélög að fyrirmynd Norðurlandaþjóðanna. 
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Inngangur 

Kennitöluflakk er vandamál sem hefur verið viðvarandi í íslensku samfélagi í mörg ár og virðist  

engan endi ætla að taka. Það er talað um kennitöluflakk þegar félag verður gjaldþrota en heldur 

áfram starfsemi á nýrri kennitölu til að komast hjá fjárhagslegum skuldbindingum þess fyrra, 

svo sem greiðslu skatta og opinberra gjalda, lífeyris- og launagreiðslum (Alþýðusamband 

Íslands og Samtök atvinnulífsins, 2017). Þetta á einkum við um hlutafélög og einkafélög því 

þar ber enginn félagsmanna persónulega ábyrgð á þeim fjárhagslegu skuldbindingum sem þeir 

stofna til í nafni félagsins, heldur er ábyrgð þeirra takmörkuð við það hlutafé sem þeir leggja til 

félagsins í upphafi (Alþýðusamband Íslands, 2013).  

 

Það má segja að á Íslandi séu kjöraðstæður fyrir einstaklinga til þess að stunda svokallað 

kennitöluflakk þar sem nánast engin refsiviðurlög eru gagnvart þeim sem leggja félög sín 

viljandi í þrot. Ekki vegna þess að stjórnvöld telji þetta ekki refsiverða háttsemi heldur hefur 

reynst erfitt að færa sönnur á að gjaldþrot fyrirtækja hafi verið með refsiverðum hætti (Samtök 

atvinnulífsins o.fl, 2018). Eins og staðan er núna er ekkert sem hindar einstaklinga í að stofna 

ný félög, eða sitja í stjórnum þeirra, þrátt fyrir að hafa keyrt fyrra félag eða félög í þrot. 

Stjórnvöld hafa ekki farið í neinar aðgerðir að ráði til að reyna að sporna við vandanum en fyrr 

í haust lagði Miðflokkurinn fram frumvarp í annað sinn með tillögu að breytingu á lögum um 

einkahlutafélög og hlutafélög.  Í frumvarpinu er meðal annars kveðið á um að einstaklingur sem 

hefur verið í forsvari fyrir tvö félög eða fleiri, megi ekki á næstu þremur árum eftir gjaldþrot 

vera í forsvari fyrir annað félag í atvinnurekstri (Þingskjal 38, 2017-2018, 5.gr.). 

 

Margra milljarða króna tap verður á hverju ári vegna kennitöluflakks, tjón sem almenningur 

greiðir fyrir í formi hærri skatta og hærra vöruverðs (Alþýðusamband Íslands og Samtök 

atvinnulífsins, 2017). Því er mikilvægt fyrir samfélagið að finna sameiginlega lausn á 

vandanum og leysa hann. Stjórnvöld vinna að lagabreytingum en atvinnulífið þarf líka að leggja 

sitt af mörkum með því að veita ekki einstaklingum fyrirgreiðslu í nýjum félögum þegar 

augljóst er að um kennitöluflakk er að ræða (Ragnheiður E. Árnadóttir, 2015-2016). 

 

Markmið þessa verkefnis er að kanna viðhorf sjórnenda til kennitöluflakks og hvaða áhrif það 

hefur á rekstur fyrirtækja. Rannsóknarspurningarnar sem lagðar eru fram eru því eftirfarandi: 

 

Hvert er viðhorf stjórnenda fyrirtækja til kennitöluflakks? 
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Hver eru áhrif kennitöluflakks á fyrirtækjarekstur? 

 

Í öðrum kafla er skoðað hvernig reglum um stofnun fyrirtækja er háttað hér á landi. Í kafla þrjú 

er kennitöluflakk skilgreint og jafnframt skoðað hverjir tapa á því. Í sama kafla eru aðgerðum 

Norðurlandaþjóðanna (Danmörku, Noregi og Svíþjóð) gegn kennitöluflakki gerð skil. Í fjórða 

kafla eru aðgerðir íslenskra stjórnvalda ræddar og farið yfir frumvörp sem lögð hafa verið fram 

til laga í þeim tilgangi að sporna við kennitöluflakki. Í fimmta kafla er að finna útlistun á 

rannsóknaraðferð, þátttakendum og framkvæmd, og í sjötta kafla er gert grein fyrir niðurstöðum 

þeirrar rannsóknar og þær ræddar. 
 

Notast var við eigindlegar rannsóknaraðferðir til að svara rannsóknarspurningunum. Tekin voru 

viðtöl við tólf aðila; annars vegar stjórnendur tíu mismunandi fyrirtækja til að ræða viðhorf 

þeirra til kennitöluflakks og mögulegar afleiðingar á rekstur fyrirtækjanna, og hins vegar tvo 

aðila sem hafa stundað kennitöluflakk. Viðmælendur eru ekki nafngreindir í rannsókninni og 

var það bæði gert að þeirra ósk og í von um að fá heiðarlegri svör og opnari umræðu.  

 

2.1. Félög á Íslandi 

Í þessum kafla verður stiklað á stóru um þær reglur sem gilda við stofnun og rekstur 

einkahlutafélags og hlutafélags. Þessi tvö rekstrarform eru tekin fyrir því almennt er ekki talað 

um kennitöluflakk þegar fyrirtæki verða gjaldþrota, nema í félögum með takmarkaða ábyrgð 

(Alþýðusamband Íslands, 2013). Með takmarkaðri ábyrgð er átt við að eigendur fyrirtækja bera 

ekki persónulega ábyrgð á þeim fjárhagslegu skuldbindingum sem þeir stofna til í nafni 

félagsins, umfram það fjármagn sem þeir lögðu í félögin í upphafi. Það er því ekki hægt að 

ganga á persónulegar eignir þeirra við gjaldþrot, eða krefja þá um hærri bótafjárhæð en þá sem 

þeir lögðu til við stofnun félaganna (Sigríður Logadóttir, 2016).  

 

Hins vegar ríkir samningsfrelsi á Íslandi sem þýðir að fyrirtæki og einstaklingar ráða sjálfir 

hvort þeir eigi í viðskiptum við hvort annað. Forsvarsmenn fyrirtækja geta þess vegna samið 

við einstaklinga og önnur fyrirtæki undan takmarkaðri ábyrgð ef þeim sýnist svo (Páll 

Sigurðsson, 1987). 

 

Það eru til nokkrar tegundir rekstrarforma en það algengasta hér á landi er einkahlutafélag 

(Ríkisskattstjóri, e.d., c). Í eftirfarandi töflu sem sótt er af vef Hagstofu Íslands má sjá að 

nýskráning einkahlutafélaga er margfalt meiri en nýskráning hlutafélaga, og að nýskráningum 

fjölgar frá ári til árs.  
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Félagsform 
nýskráning 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

ehf. 1627 1700 1752 1935 2050 2368 2666 2577 

hf. 3 6 16 14 9 23 6 2 

Tafla 5: Nýskráning félagsforma á Íslandi frá 2010 – 2017 (Hagstofa Íslands, 2018). 

 

2.1.1 Einkahlutafélög 

Það er tiltölulega einfalt mál að stofna einkahlutafélag á Íslandi. Ekki eru gerðar neinar kröfur 

um menntun til stofnenda og ferlið tekur aðeins 1-2 daga í vinnslu hjá Ríkisskattsjóra 

(Ríkisskattsstjóri, e.d., b). Hins vegar þarf stofnandi, ef hann er einstaklingur, að vera orðinn 

sjálfráða og má ekki hafa fengið dóm fyrir brot í atvinnurekstri á síðustu þremur árum. Hann 

má heldur ekki hafa fram á greiðslustöðvun eða vera í ferli vegna gjaldþrotaskipta (Lög um 

hlutafélög, nr.2/1995). Einkahlutafélag getur verið í eigu eins aðila eða fleiri, og það eru ekki 

bara einstaklingar sem geta stofnað til einkahlutafélaga. Hlutafélög, og önnur félög en 

einkahlutafélög, geta verið skráðir eigendur. Það sama á við um íslenska ríkið og sveitarfélögin 

í landinu og stofnanir sem tilheyra þeim (Sigríður Logadóttir, 2016). 

 

Til að geta stofnað sjálft félagið þarf stofnandi að skila inn stofngögnum sem innihalda meðal 

annars upplýsingar um tilgang félagsins, stjórnarmenn, endurskoðanda og framkvæmdasjóra. 

Hann þarf jafnframt að greiða skráningargjald, sem er nú að upphæð 131.000 kr. og leggja fram 

lágmarkshlutafé að upphæð 500.000 kr. Annað hvort þarf að sýna fram á að þessi upphæð hafi 

verið greidd við stofnun eða framvísa staðfestingu frá endurskoðanda um að þessi eign sé til 

staðar í félaginu (Ríkisskattsstjóri, e.d., b). 

 

Lög um einkahlutafélög tóku gildi 1.janúar 1995 og hafa tekið breytingum næstum árlega síðan 

þá (Lög um hlutafélög, nr.2/1995). Í einkahlutafélögum, rétt eins og í hlutafélögum, ber enginn 

stofnanda eða félagsmanna persónulega ábyrgð á fjárhagslegum skuldbindingum sem stofnað 

hefur verið til í nafni félagsins (Sigríður Logadóttir, 2016). Það þýðir að við gjaldþrotaskipti, 

ef til þess kemur, er ekki hægt að ganga á persónulegar eignir félagsmanna til að standa skil á 

ógreiddum kröfum félagsins. 
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2.1.2.Hlutafélög 

Meiri kröfur eru gerðar til þeirra sem stofna til hlutafélaga en til einkahlutafélaga. Ekki eru þó 

gerðar neinar kröfur um menntun stofnenda né stjórnenda, rétt eins og í einkahlutafélögunum. 

Hins vegar þurfa stofnendur að vera að minnsta kosti tveir og hlutaféð að sama skapi í höndum 

tveggja aðila eða fleiri (Ríkisskattstjóri, e.d, d).  

 

Eins og með einkahlutafélög þurfa stofnendur að skila inn stofngögnum til Ríkisskattstjóra við 

stofnun félagsins sem innihalda meðal annars upplýsingar um tilgang félagsins, stjórnarmenn, 

endurskoðanda og framkvæmdasjóra. Skráningargjald hlutafélags er núna 256.500 kr. og 

hlutafé við stofnun þarf að vera að minnsta kosti 4 miljónir króna. Þeir sem geta stofnað til 

hlutafélaga eru einstaklingar, skráð félög (samvinnufélög, sameignarfélög og önnur hlutafélög), 

skráð samlagsfélög, sjálfseignarstofnanir sem eru undir opinberu eftirliti, íslenska ríkið, 

sveitarfélögin í landinu og stofnanir sem tilheyra þeim (Lög um hlutafélög, nr.2/1995).   

 

Eins og áður hefur komið fram er ábyrgð stofnenda og stjórnenda í hlutafélögum takmörkuð 

svo þeir bera ekki persónulega ábyrgð á skuldbindingum sínum. Þar af leiðandi hafa eigendur 

og hluthafar möguleika á að stunda áhættusöm viðskipti og sérstaklega ef félagið er skráð á 

skipulögðum verðbréfamarkaði (Sigríður Logadóttir, 2016).                                     

3. Um kennitöluflakk 

Þegar stjórnendur fyrirtækja sjá ekki fram á að geta greitt upp skuldir félags síns með 

lögbundnum hætti í nánustu framtíð, geta þeir farið fram á gjaldþrotaskipti. Þá eru eignir 

félagsins seldar úr búinu svo að hægt sé að greiða kröfuhöfum. Lánadrottnar geta einnig krafist 

gjaldþrotaskipta í von um að reyna fá eitthvað upp í ógreidda skuld sína, ef þeir sjá fram á að 

skuldarinn geti ekki staðið við skuldbindingar sínar (Ríkisskattsjóri, e.d., a).  

 

Kennitöluflakk er ein tegund gjaldþrots. Það er ekki lagalega skilgreint hugtak heldur er það 

notað um ólögmæt gjaldþrot fyrirtækja í skjóli takmarkaðrar ábyrgðar (Þingskjal 38., 2017-

2018). Eitt helsta einkenni kennitöluflakks er að við gjaldþrot finnast litlar sem engar eignir, 

enda er tilgangurinn að byrja aftur að nýju með hreint borð, svo innheimta úr þess háttar 

þrotabúum er lakari en í öðrum gjaldþrotum (Guðmundur Heiðar Guðmundsson, 2016) 
 

 

Til eru þrjár tegundir gjaldþrotaskipta; Hefðbundið gjaldþrot, kennitöluflakk – ásetningur á 

síðari stigum og kennitöluflakk – ásetningur frá upphafi (Alþýðusamband Íslands og Samtök 

atvinnulífsins, 2017). Hefðbundið gjaldþrot er þegar félag er tekið til gjaldþrotaskipta og 
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eignum er ráðstafað upp í skuldir þess eins og lög kveða á um. Kennitöluflakk – ásetningur á 

síðari stigum er þegar félag er tekið til gjaldþrotaskipta en eignum (ýmist öllum eða að hluta 

til) er komið undan til að forðast að ráðstafa þeim upp í skuldir félagsins. Eignir eru þá skráðar 

á aðra kennitölu og félagið heldur áfram rekstri undir sama nafni. Kennitöluflakk – ásetningur 

frá upphafi er þegar litlar eignir eru í félaginu og tilgangurinn er fyrst og fremst að misnota 

hlutafélagaformið með ólögmætum hætti (Alþýðusamband Íslands og Samtök atvinnulífsins, 

2017). 

 

3.1 Tjón vegna kennitöluflakks 

Það hafa ekki verið gerðar margar rannsóknir sem snúa að mögulegu tjóni eða tapi vegna 

kennitöluflakks. Það er erfitt að segja til um ástæður þess en líklegasta skýringin er sú að erfitt 

hefur reynst að ná utan um umfang þess og meta hvaða félög hafi verið tekin til gjaldþrotaskipta 

með ólögmætum hætti (Samtök atvinnulífsins o.fl, 2018).  

 

Í eftirfarandi töflu sem er sett saman úr tölulegum gögnum frá Hagstofu Íslands má sjá aldur 

fyrirtækja við gjaldþrot á árunum 2010 - 2017. Engar tölulegar heimildir eru til um hversu stórt 

hlutfall kennitöluflakk er af þessum fjölda en flest gjaldþrot verða á fyrstu 6 árunum í rekstri. 

 

Aldur fyrirtækja við gjaldþrot 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

Samtals 984 1579 1112 920 799 587 1027 751 

1-3 ár 115 149 75 63 73 65 91 86 

4-6 ár 385 605 372 206 189 121 221 156 

7-9 ár 227 387 294 296 245 127 210 136 

10-12 ár 89 180 154 155 110 114 213 161 

13 ár og eldra 168 258 217 200 182 160 292 212 

Tafla 6: Aldur fyrirtækja við gjaldþrot. (Hagstofa Íslands, 2018). 

 

Í rannsókn sem Guðmundur Heiðar Guðmundsson gerði árið 2016 í tengslum við 

Masterverkefni sitt við Háskóla Íslands kemur fram að á árunum 2008 – 2015 komu sömu 

stjórnendur fyrir í þremur eða fleiri gjaldþrotum, eða 202 framkvæmdastjórar og 481 

stjórnarmenn (Guðmundur Heiðar Guðmundsson, 2016).  

 

Þeir sem eiga inni kröfur á félag sem verður gjaldþrota, þegar það er tekið til gjaldþrotaskipta 

eru tjónþolar. Í þeim hópi geta til dæmis verið önnur fyrirtæki, almennt launafólk, lífeyrissjóðir, 

stéttafélög og aðrar opinberar stofnanir. Óbeinir kröfuhafar geta líka verið tjónþolar. Það felur 
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í sér að gjaldþrot fyrirtækis getur hugsanlega leitt til gjaldþrots annars fyrirtækis því það 

fyrirtæki fékk skuldir sínar ekki greiddar (Alþýðusamband Íslands og Samtök atvinnulífsins, 

2017). Gjaldþrot fyrirtækja hefur þannig víðtæk áhrif í atvinnulífinu og samfélaginu öllu, því 

þegar engar eignir finnast í þrotabúinu til að gera upp skuldir félagsins, skilar það sér til 

almennings í formi hærra vöruverðs og hærri skatta (Alþýðusamband Íslands og Samtök 

atvinnulífsins, 2017).  

 

Í rannsókn sem Elín Dögg Gunnarsdóttir vann að fyrir Mastersverkefni sitt við Háskólann á 

Akureyri vorið 2018, kemur fram að 71% stjórnenda fyrirtækja á Íslandi telja sig hafa orðið 

fyrir fjárhagslegu tjóni af völdum kennitöluflakks. Úrtakið voru stjórnendur (framkvæmastjórar 

eða fjármálastjórar) 300 stærstu fyrirtækjanna á landinu samkvæmt lista Creditinfo og 

stjórnendur framúrskarandi fyrirtækja ársins 2017 að mati Creditinfo (Elín Dögg Gunnarsdóttir, 

2018). Þessi niðurstaða styður við fyrri rannsóknir sem gerðar hafa verið um kennitöluflakk. Í 

skýrslu sem Alþýðusamband Íslands og Samtök atvinnulífsins unnu að árið 2017, þar sem 

kynntar voru aðgerðir til að sporna við kennitöluflakki (sjá nánar um skýrsluna í kafla 4), var 

vísað í rannsókn sem Ingi Þór Arnason og Sandra Hauksdóttir gerðu við Háskólann í Reykjavík 

árið 2005. Í þeirri rannsókn kemur fram að 73% aðspurðra töldu fyrirtæki sitt hafa orðið fyrir 

fjárhagslegu tjóni af völdum kennitöluflakks (Alþýðusamband Íslands og Samtök 

atvinnulífsins, 2017). 

 

Um hversu háar fjárhæðir er að ræða er ekki vitað nákvæmlega. Í skýrslu Alþýðusambands 

Íslands frá árinu 2013 kemur fram að á tímabilinu 1.mars 2011 – 29.febrúar 2012 var kröfum 

lýst í 1.236 þrotabú að upphæð 236 milljarða króna. Eingöngu 2,7 milljarðar fengust greiddar 

upp í kröfurnar eða um 1,13%.. Ári seinna, eða frá 1.mars 2012 – 24.janúar 2013 var 

prósentutalan 3,14% (Alþýðusamband Íslands, 2013). Árið 2015 kannaði starfshópur á vegum 

ríkisskattstjóra umfang skattaundanskota í atvinnustarfsemi hér á landi og var niðurstaðan sú 

ríkið verði af um 80 miljörðum kr. árlega vegna vangoldinna skatta og annarra skulda við hið 

opinbera (Þingskjal 38, 2017-2018, 5.gr.). Upphæðin er hins vegar reiknuð stærð sem þýðir að 

þetta eru ekki tekjur sem Ríkissjóður myndi örugglega innheimta með bættu lagaumhverfi, 

einhver þessara viðskipta færu einfaldlega ekki fram ef þau væru á yfirborðinu (RÚV, 2016). 

 

3.2 Samanburður við Norðurlöndin 

Höfundur þessa verkefnis ákvað að skoða lagaumhverfi annarra þjóða með tilliti til 

kennitöluflakks. Ákveðið var að taka fyrir þrjú lönd: Svíþjóð, Noreg og Danmörku en þetta eru 
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lönd sem Alþýðusamband Íslands og Samtök atvinnulífsins hafa meðal annars horft til í 

samanburði og í tillögum sínum um úrbætur hér á landi (Alþýðusamband Íslands og Samtök 

atvinnulífsins, 2017). 

 

 

Svíþjóð 

Svíar voru þeir fyrstu af Norðurlandaþjóðunum til að innleiða atvinnurekstrarbann (s. 

Näringsförbud) til að stemma stigu við kennitöluflakki, en það var gert árið 1980 (Ny lag om 

näringsförbud, 2014). Það bann var í gildi til ársins 2014 eða allt þar til ný lög um 

atvinnurekstursbann tóku gildi. Bannið felur í sér að ef einstaklingur sem fer með stjórnun 

fyrirtækis, óháð félagaformi, sýnir af sér slíka vanrækslu í starfi að áhrifin varði 

almannahagsmuni, þá á hann á hættu að vera bannaður frá fyrirtækjarekstri í allt að 3-10 ár (Ny 

lag om näringsförbud, 2014).  

 

Noregur 

Atvinnurekstrarbann hefur verið í gildi í Noregi frá því árið 1976. Upphaflega bannið fól í sér 

að aðilar fóru sjálfkrafa í bann frá frekari atvinnurekstri við gjaldþrot. Árið 1984 voru gerðar 

breytingar á lögunum þannig að þá þurftu viss skilyrði að vera fyrir hendi til að menn yrðu settir 

í bann. Gjaldþrotaskiptadómstóllinn (n. skifteretten) tekur nú ákvörðun um hvort dæma þurfi 

stjórnendur í bann (Guðmundur Heiðar Guðmundsson, 2016). Bannið getur varað í tvö ár og 

aðilar mega á þeim tíma ekki taka að sér ábyrgðarstöðu í félögum með takmarkaða ábyrgð. Eins 

og í Danmörku var markmið laganna ekki að banna fólk frá atvinnurekstri heldur að vernda 

samfélagið frá tjóni sem hlýst af kennitöluflakki.  

 

Danmörk 

Dönsk yfirvöld voru síðust af Norðurlandaþjóðunum til að taka lög um atvinnurekstrarbann í 

gildi en þau tóku gildi 1.janúar 2014 Aðal tilgangur laganna er að reyna vernda neytendur og 

kröfuhafa, stuðla að heilbrigðri samkeppni milli fyrirtækja og auka traust neytandans á 

stjórnvöldum (Heering, Thomas og Volf, Jesper Trommer, 2016). 

 

Ákvarðanir um hvort banna eigi aðila frá atvinnurekstri er teknar af svokölluðu gjaldþrotaráði 

(e. Bankruptcy counsil), sem er eftirlitsstofnun á vegum hins opinbera, og tekur ákvörðunin 

mið af mati skiptastjóra (Heering, Thomas og Volf, Jesper Trommer, 2016). Lögin heimila að 

forstjórar og stjórnendur fyrirtækja verði bannaðir frá atvinnurekstri í allt að þrjú ár verði þeir 
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uppvísir að ólöglegri eða óábyrgri háttsemi. Undir óábyrga háttsemi flokkast til dæmis það að 

selja eignir langt undir markaðsvirði, veita lán til hluthafa o.fl. (Heering, Thomas og Volf, 

Jesper Trommer, 2016). Lagaheimildin nær einnig yfir þá aðila sem héldu um stjórnartaumana 

allt að ári fyrir gjaldþrotið, og er það gert til að stjórnarmenn geti ekki komið sér undan banninu 

með því að segja starfi sínu lausu rétt fyrir gjaldþrot (Guðmundur Heiðar Guðmundsson, 2016). 

Atvinnurekstrarbannið nær aðeins yfir aðeins stjórnendur í félögum með takmarkaða ábyrgð 

svo þeir sem eru í banni mega áfram taka þátt í atvinnurekstri en aðeins undir ótakmarkaðari og 

persónulegri ábyrgð (Guðmundur Heiðar Guðmundsson, 2016). 

 

Í upphafi árs 2018 voru 1832 stjórnendur á bannlista hjá dönskum yfirvöldum og það var meira 

en tvöföldun frá árinu á undan, sem voru þá 898 manns (Copenhagen post online, 2018).  

 

4. Aðgerðir gegn kennitöluflakki 

Það má segja að Alþýðusamband Íslands séu þau samtök sem hafa lagt hvað mest af mörkum í 

baráttunni við kennitöluflakk. Árið 2013 lagði sambandið fram tillögu í nokkrum liðum að 

mögulegum aðgerðum stjórnvalda gegn kennitöluflakki, og árið 2017 vann það með Samtökum 

atvinnulífsins að kynningu á aðgerðum í baráttunni (Alþýðusamband Íslands og Samtök 

atvinnulífsins, 2017). Félögin lögðu fram eftirfarandi átta tillögur sem ætlað er að sporna við 

kennitöluflakki: 

 

1. Atvinnurekstrarbannsheimild: Setja einstaklinga í bann frá rekstri í 3 ár ef þeir gerast 

uppvísir að refsiverðum verknaði í tengslum við atvinnurekstur eða sýna af sér vanhæfi í rekstri. 

Þessi tillaga er áþekk því sem fyrirfinnst á Norðurlöndunum. Tillaga Alþýðusambandsins er að 

heimildin nái líka yfir svokallaða skuggastjórnendur en það eru stjórnendur sem eru í forsvari 

félaganna en eru ekki skráðir sem slíkir (Alþýðusamband Íslands og Samtök atvinnulífsins, 

2017).  
 

2. Lífseyrissjóðsiðgjöld: Samlestur staðgreiðsluskrár við iðgjaldaskrá lífeyrissjóða  

Meiriháttar brot á lögum um skyldutryggingu lífeyrisréttinda sæti refsi viðlögum. 

Heimild til að af skrá laungreiðanda sem hefur sætt áætlunum lífeyrissjóðiðgjalda samfellt í 

tiltekinn tíma af laungreiðanda skrá.  
 

3. Nefnd skipuð um hvernig megi styrkja stöðu kröfuhafa: Að skipuð verði nefnd með 

viðeigandi aðilum sem skoða hugsanlega lagabreytingar. 
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4. Heimild ráðherra til að slíta félögum skv. 107.gr hlutafélaga verði færð yfir til 

ríkiskattstjóra.  
 

5. Ríkisskattstjóri fái upplýsingar um refsidóma í tengslum við atvinnurekstur: Lagt er til 

að Ríkisskattstjóri fái upplýsingar vegna dóma sem snúa að atvinnurekstri svo hægt sé að koma 

í veg fyrir að einstaklingar, sem hefur gerst brotlegur, verði skráður í stjórn félags.  
 

6. Opinberir aðilar marki sér heildstæða stefnu um aðkomu að þrotabúum félaga: 

Opinberir aðilar geta verið kröfuhafar rétt eins og einstaklingar og önnur félög. Þeir hafa ekki 

beitt sér nægilega vel í því hlutverki og tillagan kveður á um að breyting verði gerð þar á.  
 

7. Hæfiskilyrði hlutafélaga nái til skuggastjórnenda: Tillagan felur í sér að þær breytingar 

verði gerðar á hæfisskilyrðum hlutafélaga að þau nái bæði til skráðra stjórnenda og 

skuggastjórnenda.  
 

8. Fræðsla: Fræða almenning og samkeppnisaðila til að gera þeim sem ætla sér að stunda 

kennitöluflakk erfiðara fyrir.  

 

4.2 Alþingi 

Löggjafarvald er í höndum Alþingis. Þar sitja 63 þingmenn sem kosnir eru af þjóðinni, alla 

jafna á fjögurra ára fresti. Allar lagabreytingar þurfa að vera samþykktar af meirihlutanum svo 

þær nái fram að ganga. Forseti Íslands er hluti af löggjafarvaldinu og staðfestir lagasetningu 

Alþingis (Alþingi, e.d.). 

 

4.2.1 Lagafrumvörp  

Lagasetning er eitt af meginverkefnum Alþingis. Frumvörp til laga eru annað hvort tillaga að 

nýjum lögum eða tillaga að breytingu á núverandi lögum. Það eru til tvenns konar frumvörp hér 

á landi; stjórnarfrumvörp og þingmannafrumvörp. Stjórnarfrumvörp er þau sem eru unnin af 

nefndum á vegum ráðherra, eða af starfsmönnum ráðuneytisins, og þingmannafrumvörp eru 

unnin af þingmönnunum sjálfum. Allir þingmenn, ráðherra og forseti Íslands eiga rétt á að 

leggja fram lagafrumvörp en að jafnaði eru lögð fram fleiri stjórnarfrumvörp heldur en 

þingmannafrumvörp. Til að frumvörp verði að lögum, þurfa þau að fara í gegnum þrjár 

umræður á Alþingi. (Alþingi, e.d.). 

 

Við fyrstu umræðu er fjallað um helstu atriði þess sem koma fram í frumvarpinu. Í framhaldinu 

er málinu vísað áfram til einnar af fastanefndum Alþingis sem fer gaumgæfilega yfir þær 

tillögur sem lagðar eru fram og kallar eftir sérfræðiáliti þar sem þurfa þykir. Önnur umræða 
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snýst um að ræða einstakar greinar frumvarpsins og fara yfir þær breytingatillögur sem 

fastanefndin leggur til. Í lok umræðunnar eru greidd atkvæði um breytingatillögurnar. Við 

þriðju umræðu, og jafnframt lokaumræðu, er frumvarpið rætt í heild sinni og því næst kosið um 

hvort samþykkja eigi það til laga. Til að frumvarpið verði að lögum þarf meiri hluti þingmanna 

að samþykkja það (Sigríður Logadóttir, 2016).  

 

Frá árunum 2010 til ársins 2018 hafa fjögur frumvörp til laga verið lögð fram, gagngert í þeim 

tilgangi að takmarka eða koma í veg fyrir kennitöluflakk en ekkert þessara frumvarpa hafa 

orðið að lögum. Fjórða og nýjasta frumvarpið er enn í ferli.  

 

Fyrsta skráða frumvarpið var lagt fram árið 2010 af Lilju Mósesdóttir, þáverandi þingmanni 

Vinstri hreyfingarinnar – græns framboðs. Tillögur hennar til að sporna við kennitöluflakki fólu 

í sér breytingar á lögum um einkahlutafélög, hlutafélög og lögum um gjaldþrotaskipti. Hún 

lagði til að hlutafélagaskrá hefði vald til að synja skráningu nýs félags, eða afskrá félag, eftir 

viðskiptasögu stjórnenda þess (Þingskjal 872, 2009-2010). Jafnframt lagði hún til að skiptastjóri 

hefði ekki heimild til að ráðstafa eignum eftir gjaldþrot aftur til stjórnenda eða aðila þeim 

tengdum (Þingskjal 872, 2009-2010). Frumvarpinu var vísað til viðskiptanefndar en komst ekki 

til 2.umræðu. Gagnrýnin sem þetta frumvarp fékk var meðal annars að það væri of opið, 

ramminn þyrfti að vera skýrari og valdið sem hlutafélagaskrá myndi fá væri of matskennt 

(Hallgrímur Oddsson, 2010). 

  

Árið 2012 var nýtt stjórnarfrumvarp lagt fram af þáverandi atvinnuvega-og 

nýsköpunarráðherra, Steingrími J. Sigfússyni. Frumvarpið var afrakstur starfshóps sem 

skipaður var af ráðherra og vann að tillögum sem áttu að takmarka kennitöluflakk. Hópurinn 

lagði til breytingar á lögum um hlutafélög og einkahlutafélög, og breytingar á lögum um 

ársreikningaskil. Þessar breytingar fólu í sér hækkun á lámarkshlutafé bæði einka- og 

hlutafélaga, og tryggari skil ársreikninga. Þannig yrði lágmarkshlutafé í hlutafélögum 6 miljónir 

króna í stað 4 miljóna, og lágmarkshlutafé einkahlutafélaga myndi hækka úr 500.000 kr. í 

750.000 kr. (Þingskjal 1226, 2012-2013). Einnig var lagt til að hlutafélagaskrá hefði heimild til 

að skipta búi sem ekki hefði skilað ársreikningi fyrir síðustu þrjú reikningsár, en samkvæmt 

lögum var sú heimild þegar í höndum ráðherra. Jafnframt yrði hægt að ganga að 

stjórnarmönnum beint fyrir að skila ekki ársreikningum á réttum tíma og sekta þá, eins og gert 

er í Noregi og Danmörku (Þingskjal 1226, 2012-2013). Þessu frumvarpi var vísað áfram til 

viðskiptanefndar þar sem það stoppaði án frekari skýringa (Steingrímur J. Sigfússon, 2014). 

Samtök frumkvöðla- og hugvitsmanna gerðu bentu meðal annars að þessi hækkun, á 

https://www.althingi.is/altext/138/s/0872.html
https://www.althingi.is/altext/138/s/0872.html
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lágmarkshlutafé í bæði hlutafélögum og einkahlutafélögum sem lögð var til, væri ekki mikil 

hækkun fyrir þá einstaklinga sem hefðu mikið fjármagn til umráða en verulega íþyngjadi fyrir 

þá sem eru að stíga sín fyrstu skref í atvinnustarfsemi (Samtök frumkvöðla og hugvitsmanna. 

2013). 

 

Árið 2016 lagði Karl Garðarsson, þingmaður Framsóknarflokksins ásamt fleiri 

samþingmönnum sínum, fram þriðja frumvarpið til laga þar sem lagðar voru til breytingar á 

lögum um hlutafélög og lögum um einkahlutafélög, og ætlað að takmarka kennitöluflakk. 

Megininntak þeirra breytinga var að stjórnarmenn eða framkvæmdastjórar í bæði hlutafélögum 

og einkahlutafélögum megi ekki vera í forsvari félaga ef þeir hafa á síðustu þremur árum verið 

í forsvari fyrir tvö félög eða fleiri sem hafa orðið gjaldþrota (Þingskjal 874, 2015-2016). 

Frumvarpið var gagnrýnt fyrir að ráðast ekki að rót vandans og óttast var að það myndi ekki 

skila tilætluðum árangri, meðal annars vegna þess að aðrir aðilar yrðu einfaldlega skráðir í 

forsvari (Haraldur Guðjónsson, 2016). Þetta frumvarp náði ekki fram að ganga og var lagt 

óbreytt fyrir Alþingi að nýju haustið 2018, í þetta sinn af Þorsteini Sæmundssyni, þingmanni 

Miðflokksins (Þingskjal 38, 2017-2018).  

 

Frumvarpið er nú til umfjöllunar hjá efnahags- og viðskiptanefnd. Fimm af sautján 

umsagnaraðilum hafa skilað áliti þegar þetta verkefni er skrifað, en frestur rann út 10. desember 

2018 (KPMG, 2018). Helstu áhyggjur sem umsagnaraðilar hafa er að frumvarpið gangi nærri 

atvinnufrelsi fólks og hafi þar með áhrif á þátttöku þess í stjórn félaga. Eins er gerð athugasemd 

við að það sé ekki gerður greinarmunur á ásetningi forsvarsmanna þegar kemur að gjaldþroti 

(KPMG, 2018). Alþýðusamband Íslands (2018) leggur til að frumvarpinu verði breytt þannig 

að það samræmist þeim tillögum sem Alþýðusambandið lagði fram á síðasta ári í samvinnu við 

Samtök atvinnulífsins, og bannið nái yfir „skuggastjórnendur“ líka. Skuggastjórnendur eru í 

rauninni þeir aðilar sem eru í forsvari félaganna en eru ekki skráðir sem slíkir (Alþýðusamband 

Íslands og Samtök atvinnulífsins, 2017). Sú lagabreyting væri nær því sem þekkist á 

Norðurlöndunum.  

 

5. Aðferð 

Til að fá upplýsingar um kennitöluflakk var notast við viðtöl sem er eigindleg rannsóknaraðferð.  

Helsti ókostur þessarar rannsóknaraðferðar er að þátttakendur eru yfirleitt fáir og því er ekki 

hægt að alhæfa að niðurstöður rannsóknarinnar eigi við um heildina. Kosturinn er líka að Hins 
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vegar gefa þær rannsakendum hugmynd sem gæti leitt til megindlegrar rannsóknar á 

viðfangsefninu (Kotler  og  Keller,  2008). 

 

5.1 Rannsóknarsnið 

Við gerð þessarar rannsóknar var notast við tilviksrannsóknir (e.case study) en tilgangur þeirra 

er að rannsaka eitt eða fleiri viðfangsefni til að þróa ítarlegan skilning á viðfangsefninu. (Yin, 

1994).  

 

5.2 Þátttakendur 

Tekin voru djúpviðtöl við tólf aðila; annars vegar stjórnendur tíu mismunandi fyrirtækja til að 

ræða viðhorf þeirra til kennitöluflakks og mögulegar afleiðingar á rekstur fyrirtækjanna, og hins 

vegar tvo aðila sem hafa stundað kennitöluflakk. Gerð var tilraun til að ræða við bæði núverandi 

og fyrrverandi þingmenn til að spyrja þá út í frumvörp sem hafa verið lögð fram til að sporna 

við kennitöluflakki. Sendur var tölvupóstur á ritara Miðflokksins sem áframsendi erindið til 

Þorsteins Sæmundssonar, þingmanns Miðflokksins, sem svaraði ekki tölvupósti eða símtölum 

þrátt fyrir ítrekaðar tilraunir.  

 

Viðmælendum er skipt upp í tvo viðtalshópa í þessu verkefni. Fyrrnefndi hópurinn, stjórnendur 

fyrirtækjanna, er hér eftir nefndur hópur 1 og sá síðarnefndi, aðilar sem hafa stundað 

kennitöluflakk, hópur 2.  

 

Viðmælendur í hópi 1 voru valdir með markmiðsúrtaki (e. purposive sample). Með þeirri aðferð 

velur rannsakandi viðmælendur sem taldir eru líklegir til að hæfa markmiði rannsóknarinnar. 

Það er fyrirfram vitað að þeir geti veitt innsýn í viðfangsefnið vegna reynslu sinnar. 

 

Viðmælendur í hópi 2 voru valdir út frá fjölmiðlum. Í þessum hópi eru einstaklingar sem fjallað 

hafði verið um í fréttum í tengslum við kennitöluflakk og rannsakandi hafði samband við. 

Upphaflega voru sendir út tölvupóstar á sex aðila. Svar barst aðeins frá einum þeirra og sá vildi 

ekki kannast við að tengjast viðfangsefninu. Því næst var haft upp á fjórum aðilum til viðbótar, 

tveir þeirra samþykktu viðtal en hættu við þegar leið á símtalið og þeir heyrðu um hvað 

verkefnið fjallaði. Hinir tveir samþykktu að koma í viðtal en aðeins ef hægt væri að tryggja 

nafnleysi.  

 

Viðmælendur voru ekki nafngreindir í rannsókninni, bæði að ósk þeirra sjálfra og einnig í von 

um að fá heiðarlegri svör og opnari umræðu. Þar sem viðfangsefnið er viðkvæmt umræðuefni 
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taldi rannsakandi að svör viðmælenda gætu mögulega haft áhrif á störf viðkomanda eða rekstur 

fyrirtækjanna og því var fullum trúnaði heitið. 

 

Í eftirfarandi töflu má sjá útlistun á viðmælendum í hópi 1, í hvaða atvinnugrein þeir starfa og 

stöðu þeirra innan fyrirtækisins, ásamt stærð fyrirtækis og starfsmannafjölda.  

 

Viðmælandi: Fyrirtækjaform: Stærð  Starfsmenn Staða viðmælanda 

V1 Veitingarekstur Meðalstórt 51-250 Framkvæmdastjóri 

V2 Sérhæfð hönnun Örfyrirtæki 1-9 Framkvæmdastjóri 

V3 Orkufyrirtæki  Stórt 250+ Forstjóri 

V4 Iðnfyrirtæki / Byggingar Stórt 250+ Framkvæmdastjóri 

V5 Iðnfyrirtæki / Rafmagn Meðalstórt 51-250 Framkvæmdastjóri 

V6 Smásala  Lítil 10-50 Framkvæmdastjóri 

V7 Iðnfyrirtæki / Fiskur Meðalstórt 51-250 Framkvæmdastjóri 

V8 Raftæki Meðalstórt 51-250 Framkvæmdastjóri 

V9 Heildsala Lítið 10-50 Framkvæmdastjóri 

V10 Blönduð smásala Stórt 250+ Forstjóri 

Tafla 7: Yfirlit yfir viðmælendur í hópi 1. 

 

Báðir viðmælendurnir í hópi 2 eru starfandi framkvæmdastjórar í dag. Þeir starfa báðir hjá 

fyrirtækjum sem áður voru starfrækt á öðrum kennitölum, þar sem þeir voru einnig 

framkvæmdastjórar. Fyrirtæki viðmælanda B1 hefur þrívegis skipt um kennitölu. 

 

Viðmælandi Fyrirtækjaform Stærð Staða viðmælanda 

B1 Veitingarekstur Stórt Framkvæmdastjóri 

B2 Fasteignarekstur Lítið Framkvæmdastjóri 

Tafla 8: Yfirlit yfir viðmælendur í hópi 2. 

 

5.4. Framkvæmd 

Upphaflega voru tíu meðalstór fyrirtæki valin af handahófi (50-250 starfsmenn), þar sem 

stjórnendur þeirra voru taldir líklegir til að varpa ljósi á viðfangsefni rannsóknarinnar. Sendur 

var tölvupóstur á stjórnendur þessara fyrirtækja en viðbrögð voru lítil sem engin. Þá voru sendir 

út fleiri tölvupóstar til annarra fyrirtækja, eða allt þar til tíu manns voru tilbúnir að veita 

rannsakanda viðtal. Lagt var upp með að enginn af þessum tíu viðmælendum væri starfandi í 

sömu atvinnugrein og var það gert í þeirri von um að fá fjölbreyttari svör. Skilyrðin fyrir 

þátttöku var að viðmælandi sæi um daglegan rekstur þess fyrirtækis sem hann starfaði hjá. Svör 
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bárust frá stjórnendum misstórra fyrirtækja og eru viðmælendur allt frá því að vera einyrkjar og 

upp í sjórnendur stórra fyrirtækja. 

 

Viðtölin fóru öll fram á tímabilinu október - desember 2018. Höfundur þessa verkefnis tók 

viðtölin sjálfur og flest voru tekin á skrifstofum viðmælenda, að þeirra beiðni. Eitt viðtal fór 

fram á heimili viðmælandans. Viðtölin voru hljóðrituð á farsíma rannsakanda með leyfi 

viðmælenda. Það var eingöngu gert í því skyni að geta unnið úr upplýsingunum seinna meir, 

og var viðtölunum síðan eytt út eftir að þau voru skrifuð upp. 

  

Spurningarammi var hafður til hliðsjónar í öllum viðtölum, en spurningarnar reyndust þó 

mismargar eftir viðmælendum og mismunandi eftir viðtalshópum. Tilgangurinn var að fá fram 

viðhorf stjórnenda til kennitöluflakks og hugmyndir þeirra um áhrif þess og því var 

spurningarammanum ekki alltaf fylgt í réttri röð heldur samtalinu leyft að þróast. Það sama átti 

við um viðmælendur í hópi 2. Viðtölin við viðmælendur í hópi 1 tóku frá 7-36 mínútum í 

framkvæmd, og viðtölin við viðmælendur í hópi 2 frá 36 – 70 mínútum. 

6. Niðurstöður 

Í eftirfarandi kafla verður gerð grein fyrir niðurstöðum viðtala. Fyrri hluti þessa kafla fjallar um 

niðurstöður viðtala við viðmælendur í hópi 1, og seinni hlutinn um niðurstöður viðtala við 

viðmælendur í hópi 2. Í lok kaflans er samantekt á niðurstöðum beggja hópa. Sjá nánari útlistun 

á viðmælendum í hópi 1 í töflu 3. 

 

Niðurstöður eru sundurliðaður eftir spurningum, í þeirri röð sem þær voru hafðar til hliðsjónar 

þegar viðtölin voru tekin. Viðmælendum var bent á að þeir þyrftu ekki að svara einstökum 

spurningum en enginn kaus að nýta sér þann rétt. 

 

6.1 Þekkir þú hugtakið kennitöluflakk? 

Fyrsta spurningin sem viðmælendur í hópi 1 voru spurðir að var hvort þeim væri kunnugt um 

orðatiltækið kennitöluflakk. Það er ekki sjálfgefið að stjórnendur fyrirtækja viti hvað 

kennitöluflakk er, og því var þessi spurning fyrst og fremst höfð til að hafa möguleika á að 

upplýsa viðmælendur sem ekki þekktu til og til að koma í veg fyrir misskilning. Allir 

viðmælendur voru sammála um að þekkja orðatiltækið kennitöluflakk.  
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6.2 Hefur þú rætt, eða heyrt rætt um orðatiltækið kennitöluflakk síðustu 6 mánuði? 

Þessi spurning var lögð fyrir viðmælendur til skoða hvort almenn umræða um kennitöluflakk 

væri ofarlega í huga fólks þegar kemur að vali á umræðuefni. Til að fá betri mynd af umræðunni 

var þessari spurningu fylgt eftir með því að spyrja um algengi umræðunnar á síðastliðnum 6 

mánuðum. Allir tíu viðmælendurnir voru á sama máli um að þetta umræðuefni kæmi ekki oft 

fyrir í samskiptum þeirra við aðra einstaklinga en flestir þeirra sögðu þó að kennitöluflakk hefði 

komið til tals hjá þeim síðustu 6 mánuði. Viðmælendur tveggja stærstu félaganna sögðu að þetta 

hefði ekki verið í umræðu hjá þeim síðastliðna 6 mánuði. Báðir þessir aðilar eiga það 

sameiginlegt að vera einu forstjórarnir sem tóku þátt í þessari rannsókn og stærð félaga þeirra 

er flokkuð sem stór, með 250 starfsmenn eða fleiri. 

 

Allir viðmælendur töluðu um að þeir fengu sínar upplýsingar um kennitöluflakk í gegnum 

fréttamiðla, sama hvort það var í dagblöðum, útvarpinu eða sjónvarpinu. Það má því segja að 

fjölmiðlar gegni stóru hlutverki þegar kemur að því að fræða almenning um kennitöluflakk. Það 

voru þó ekki bara fjölmiðlar sem ýttu undir almenna umræðu á kennitöluflakki. Helmingur 

viðmælenda, eða fimm talsins, bættu við að þeir heyrðu einnig af kennitöluflakki í 

persónulegum samskiptum, það er að segja af umtali. 

 

6.3 Hvert er persónulegt viðhorf þitt gagnvart kennitöluflakki? 

Til að fá betri hugmynd um hvaða skoðun viðkomandi stjórnandi hafði var hann spurður um 

persónulegt viðhorf gagnvart kennitöluflakki. Af þeim tíu sem var rætt við, var aðeins einn sem 

hafði jákvæða skoðun á kennitöluflakki. Sá stjórnandi er framkvæmdastjóri í veitingarrekstri 

og hans skoðun var sú að á meðan þetta væri löglegt, þá væri kennitöluflakk í góðu lagi þar sem 

stjórnendur fyrirtækjanna væru að hugsa um hag fyrirtækisins. Hvort þetta væri siðferðislega 

rétt var hann ekki viss um. Hann var í framhaldinu spurður hvort honum fyndist í lagi að skipta 

um kennitölu svo lengi sem hann væri að verja sjálfan sig. Hann taldi það skipta máli hvort 

viðkomandi gerði það í þeim tilgangi að svindla með peninga eða vernda sig fjárhagslega frá 

rekstrinum.:  

  

  Já, ef þú ert ekki í því skyni að svindla peninga með þessu. Með veitingastaðina er það  

  oft rekstrarfélag og eignarhlutafélög, tvö aðskilin félög þar sem rekstrarfélagið borgar   

  eignarfélaginu leigu á tækjum og húsnæði. Svo fer rekstrarfélagið á hausinn og  

  eignarfélagið er eftir.  Í flestum tilfellum er þetta gert til þess að vernda sjálfan sig. 

    Við setjum upp reksturinn okkar sem rekstrar- og eignarfélög, það getur allt gerst í 
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 veitingarekstri, það getur komið upp krísa þar sem enginn borðar hjá manni og missir  

  allar tekjur og þá fer maður undir. Þetta er gert til þess að vernda reksturinn sjálfan. 

 (V1, Framkvæmdastjóri, munnleg heimild, viðtal, 15.nóvember 2018) 

 

Samkvæmt viðmælanda V1 þá telst kennitöluflakk vera jákvætt ef viðkomandi notar það í því 

skyni að tryggja reksturinn ef illa fer. Í því felst að ef reksturinn fer á hausinn þá heldur 

viðkomandi enn þá í eignirnar þar sem þær voru á annari kennitölu. Með þessu móti er hægt að 

tryggja reksturinn ef illa fer. Hinir níu viðmælendurnir voru honum ósammála og höfðu 

neikvætt álit á kennitöluflakki, þeim fannst það almennt siðlaust og töldu að það ætti að vera 

ólöglegt og bannað. Viðmælandi V8 taldi ósanngjarnt út frá samkeppnissjónarmiði að hægt 

væri að keyra félag í þrot og byrja aftur á hreinum grunni:  

 

   Það er bara ójafn leikur að hafa með þeim hætti að þetta er mögulegt, ég lít þannig á 

að samkeppni er af hinu góða ef hún er heiðarleg þá er það fært og gott fyrir alla. En  

 ef þú   getur bara hlaupið frá því og byrjað uppá nýtt með hreint borð og haldið 

áfram, það tel ég vera óeðlilegt. Mér finnst þetta tiltölulega einfalt allt þannig lagað, 

maður vill að samkeppnin sé á jafnréttisgrundvelli og það þýðir þannig að menn eru 

að keppa, en á skynsamlegan máta þannig þeir keyra ekki allt draslið í þrot af því það 

hefur áhrif á aðra. Þeir gera allt umhverfið erfiðara en eðlilegt er, svo bara eftir 

einhvern x tíma fara þeir í þrot þessir menn, þeir eru farnir, kúnninn situr eftir með 

sárt ennið, ábyrgðaraðilinn er farinn og hvað á að gera?“. (V8, Framkvæmdastjóri, 

munnleg heimild 20.nóvember 2018) 

 

Þetta ýtir undir þá ímynd að neytandinn sé hluti af vandanum. Hann mun versla þar sem hann 

telur sig fá bestu kjörin, óafvitandi hvað á undan hefur gengið eða hvaða afleiðingar kunna að 

fylgja í kjölfarið. 

 

6.4 Hefur fyrirtækið sem þú vinnur hjá orðið fyrir fjárhagslegum skaða vegna 

kennitöluflakks? 

Viðmælendur voru spurðir hvort fyrirtækið sem þeir störfuðu hjá hefðu orðið fyrir einhverju 

tjóni af völdum kennitöluflakks. Flestir, eða átta af tíu viðmælendum, sögðust ekki hafa orðið 

fyrir fjárhagslegu tjóni af völdum kennitöluflakks og vildu sumir meina að þetta tíðkaðist ekki 

í þeirra geira. Eingöngu tveir viðmælendur, viðmælendur V1 og V4, töldu sig hafa orðið fyrir 
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tjóni en þeir starfa í veitinga- og byggingariðnaðinum. Tjónið sem viðmælandi V1 varð fyrir 

var í vægari kantinum, tap á annan tug þúsund króna,. Þetta voru kröfur þar sem einstaklingar 

létu skrifa á sig í reikningsviðskiptum en urðu svo gjaldþrota sjálfir. Viðmælandi V4 taldi þetta 

vera daglegt brauð hjá sér, í byggingariðnaðinum væru tugmiljónir afskrifaðar á hverju ári. 

 

Hér var ekki skilgreint nákvæmlega hvað átt var við með skaða en af svörum að dæma túlkuðu 

viðmælendur spurninguna þannig að um beint fjárhagslegt tjón væri að ræða. Eins og kom fram 

í kafla 3.1. getur tjón vegna kennitöluflakks bitnað á samfélaginu í formi hærra vöruverðs og 

hærri skatta (Alþýðusamband Íslands og Samtök atvinnulífsins, 2017). 

 

6.5 Hver ber ábyrgð á kennitöluflakki? 

Þegar fréttir um kennitöluflakk eru lesnar er eigandi fyrirtækisins eða rekstraraðili yfirleitt 

útnefndur sökudólgurinn en er það alltaf raunin? Viðmælendur voru spurðir hvern, eða hverja, 

þeir töldu vera ábyrga fyrir kennitöluflakki. Allir töldu þeir rekstraraðilann bera mestu 

ábyrgðina en nokkrir nefndu líka stjórnvöld í því samhengi. Viðmælandi V4 segir: 

 

  Það er ekki einn sem ber ábyrgðina það eru allir sem bera ábyrgðina, það er  

náttúrlega gerandinn sem ber stærstu ábyrgðina, þetta er svo auðvelt að koma aftur 

og aftur, þannig að stjórnvöld bera ábyrgð að gera þeim erfiðara fyrir. Að þú hefur 

orðið gjaldþrota einu sinni að þú kemur ekki aftur og aftur. Auðvita eiga menn að fá 

séns aftur, alveg klárlega, það hafa allir lent í einhverjum óhöppum. Enn þegar menn 

eru komnir með einhverja slóð á bakvið sig þá þarf að vera einhver úrræði á bakvið 

það til að stöðva það. (V4, Framkvæmdastjóri, munnleg heimild, viðtal 25.nóvember 

2018). 

 

Tveir viðmælendur töldu neytandann eða viðskiptavininn einnig vera hluta af vandanum. 

Viðmælandi V9 sagði að neytandinn hefði val um að versla ekki við fyrirtæki sem eru þekkt 

fyrir kennitöluflakk, og viðmælandi V8 taldi neytandann hugsa í skammtíma en ekki 

langtímalausnum.  

 

  „Mín upplifun á neytandanum er að hann hugsar mjög skammt, ef þetta er hagkvæmt 

  fyrir hann þá er honum alveg sama. Tryggð viðskipta þarf ekki að rista mjög djúpt“. 

   (V8, Framkvæmdastjóri, munnleg heimild, viðtal, 20.nóvember 2018) 
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Tveir aðrir viðmælendur, V10 og V6, voru ósammála því að neytandinn væri hluti af vandanum. 

Neytandinn gæti aldrei verið ábyrgur og ætti að geta treyst rekstraraðilanum til að reikna út 

rétta verðið. Hins vegar gætu neytendur haft áhrif og kosið að eiga ekki í viðskiptum við 

fyrirtæki sem hafa orðið uppvís að kennitöluflakki. Viðmælandi V7 sagði: 

 

Ég get ímyndað mér það að eru örfáir einstaklingar á hverju tímabili sem eru að 

þessu. Segjum bara ef einhver tæki eftir þessu, hvað á hann í raun að gera? Hvað er 

hægt að gera? Það eru í lögunum, það þurfti helst bara blaðamenn sem eiga að segja 

frá þessu, upplýsa þetta svo fólk getur sagt bara, já þetta x fyrirtæki, ég vill ekki eiga í 

viðskiptum við þá, því ég er búinn að heyra um þetta. Það er svona að efla 

siðferðiskendina hjá þeim sem eru hugsanlegir viðskiptavinir.  Opinberir aðilar geta 

voða lítið gert. (V7, Framkvæmdastjóri, munnleg heimild, viðtal 25.nóvember 2018) 

 

 

Einn viðmælandi taldi lögfræðinga bera ábyrgð, auk rekstraraðila og stjórnvalda, með því að 

aðstoða fólk við að koma kennitöluflakki í ferli. 

 

6.5 Hvernig geta stjórnvöld brugðist við? 

Eins og nefnt var hér á undan þá töldu átta af tíu viðmælendum stjórnvöld bera að einhverju 

leyti ábyrgð á því að kennitöluflakk viðgengst. Viðmælendur voru spurðir með hvaða hætti þeir 

töldu skynsamlegast fyrir stjórnvöld að bregðast við kennitöluflakki. Flestir viðmælendur, eða 

níu af tíu, voru sammála um að eitthvað þyrfti að gerast, stjórnvöld þyrftu að grípa inn í. Einn 

viðmælandi, V1, var annarrar skoðunar og taldi engra breytinga þörf þar sem hann gæti tryggt 

reksturinn sinn með núverandi  lagaformi. Í framhaldi af þessum umræðum voru viðmælendur 

spurðir hvort þeim fyndist að það ætti að setja atvinnurekstrarbann á þá einstaklinga sem hafa 

stundað kennitöluflakk og lagafrumvarpið sem Miðflokkurinn lagði fram fyrr í haust rætt í því 

samhengi (sjá nánar um frumvarpið í kafla 4.2.1). Allir viðmælendur töldu þetta vera skrefið í 

rétta átt en viðmælandi V7 var þeirrar skoðunar að lengja þyrfti atvinnurekstrarbannið úr 

þremur árum í fimm. 

 

6.6. Þegar þú átt í viðskiptum við önnur hlutafélög, semur þú undan takmarkaðri 

ábyrgð? 

Meginreglan um samningsfrelsi á Íslandi felst í því að menn ráða því við hvern þeir semja. Þetta 

þýðir að fyrirtæki á Íslandi geta kosið sér samstarfsfélag (Páll Sigurðsson, 1987). Félög geta 
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samið undan takmarkaðri ábyrgð með því að fara fram á að viðskiptavinir leggi fram tryggingu 

í formi sjálfsábyrgðar, það er að segja, viðskiptvinurinn verður persónulega ábyrgur fyrir þeim 

skuldum sem hann stofnar til. Viðmælendur voru spurðir hvort þeir semdu undan takmarkaðari 

ábyrgð þegar þeir eigi í viðskiptum við önnur fyrirtæki. Allir viðmælendur svöruðu því til að 

hafa aldrei samið undan takmarkaðri ábyrgð en það væri ekki útilokað að slíkt kæmi til 

framkvæmda. Viðmælandi V4 sagði það velta á viðskiptavinum sjálfum: 

 

Það er mjög misjafnt. Tökum sem dæmi, ef það er aðili sem búinn að eiga viðskipti  

  við okkur til tugi ára, búinn að standa sig vel og altaf búinn að borga. Við erum ekki  

  endilega að krefja hann um trygginga, en ef það kemur einhver inn sem er að byrja og  

  við opnum ekki úttektar heimildir á svona aðila sem nýtt fyrirtæki nema hann sé með  

  ábyrgð á bak við það. Þeir fá kjör gegn staðgreiðslu ekki gegn úttektarheimild, 

auðvitað tökum við einhverja séns á mönnum, því við þekkjum þá, vitum þá, og svo 

framvegis. En ef þetta er einhver sem við vitum ekki neitt þá gerum við það ekki. (V4, 

Framkvæmdastjóri, munnleg heimild, viðtal, 25.nóvember 2018) 

 

 

Aðrir viðmælendur sögðust ýmist fara fram á frekari tryggingar eða þurfa meta hvert tilvik fyrir 

sig. Viðmælandi V6 sagðist aldrei muna skrifa undir sjálfsábyrgð varðandi rekstur: 

  

 Nei, auðvitað getur birgi farið fram á það að maður mundi þurfa leggja inn einhverja 

sjálfsábyrgð, en ég segi það er bara galið ég mundi aldrei gera það. Þetta fylgir 

áhættunni að vera í rekstri, hvort sem þú er birgi eða smásali. Ég hef einu sinni verið 

beðinn um þetta frá skipafélögunum en það kom ekki til greina. Ég mæli ekki með að 

fólk skrifi undir sjálfsábyrgð varðandi rekstur það er ekki gáfulegt. (V6, 

Framkvæmdastjóri, munnleg heimild, viðtal, 25.nóvember 2018) 

 

6.7 Niðurstöður – hópur 2 

Viðmælendur í hópi 2 fengu ekki sömu spurningar og hópur 1 og því voru niðurstöður frá þeim 

hópi aðrar. Fyrsta spurningin sem viðmælendur voru spurðir að var hversu auðvelt það væri að 

stunda kennitöluflakk. Báðir viðmælendur voru sammála um að það væri frekar auðvelt. 

Viðmælandi 2 sagði að það gæti í rauninni ekki verið neitt annað en auðvelt. Viðmælandi 1 

sagði að það væri í sjálfu sér ekki flókið að skipta um kennitölu en það væri hrikalega erfitt að 

vinna úr þessu.  
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Viðmælendur voru því næst spurðir hvernig þeir kæmu eignum undan. Báðir voru sammála um 

að leita ráða hjá lögfræðingi og endurskoðanda þegar kæmi að því að skipta um kennitölu. 

Viðmælandi 1 sagði sig bara vera leikmann sem hafði ekki þekkingu á þessu, en viðmælandi 2 

útlistaði ferlið: 

 

Eina sem þú gerir er að flytja starfsemina yfir á nýtt félag og þú getur haft einhvern í 

forsvari fyrir því félagi. Svo getur þú breytt því seinna. Á næsta aðalfundi þá getur þú 

kosið nýja stjórn og þá ert þú kominn inn í stjórnina, það er ekkert sem bannar það. Ef 

nafnið er á rekstrinum og félaginu sem er að fara hausinn þá breytir hann nafninu á 

því félagi og setur nafnið yfir á nýja félagið. Hann passar sig að gera þetta tímalega 

þannig hann sé ekki kominn í gjaldþrot. Hann getur líka tekið allan reksturinn, 

fyrirtækið hans fer í gjaldþrot og það er ekkert sem finnst í búinu. Síðan kaupir hann 

annað félag og heldur áfram með sama reksturinn eins og ekkert hafi í skorist, þá er 

það bara nýtt félag og nýjar forsendur, viðskiptasamböndin eru þau gömlu.  

(B2, Framkvæmdastjóri munnleg heimild, viðtal 7.desember 2018) 

 

Viðmælendur voru spurðir hvað hefði þurft að gerast til að þeir hefðu sleppt því að stunda 

kennitöluflakk og jafnframt hvernig væri hægt að stöðva það. Viðmælandi 1 sagðist ekki hafa 

haft annan kost í stöðunni en að skipta um kennitölu á rekstrinum. Hann var á þeirri skoðun að 

það væri ekki mikið sem hægt væri að gera til að stöðva kennitöluflakk, kerfið sjái um sig sjálft. 

Það séu ekki til neinar einfaldar lausnir og að erfitt sé að setja einhver lög þar sem það er verið 

að gera eitthvað sambærilegt um allan heim, alla daga. Viðmælandi 2 taldi sig ekki þurfa að 

eyða miklu púðri í svona vangaveltur þar sem Ísland sé með allt aðra löggjöf en önnur lönd. En 

hann bætti við ef stjórnvöld vildu sjá einhverja breytingu þá þyrftu þau að endurskrifa lög um 

hlutafélögin með tilliti til þeirra landa sem eru komin mun lengra en við í þessum málum. Þessi 

viðmælandi var í framhaldinu spurður út í frumvarpið sem Miðflokkurinn lagði fram fyrr í haust 

sem miðar að því að takmarka kennitöluflakk (sjá nánar um frumvarpið í kafla 4.2.1), hvort 

hann teldi það eitthvað til að hafa áhyggjur af. Hann taldi svo ekki vera, það myndi einungis 

breyta stöðunni lítillega en kennitöluflakk yrði áfram gerlegt: 

 

Þá víxla bara menn til í stöðunni.  Kannski eiga tveir félagið, og kannski er allt í einu 

þessi orðinn stjórnarformaður og kona hans orðin varamaður í stjórn, það þarf bara 

tvo, búið. Það er nóg að einn eigi félagið og annar bara sem varamaður, þá vísar þú 
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bara á varamanninn. Þetta getur verið hópur sem eru að víxla stöðum á milli. Aftur á 

móti sá sem varð til þess að félagið hans fór í þrot, þó hann sé búinn að kaupa annað, 

þá er það ekki einmitt á hans nafni, hann bíður bara í 3 ár og þá er þetta bara búið. 

(B2, Framkvæmdastjóri munnleg heimild, viðtal 7.desember 2018) 

 

 

Hann bætti jafnframt við að það væru margir sem ættu hagsmuna að gæta, það væru þrýstihópar 

í þjóðfélaginu sem myndu ekki hleypa þessu frumvarpi í gegn: 

 

  Það er búið að vera reyna tala um þetta í meira en 30 ár  að reyna stoppa þetta  

kennitöluflakk í hverjum einustu þingkosningum sem fara fram hérna á Íslandi. Þá 

fara menn að tala um að það þurfi að stoppa þetta kennitöluflakk. Ef þetta væri það 

einfalda væri löngu búið að stoppa þetta, en þetta er ekki einfalt. (Framkvæmdastjóri 

(B2, Framkvæmdastjóri munnleg heimild, viðtal, 7.desember 2018) 

 

 

Viðmælendur voru spurðir um hvort þeir hefðu fengið leiðsögn við að skipta um kennitölu á 

fyrirtækinu og báðir sögðust hafa talað við lögfræðing og endurskoðanda. Viðmælandi 1 sagðist 

hafa byrjað á að tala við lögmann til að athuga hvort fyrirtækið gæti farið í nauðasamninga. 

Nauðasamningar eru þegar samningar um greiðslu skulda sem hafa það markmið að vinna úr 

slæmri fjárhagsstöðu skuldarans, án þess að fyrirtækið sé tekið til gjaldþrotaskipta (Sigríður 

Logadóttir, 2016). Hann var í framhaldinu spurður hvort það væru bara lögfræðingar sem hefðu 

veitt honum ráðgjöf. Hann sagði að endurskoðandinn hefði líka verið með enda enginn 

sérfræðingur sjálfur: 

 

Maður kann þetta ekki, þetta er ekki sem maður er að læra um eða umgengst. Þetta 

er staða sem maður kemur í og maður þarf að leysa úr því. (B1, 

 Framkvæmdastjóri munnleg heimild, viðtal, 7.desember 2018) 

 

 

Viðmælandi 2 sagði að það væri best að tala við endurskoðanda, þeir væru sérfræðingarnir og 

framkvæmdin væri í þeirra höndum.  

 

Sýndu endurskoðandanum þínum þetta, hann er sérfræðingurinn í þessu. 

Viðskiptalögfræðingar eða lögfræðingar með sérmenntun í skattarétti en best er að 
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tala við endurskoðandann, þetta er í þeirra höndum 1 2 og 3.  Ef þú talar við 

endurskoðanda þá er það mjög gagnlegt í þessu sambandi, þeir þekkja þetta allir. Ég 

hvet mína viðskiptavini að tala við annaðhvort lögfræðinginn sinn eða 

endurskoðandann en hann er meira mikilvægari. (B2, Framkvæmdastjóri munnleg 

heimild, viðtal, 7.desember 2018) 

 

Viðmælendur voru að lokum spurðir hvort þeir myndu gera þetta aftur ef þeir gætu, þ.e. að 

skipta um kennitölu. Viðmælandi 2 taldi líklegt að hann myndi gera þennan verknað aftur þar 

sem þetta væri svo auðvelt. Viðmælandi 1 segist ekki vera viss, hann myndi reyna 

nauðungasamninga: 

 

„Í dag fer ég aldrei í banka. Í dag geri ég aldrei neitt nema eiga fyrir því. Þótt þú  

lendir í illa í því það þýðir ekki að þú ert óheiðarlegur. Þjóðin dæmir, það þýðir  

ekkert að berjast fyrir að ræða þetta, það er bara svoleiðis, sem betur fer á maður  

góða að, fjölskyldu hafa verið að styðja við bakið á manni“.. (B1, 

 Framkvæmdastjóri munnleg heimild, viðtal, 7.desember 2018) 

 

 

Viðmælandi 1 fékk í framhaldinu spurningu um hvort fjölmiðlar hefðu haft áhrif á hann, og 

hvernig þeir höfðu tekið á hans máli. Hann svaraði: 

 

„Mér fannst það sárt, ég skil alveg að menn hérna eru ágengir, ég skil ekki hvað  

  þeir voru að eltast við mig, en þetta var verst fyrir krakkana og fólkið mitt, fólkið sem 

  þykir vænt um mig. Þetta var mjög erfitt fyrir alla í kringum mann. Verra en hægt er  

að lýsa“. (B1, Framkvæmdastjóri munnleg heimild, viðtal, 7.desember 2018) 

 

 

 

6.7 Samantekt niðurstaðna 

Markmið þessa verkefnis var að kanna viðhorf sjórnenda til kennitöluflakks og hvaða áhrif það 

hefði á rekstur fyrirtækja. Eftirfarandi rannsóknarspurningarnar voru lagðar fram: 

 

Hvert er viðhorf stjórnenda fyrirtækja til kennitöluflakks? 

Hver eru áhrif kennitöluflakks á fyrirtækjarekstur? 
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Í þessum kafla verður leitast við að svara þessum spurningum með tilliti til niðurstaðna 

viðtalanna. Þegar viðhorf stjórnenda til kennitöluflakks er skoðað, voru nær allir í hópi 1 á sama 

máli að það væri af neikvæðum toga. Þeim fannst það ósanngjarn og ójafn leikur út frá 

samkeppnissjónarmiði að hægt væri að keyra félag í þrot og byrja aftur á hreinum grunni, og 

töluðu um að kennitöluflakk væri siðlaus gjörningur sem ætti að banna. Aðeins einn svaraði því 

til að ef viðkomandi væri að skipta um kennitölu til að bjarga rekstrinum, ekki til að svindla 

með peninga, þá fyndist honum í lagi að skipta um kennitölu.  

 

Í hópi tvö voru aðeins tveir viðmælendur og þeirra viðhorf var annað. Þeir höfðu báðir stundað 

kennitöluflakk en annar viðmælandinn skipti um kennitölu á sínu fyrirtæki vegna 

rekstrarörðugleika. Hann var ekki viss um að hann myndi ganga í gegnum þetta ferli aftur og 

frekar reyna nauðasamninga ef sambærileg staða kæmi upp. Hinn viðmælandinn sagðist myndu 

skipta um kennitölu aftur, það væri það einfalt. Báðir viðmælendur voru sammála um að það 

væri nokkuð auðvelt að stunda kennitöluflakk á Íslandi. Þeir voru einnig sammála um að það 

væri lítið hægt að gera til að stöðva það. Frumvarp sem Miðflokkurinn lagði fram fyrr í haust 

til að takmarka kennitöluflakk (sjá nánar um frumvarpið í kafla 4.2.1) myndi bara breyta 

stöðunni, það yrði áfram mögulegt. Þeir nefndu báðir að kennitöluflakk væri ekki eingöngu í 

þeirra höndum heldur kæmu lögfræðingar og endurskoðendur að framkvæmdinni líka. 

 

Þegar kom að því að svara hvaða áhrif kennitöluflakk hefði á fyrirtækjarekstur, sögðust átta af 

tíu viðmælendum í hópi 1, ekki hafa orðið fyrir fjárhagslegu tjóni af völdum kennitöluflakks, 

og sögðust ekki telja að slíkt viðgengist í þeirra atvinnugrein. Aðeins tveir töldu sig hafa orðið 

fyrir fjárhagslegu tjóni, þar af annar minni háttar, en hinn sagði að í hans atvinnugrein væru 

tugir miljóna afskrifaðar á ári hverju. Sá viðmælandi starfar í byggingariðnaðinum. Það er 

áhugavert viðhorf hjá meiri hlutanum þar sem ríkið verður af um 80 miljörðum kr. árlega vegna 

vangoldinna skatta og annarra skulda við hið opinbera (Þingskjal 38, 2017-2018, 5.gr.). Af þeim 

sökum er aukið eftirlit með fyrirtækjum af hálfu stjórnvalda sem eykur kostnað atvinnulífsins. 

Þannig að þó svo að stjórnendur fyrirtækja telji sig ekki verða fyrir beinu tjóni af völdum 

kennitöluflakks þá eykur þessi háttsemi kostnað atvinnulífsins (Þingskjal 38, 2017-2018, 5.gr.). 

 

Viðmælendur í hópi 1 voru sammála um að það sé ekki bara einn sem beri ábyrgðina heldur sé 

þetta samspil margra þátta sem þurfi að hafa í huga. Vissulega sé ábyrgðin helst hjá geranda, 

sem sagt ábyrgðarmanni rekstursins, en stjórnvöld beri líka ábyrgð þar sem þau leyfa þessu að 

viðgangast í íslensku samfélagi. Eins og viðmælandi V2 tók fram, þá er mjög auðvelt að fara 

illa með Íslendinga þar sem þeir segja ekki neitt; „Einn og einn röflari á Facebook en ekkert 
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annað“ – þeir leyfa þessu að gerast. Viðmælendur voru flestir sammála um að eitthvað þyrfti 

að breytast svo kennitöluflakk viðgengist ekki í íslensku samfélagi og þar þyrftu sjórnvöld að 

grípa inn í. Það var áhugavert að enginn viðmælenda í hópi 1 nefndu endurskoðendur sem 

mögulega ábyrgðaraðila, en báðir viðmælendur í hópi 2 sögðu þá gegna lykilstöðu þegar kæmi 

að framkvæmd kennitöluflakks því þeir hefðu þekkinguna. 

 

7. Lokaorð 

Viðfangsefnið kenntöluflakk var valið sem rannsóknarefni af þeirri ástæðu að það hefur verið 

mikið í umræðunni, örugglega síðan höfundur þessa verkefnis man eftir sér, og sérstaklega eftir 

hrun bankanna árið 2008. Síendurtekin umræða sem ratar í fréttirnar og gleymist þar til næsta 

mál kemst upp á yfirborðið, og virðist engan endi ætla að taka. Rannsakandi vildi komast að 

því hvað hefði verið gert hjá íslenskum yfirvöldum til að sporna við kennitöluflakki, hvort 

stjórnendur fyrirtækja hefðu í rauninni áhuga á þessu málefni og ekki síst hvar við stöndum 

gagnvart öðrum nágrannaþjóðum í þessu málum.  

 

Það var mjög áhugavert og upplýsandi að ræða við stjórnendur fyrirtækjanna. Markmiðið var 

að kanna viðhorf þeirra til kennitöluflakks ásamt því að skoða hvaða áhrif slíkt hefði á 

fyrirtækjarekstur. Einnig var talað við aðila sem hafa stundað kennitöluflakk til að fá innsýn í 

þeirra heim. Niðurstaðan var sú að stjórnendur hafa almennt neikvætt viðhorf gagnvart 

kennitöluflakki og þeir hafa engan áhuga að sjá slíkt í sínu viðskiptaumhverfi. Þeir vilja sjá 

breytingar og að eitthvað sé gert svo hægt sé að reka fyrirtæki á eðlilegum 

samkeppnisgrundvelli. Ábyrgðina telja þeir fyrst og fremst hjá gerandanum (skuldaranum) en 

að stjórnvöld beri líka ábyrgð og leyfi þessu að viðgangast með að bjóða upp á óhindrað 

vinnuumhverfi.  

Það sem kom rannsakanda verulega á óvart var hversu mörg frumvörp hafa verið lögð fram til 

laga á Alþingi en hafa dagað uppi í kerfinu. Embættismenn virðist ekki hafa mikinn áhuga á 

stemma stigu við þessu braski þrátt fyrir að miklir fjármunir séu í húfi. Alþýðusamband Íslands 

hefur síðustu fimm ár lagt fram tillögur að breytingu á lögum til að sporna við kennitöluflakki, 

nú síðast árið 2017, en stjórnvöld virðast hafa takmarkaðan áhuga á þeim úrlausnum. Í nýjasta 

frumvarpinu, sem var lagt fyrir þingið fyrr í haust, er ekki minnst á tillögur Alþýðusambandsins 

eða tekið mið af þeim.  
 

Í frumvarpinu er lagt til að þeir sem hafi komið að gjaldþroti tveggja eða fleiri félaga, geti ekki 

á næstu þremur árum á eftir verið í forsvari fyrir félag. Umsagnaraðilar hafa bent að þessi tillaga 
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sé hamlandi fyrir þá sem kynnu að vilja taka sér sæti í stjórnum félaga og verði til þess 

skráningum á öðrum aðilunum, en þeim sem eru í rauninni í forsvari fyrir félögin, fjölgi. 

Skuggastjórnendum myndi fjölga. Einn viðmælandi minn, sem hefur stundað kennitöluflakk, 

nefndi að þetta frumvarp yrði ekki hamlandi fyrir hann á neinn hátt. Hann myndi skrá einhvern 

annan í forsvari. Í því samhengi, og sem framhald af þessari rannsókn og öðrum sambærilegum 

sem hafa verið gerðar um kennitöluflakk, væri áhugavert að skoða skráningar maka. Jafnframt 

yrði áhugavert að skoða hvort kennitöluflakk sé algengara í einni atvinnugrein umfram aðra. 

 

Það var áhugavert að heyra hversu auðvelt er að stunda kennitöluflakk á Íslandi, jafnvel fyrir 

einstaklinga sem hafa litla sem enga þekkingu á hvernig eigi að bera sig að. 

Norðurlandaþjóðirnar eru komnar langt á undan okkur í lagasetningu um kennitöluflakk, og 

það fyrir löngu síðan. Upplifunin af lestri fréttamiðla sýnir að þolinmæði almennings virðist 

vera á þrotum og það er mat höfundar að nú sé kominn tími til úrbóta. 
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Viðaukar 

 

Viðauki A: Kynningarbréf til viðmælenda 
 

Góðan daginn,  

 

Ómar heiti ég og er að vinna að BSc ritgerðinni minni. Hún fjallar um kennitöluflakk og áhrif 

þess. 

 

Ég er að leita af viðmælendum til þess að svara nokkrum spurningum. Viðtölin eru ekki í lengri 

kantinum, eða um sirka 10-15mín. Viðtölin mín verða nafnlaus og verða ekki rekjanleg. Þetta 

er gert til þess að fá sem mest hreinskilin svör og að viðmælendur lendi ekki í eitthverju veseni. 

Er eingöngu að reyna finna út viðhorf áhrifavalda í stórum fyrirtækjum gagnvart þessu 

fyrirbæri. 

 

Viðtölin muna fara fram augliti til auglitis eða í versta falli í gegnum Skype. 

Ef áhugi er fyrir hendi endilega sendu mér línu og við tæklum stað og tíma. 

 

Mbk. Ómar Halldórsson 

Nemandi við Háskólann í Reykjavík 

 

Viðauki B: Umræðurammi viðtala fyrir hóp 1 

➢ Hefur þú rætt eða heyrt rætt um orðatiltækið kennitöluflakk síðustu 6 mánuði? 

➢ Hvert er persónulegt viðhorf þitt gagnvart kennitöluflakki? 

➢ Hefur fyrirtækið sem þú vinnur hjá orðið fyrir fjárhagslegum skaða vegna slíkrar 

starfsemi? 

➢ Hver finnst þér bera ábyrgð á slíkum viðskiptaháttum? ( kaupandi - seljandi - ríkið) 

Finnst þér að það ætti að setja atvinnurekstrarbann á þá einstaklinga sem hafa stundað 

slíka starfsemi? 

➢ Þegar þú átt í viðskiptum við önnur hlutafélög, semur þú undir takmarkaði ábyrgð? (Þ.e, 

ef fyrirtækið fer í þrot þá getur þú gert persónulega kröfu á hendur eiganda 

hlutafélagsins/einkahlutafélagsins). 
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Viðauki C: Umræðurammi viðtala fyrir hóp 2 

➢ Hversu auðvelt er að stunda kennitöluflakk á Íslandi? 

➢ Segðu mér frá ferlinu, þ.e.a.s. hvernig kemur maður eignum / fjármunum undan? 

➢ Er eitthvað sem löggjafarvaldið hefði getað gert til að stöðva þetta? 

➢ Fælingamáttur – Hvað hefði þurft að gerast sem hefði fengið þig til að hugsa tvisvar um 

gjörninginn áður en þú gerðir þetta? 

➢ Fékkstu leiðsögn um hvernig væri best að gera þetta (skipta um kennitölu)? 

➢ Myndir þú gera þetta aftur ef þú gætir það? 

 


