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Útdráttur 

Í þessari ritgerð var fjallað um einstaklingsfyrirtæki, sameignarfélag, samlagsfélag, 

samvinnufélag, einkahlutafélag og hlutafélag. Kostir og gallar hvers félagaforms voru 

skoðaðir, kannað hvort eitthvað bæri að varast eða hafa í huga við stofnun félags og 

hversu mörg fyrirtæki væru í hverju félagaformi fyrir sig. Stuðst var við lög 

félagaformanna auk þess voru upplýsingar fengnar úr tekjuskattslögum, 

bókhaldslögum, heimasíðu ríkisskattstjóra, heimasíðu efnahags- og 

viðskiptaráðuneytisins, Hagstofunni og fleiri stöðum. 

Þegar Hagstofu upplýsingar eru skoðaðar má draga þá ályktun að eigendur fyrirtækja 

hérlendis kjósi að velja félagaform sem dregur úr fjárhagslegri ábyrgð eiganda á 

rekstri félagsins og að skattlagning sé sem lægst. Ástæðan fyrir þessari ályktun er 

hversu vinsælt einkahlutafélagaformið er, en um 84% af fyrirtækjum skráðum í 

firmaskrá árið 2010 eru starfrækt undir þessu formi. Hlutafélagaformið nýtur ekki 

þessara vinsælda, enda byggt upp fyrir mun stærri fyrirtæki en þau sem starfrækt eru 

undir einkahlutafélagforminu. Samlagsfélögum fjölgaði um 422 félög á árinu 2010. 

Rekja má fjölgunina til reglu 50/20 í tekjuskattslögunum, en með breytingunni má 

skattleggja helming arðgreiðslna eiganda og þeirra er þiggja endurgreiðslu frá einka- 

og hlutafélögum sem launatekjur. Við þessa breytingu hækkaði skattlagning eiganda 

einka- og hlutafélaga, ef arðgreiðslan fer yfir 20% af bókfærðu eigin féi. Í 

samlagsfélagaforminu eiga engar arðgreiðslur sér stað heldur rennur hagnaður 

félagsins beint til eiganda. Fyrirtækjum í öðrum félagaformum hefur farið fækkandi 

sem tengja má regluverkum formanna, skattlagningu og ábyrgð eiganda. 

 

Áhætta í viðskiptum er alltaf mikil, sama í hvaða atvinnugrein og undir hvaða 

félagaformi fyrirtækið starfar. Vel rekið fyrirtæki í réttu félagaformi getur starfað í 

hvaða atvinnugrein sem er. 
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1    Inngangur 

Margir eiga þann draum að stofna eigið fyrirtæki og horfa flestir til þess sjálfstæðis 

sem slíkur rekstur byggir á. Fyrirtæki eru stofnuð í góðri trú um að reksturinn muni 

skila eigendum þess arði og ánægju, og muni starfa um ókomna tíð. Flest fyrirtæki eru 

upphaflega stofnuð sem lítil einstaklingsfyrirtæki eða fjölskyldskyldufyrirtæki, sum 

þeirra ná að vaxa og dafna og verða um síðir rekin sem stærri félög, til dæmis sem 

hlutafélög. Má þar nefna sem dæmi fyrirtækið Össur hf., sem var upphaflega stofnað 

sem fjölskyldufyrirtæki en er orðið eitt stærsta fyrirtæki á Íslandi í dag. 

Stjórnendum og eigendum fyrirtækja ber að fara eftir lögum og reglum sem sett hafa 

verið í landinu. Ríkisstjórnin setur lög sem hafa bein áhrif á fyrirtæki, til dæmis með 

breytingum á skattaprósentu og fleiri gjöldum. Óstöðugleiki í stjórnmálum hefur áhrif 

á markaðinn og gengi fyrirtækja. Hagsmunaðilar fyrirtækja eru meðal annars ríki og 

sveitafélög, þessir aðilar njóta góðs af þegar hagnaður verður hjá fyrirtækjum. 

Viðamiklar breytingar á lagasetningum tengdum fyrirtækjarekstri og breytingar á 

skattalöggjöf hefur áhrif á rekstur fyrirtækja í landinu og getur einnig latt áhuga 

erlendra aðila á að hefja starfsemi hérlendis.  

Eitt af því fyrsta sem eigendur þurfa að ákveða við stofnun fyrirtækis er félagaformið. 

Félagaform fyrirtækja segir til um fjölda eiganda, ábyrgð, skatta, skyldur og fleira. 

Löggjöf og upplýsingaveita sem snertir félagarétt er í höndum efnahags- og 

viðskiptaráðuneytisins. Undir félagarétt falla hlutafélög, einkahlutafélög, 

samvinnufélög,  sjálfseignastofnanir sem stunda atvinnurekstur,  evrópsk fjárhagsleg 

hagmunafélög, evrópufélög, evrópsk samvinnufélög, verslanaskrá, firmu og 

prókúruumboð (Efnahags- og viðskiptaráðuneytið, 2011). Í þessari ritgerð verður 

fjallað um einstaklingsfyrirtæki, sameignarfélög, samlagsfélög, samvinnufélög, 

einkahlutafélög og hlutafélög. Félagaformin verða skoðuð út frá stofnun, áhættu, 

reikningshaldi og  skattalegum áhrifum. Ætlunin er að finna út kosti og galla hvers 

félagaforms fyrir sig og hvort það sé eitthvað sem beri að varast við stofnun 

félagaformanna. Einnig verður kannað hversu vinsæl þessi félagaform eru út frá 

Hagstofuupplýsingum. 
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2    Einstaklingsfyrirtæki 

Einstaklingsfyrirtæki er eins og nafnið bendir til atvinnustarfsemi í eigu eins 

einstaklings. Þess ber að geta að einstaklingsfélag er ekki lögpersóna og getur því ekki 

átt réttindi, borið skyldur eða notið rétthæfis (Sigríður Logadóttir, 2003).  

2.1    Stofnun 

Hægt er að stofna einstaklingsfyrirtæki með tvennum hætti:  

1. Skrá fyrirtæki á kennitölu og nafni eiganda, leyfilegt er að skammstafa nafn 

eigandans í stað þess að birta allt nafnið. Ekki þarf að tilkynna um starfsemina 

sérstaklega ef fyrirtækið starfar undir nafni eiganda, en þá er fyrirtækið ekki 

skráð í fyrirtækjaskrá.  

2. Skrá fyrirtæki á kennitölu eiganda en undir öðru nafni en nafni eiganda. 

Fyrirtækjaskrá þarf að gefa leyfi fyrir nafninu (Sýslumenn, 2011). 

Rekstur einstaklings með annað nafn en eiganda þarf að skrá í fyrirtækjaskrá 

ríkisskattsstjóra. Við skráningu þarf að leggja inn stofngögn sem þurfa að innihalda 

upplýsingar um: 

 Nafn, kennitölu og heimili eiganda. 

 Hvaða atvinnutegund verið sé að stunda og aðsetur rekstursins (Sýslumenn, 

2011). 

Þessum stofngögnum þarf að skila inn í þríriti, þar sem eitt eintakið er ætlað 

fyrirtækjaskrá ríkisskattstjóra, annað viðkomandi skattstjóra (ef um 

virðisaukaskattskylda starfsemi er að ræða) og þriðja eintakið félaginu sjálfu. Einnig 

þarf að skrá fyrirtæki á launagreiðendaskrá hjá ríkisskattstjóra ef fyrirtækið greiðir 

laun. Virðisaukaskattsskylda starfsemi þarf að tilkynna til skattstjóra, þar fær 

fyrirtækið úthlutað virðisaukaskattsnúmeri áður en starfsemin hefst (Efnahags- og 

viðskiptaráðuneytið, 2010). Skráning fyrirtækisins fer fram hjá sýslumönnum og 

kostar 66.500 kr, að auki bætist við kostnaður uppá 1.000 kr vegna birtingar í 

Lögbirtingablaðinu (Efnahags- og viðskiptaráðuneytið, 2010). 

2.2    Ábyrgð 

Ábyrgð eiganda einstaklingsfyrirtækis er ótakmörkuð og bein. Með ótakmarkaðri 

ábyrgð er átt við að til tryggingar á rekstrinum standa allar eignir eigandans, eignir í 

fyrirtækinu og persónulegar eignir, svo sem íbúð og bifreið.  Með beinni ábyrgð er átt 
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við að kröfuhafi geti gengið beint að öllum eignum eiganda, getur sótt í persónulegar 

eigur eiganda áður en gengið er að eigum fyrirtækisins (Sigríður Logadóttir, 2003) 

2.3    Reikningshald 

Einstaklingsfyrirtæki er skylt að halda tvíhliða bókhald. Undanþágu frá tvíhliða 

bókhaldi hafa einstaklingsfyrirtæki ef fyrirtækið hefur ekki fleiri en einn aðkeypan 

starfsmann að jafnaði og að starfsemin sé í ákveðnum atvinnugreinum  (Alþingi, 

1994). Sjá nánar undir kafla 8. 

2.4    Skattar 

Skattar einstaklingsfyrirtækja byggjast á almennum tekjuskatti einstaklinga. 

Tekjuskattur einstaklinga auk útsvars árið 2011 er skipt upp í þrjú þrep. Þrepin miðast 

við tekjuskattsstofn einstaklingsins og atvinnurekstrarins, tekjuskattsstofn sem er allt 

að 2.512.800 kr er gert að greiða 37,31% tekjuskatt, tekjuskattsstofn milli 2.512.800 

til 8.166.600 kr er gert að greiða 40,21% tekjuskatt, tekjuskattsstofn yfir 8.166.600 kr 

er skylt að greiða 46,21% tekjuskatt (Fjármálaráðuneytið, 2010). 

2.4.1    Tekjuskattsstofn 

Tekjuskattsstofninn eru samanlagðar tekjur eiganda sem ekki tengjast atvinnurekstri 

og atvinnurekstrartekjur  að frádregnum rekstrargjöldum. Ef tap er á atvinnurekstri og 

eigandinn hefur engar tekjur af rekstrinum er tekjuskattsstofninn aðeins aðrar 

launatekjur.  Ekki má draga tap atvinnurekstrar frá einstaklingstekjum, en hinsvegar 

má nýta tapið til lækkunar á hagnaði næstu 10 ára á eftir. Ýmis gjöld tengdum 

rekstrinum er hægt að nýta til lækkunar á tekjum rekstrarins,  svo sem laun og tengd 

gjöld, veittan afslátt og fleira (Alþingi, 2003). 

2.4.2    Virðisaukaskattur 

Einstaklingur sem rekur einstaklingsfyrirtæki er gert að gera upp virðisaukaskatt 

árlega ef endurgjald eiganda er lægra 100.000 kr á mánuði. Hægt er að sækja um 

tveggja mánaða uppgjör þegar endurgjald er hærra en 100.000 kr á mánuði. Aðilum í 

árs uppgjöri er skylt að gera upp eftir tveggja mánaðar uppgjöri þegar 

virðisaukaskattskyld velta hækkar hjá félaginu og  nær 3.000.000 kr (Ríkisskattstjóri, 

2010). 
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2.4.3    Uppgjör 

Eigendum einstaklingsfyrirtækja ber að fylla út sérstakan rekstarreikning einstaklinga 

ef veltan fer ekki yfir 20.000.000 kr.  Á rekstrarreikning skal skrá tekjur, gjöld, eignir 

og skuldir rekstrar, skila á rekstrarreikningnum inn með einstaklingsframtali eiganda. 

Eigendur eiga síðan að gefa upp reiknað endurgjald og hagnað ársins á 

einstaklingsframtali sínu (Ríkisskattsstjóri, 2011c). 

2.5    Breyting á félagaformi 

Hægt er að breyta einstaklingsfyrirtæki í einkahlutafélag án skattlagningar. Hið nýja 

einkahlutafélag yfirtekur þá eignir og skuldir einstaklingsfyrirtækisins og verður að 

uppfylla almennar kröfur um einkahlutafélög, til dæmis að eiga lágmarks stofnfé. Við 

stofnun félagsins í hlutafélagaskrá þarf að fylgja með efnahagsreikningur 

einstaklingsfyrirtækisins staðfestur af endurskoðanda (Ríkisskattstjóri, 2011e). 

2.6    Það sem þarf að hafa í huga 

Einstaklingar sem hafa hug á að stofna einstaklingsfyrirtæki þurfa að hafa í huga að til 

þess að hægt sé að telja fram atvinnurekstrartekjur er ekki nóg að fyrrum eða 

núverandi atvinnurekandi sé eini viðskiptavinur fyrirtækisins ef sérstakir 

verksamningar eru ekki á milli einstaklingsfélagsins og atvinnurekandans. Ef 

starfsmaðurinn skráir einstaklingsfyrirtæki á sitt nafn og gefur upp fyrrverandi eða 

núverandi atvinnurekanda sem sinn eina viðskiptavin gætu skattayfirvöld litið svo á að 

eigandinn sé enn starfsmaður fyrirtækisins og að tekjurnar séu í raun launatekjur hans 

en ekki atvinnurekstrartekjur. Til þess að fá tekjurnar samþykktar sem 

atvinnurekstrartekjur þarf verkefnið að vera sérgreint og sérstakir verksamningar að 

vera í gangi milli einstaklingsfyrirtækisins og  fyrrverandi eða núverandi 

atvinnurekanda eigandans (Yfirskattanefnd, 2001). 

2.7    Kostir og gallar 

Mikil áhætta fylgir eignarhaldi í einstaklingsfyrirtæki, þar sem allar eigur eigandans 

eru til tryggingar á rekstrinum. Skattlagning einstaklingsfyrirtækja er há, færri 

möguleikar á að nýta kostnað til tekjulækkunar en í öðrum fyrirtækjaformum og 

erfiðara að skilgreina á milli rekstrar og einkaneyslu, til dæmis getur 

einstaklingsfyrirtæki ekki átt fólksbifreið og afskrifað slíka eign og tap er aðeins hægt 
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að nýta til lækkunar á hagnaði næstu 10 ár. Það getur jafnframt verið erfitt er að selja 

reksturinn þar sem fyrirtækið er rekið á kennitölu eiganda.  

Ef starfsemi fyrirtækisins er áhættulítil, þá eru jákvæðir hlutir sem hvetja til þess að 

þetta form sé nýtt. Sjálfstæði eiganda er kostur, engin krafa er gerð til stofnfjárs, ekki 

þarf að skrá fyrirtækið í fyrirtækjaskrá og því hægt að komast hjá stofnkostnaði, hægt 

er að nýta ýmsan rekstrarkostnað til lækkunar á rekstrartekjum og hagnaður rennur 

beint til eiganda, ekki þarf að greiða fjármagntekjuskatt af hagnaði.  
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3    Sameignarfélag 

Eigendur sameignarfélaga verða að vera að lágmarki tveir lögráða einstaklingar eða 

lögaðilar. Sameignarfélög starfa eftir lögum nr. 50/2007, lög um sameignarfélög. 

Stofnfé sameignarfélags er ákveðið af félagsmönnum á stofnfundi, í lögunum er ekki 

kveðið á um lágmarks fjárhæð. Félagsmenn taka sjálfir ákvörðun um hvort félagið 

skuli vera sjálfstæður skattaðili. Félag er sjálfstæður réttaraðili og getur þar af leiðandi 

átt réttindi og skyldur (Alþingi, 2007).  

3.1    Stofnun 

Við stofnun félagsins þarf að ákveða nafn á félagið,  nafnið má ekki vera til fyrir í 

firmaskrá, einnig þarf að fá  kennitölu fyrir fyrirtækið hjá ríkisskattstjóra. Skrá þarf 

nafn félags í firmaskrá, hvort sem um sjálfstæðan skattaðila er að ræða eða ekki 

(Efnahags- og viðskiptaráðuneytið, 2010). Nafn félaga í sameignarfélögum eiga að 

enda á skammstöfuninni sf., sem stendur fyrir sameignarfélag (Alþingi, 2007).  

Stofnendur eru skyldugir til þess að gera félagasamning sem þarf að vera skriflegur. 

Félagasamningurinn skal innihalda upplýsingar um: 

 heiti sameignarfélagsins og heimilisfang,  

 nöfn, kennitölu og heimilisföng félagsmanna,  

 hver tilgangur með félaginu sé,  

 tilkynna hvort félagið eigi að vera sjálfstæður skattaðili,  

 tilkynna hvort félagsmenn greiði framlag til félagsins og þá skal koma fram 

hvert verðmæti þess framlags sé,  

 koma skal fram dagsetning undirritunar og skulu allir stofnendur undirrita 

þennan félagasamning, 

 ef kosið hefur verið í stjórn og framkvæmdastjóri ráðinn skal það koma fram í 

félagasamningnum,  

 einnig þarf að koma fram skipting eigin fjár við slit á félaginu.  

Eignaraðild að félaginu fylgir hlutdeild í ágóða, einnig réttur til þess að hafa áhrif á 

stjórn félagsins og hlutdeild í eign félagsins. Ágóða er skipt upp eftir því hvernig um 

var samið, eftir hlutfalli af framlögum eða jafnt milli félagsmanna. Hagnaði eða tapi er 

hinsvegar skipt upp eftir eignahlutafalli. Eignir félagsins eiga að vera aðskildar 

eignum félagsmanna. Félagar ákveða á félagafundi stjórn sameignarfélags. Stjórnin 
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ber ábyrgð á rekstri og fjármunum félagsins. Stjórnarmenn eru kostnir til fjögurra ára í 

senn og hafa um leið umboð félagsins. Formanni ber að boða til stjórnarfunda þegar 

stjórnarmenn eða framkvæmdastjóri krefjast þess. Allir félagsmenn hafa atkvæðisrétt, 

ef félagsmaður kemst ekki á fund getur viðkomandi veitt einhverjum atkvæðarétt sinn 

með skriflegu umboði. Framkvæmdastjóri sér um daglegan rekstur og fer eftir stefnu 

og fyrirmælum félagsstjórnar. Ekki eru þó alltaf framkvæmdastjórar í 

sameignarfélögum. Ef stjórn hefur ekki verið kosin og enginn framkvæmdastjóri er 

við störf eru félagsmenn í forsvari fyrir félagið, eða þeir félagsmenn sem um er getið 

sérstaklega sem forsvarsmenn félagsins í félagasamningnum. Umboð forsvarsmanna 

þarf að vera fyrir hendi til þess að hægt sé að gera bindandi fjármálagerninga fyrir 

félagið. Hægt er að framselja eignarhlut í félagi með skriflegu samþykki félagsmanna. 

Innlausnarverð er mismunandi, fer eftir verðmæti félagsins hverju sinni. Sá sem tekur 

við eignarhlutanum gengst við öllum skuldbindingum félagsins, bæði gömlum og 

nýjum. Ef félagsmaður deyr er hluti þess aðila innleystur, þar sem félagsaðild erfist 

ekki (Alþingi, 2007). 

Við skráningu í firmaskrá þarf að leggja inn tilkynningareyðublað, félagssamning 

(stofnsamning) og samþykkt undirrituð af stjórn félagsins. Einnig þarf að skrá 

fyrirtæki á laungreiðendaskrá hjá ríkisskattstjóra ef fyrirtækið greiðir laun. 

Virðisaukaskattsskylda starfsemi þarf að tilkynna til skattstjóra, þar fær fyrirtækið 

úthlutað virðisaukaskattsnúmeri áður en starfsemin hefst (Ríkisskattstjóri, 2011a). 

Skráning fyrirtækisins fer fram hjá sýslumönnum og kostar 83.000 kr, að auki bætist 

við kostnaður uppá 1.000 kr vegna birtingar í Lögbirtingablaðinu og greiðsla vegna 

kennitölu fyrir félagið, 5.000. Skráningarkostnaður sameignarfélags er því alls 89.000 

kr (Efnahags- og viðskiptaráðuneytið, 2010). 

3.2    Ábyrgð 

Ábyrgð félaga í sameignarfélögum er ótakmörkuð, bein og solidarísk ábyrgð. Með 

ótakmarkaðri ábyrgð er átt við að til tryggingar á rekstrinum standa allar eignir 

eigandans, eignir í fyrirtækinu og persónulegar eignir, svo sem íbúð og bifreið.  Með 

beinni ábyrgð er átt við að kröfuhafi geti gengið beint að öllum eignum eiganda, getur 

sótt í persónulegar eigur eiganda áður en gengið er að eigum fyrirtækisins. Með 

solidarískri ábyrgð er átt við að kröfuhafi getur krafið hvaða félagsmann sem er um 

greiðslu á kröfunni. Þeir félagsmenn sem krafðir eru um greiðslu af kröfuhafa geta 

síðan krafið aðra félagsmenn um greiðslu á kröfunni miðað við eignahlutdeild í 

félaginu (Sigríður Logadóttir, 2003). 
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3.3    Reikningshald 

Sameignarfélög eru bókhaldsskyld og er skylt að halda tvíhliða bókhald (Alþingi, 

1994). Sjá nánar um reikningshald í kafla 8. Félagsmenn bera ábyrgð á að bókhaldið 

sé fært eftir lögum og reglum ef að engin stjórn hefur verið kosin og enginn 

framkvæmdastjóri ráðinn. Ef stjórn er kosin og framkvæmdastjóri hefur verið ráðinn, 

ber framkvæmdastjóri ábyrgð á að færa bókhald og eftirlitsskyldan færist á stjórnina. 

Stjórnin bera ábyrgð á bókhaldinu og eftirlitinu ef enginn framkvæmdastjóri er við 

störf (Alþingi, 2007). 

3.4    Skattar 

Ef fyrirtæki er sjálfstæður skattaðili ber því að greiða 36% tekjuskatt (Ríkisskattstjóri, 

2011b). Ef fyrirtækið er ekki sjálfstæður skattaðili greiða eigendurnir tekjuskatt af 

hagnaði félagsins eftir eignarhluta. Eigendurnir geta verið einstaklingar og lögaðila, 

því er skattlagning þessara aðila mismunandi, til dæmis greiðir eigandi sem er 

einkahlutafélag 20% tekjuskatt (Fjármálaráðuneytið, 2010). Undantekning frá 

skattaprósentunni er tekjuskattur af arðstekjum sem sameignarfélög fá, en sem 

sjálfstæðir skattaðilar greiða félögin aðeins 20% tekjuskatt af slíkum tekjum 

(Ríkisskattstjóri, 2011g) 

3.4.1    Tekjuskattsstofn 

Tekjuskattsstofn sjálfstæðs skattaðila eru atvinnurekstrartekjur að frádregnum 

rekstrargjöldum. Tekjuskattsstofn ósjálfstæðs skattaðila færist yfir á eigendurna. Ýmis 

gjöld tengdum rekstrinum er hægt að nýta til lækkunar á tekjum rekstrarins,  svo sem 

laun og tengd gjöld, veittan afslátt og fleira (Alþingi, 2003). 

3.4.2    Virðisaukaskattur 

Uppgjör á virðisaukaskatti sameignarfélaga fer fram á tveggja mánaðarfresti. Ef velta 

félags á vörum og þjónustu er lægri en 1.400.000 kr á ári, ber félaginu að gera upp 

virðisaukaskatt árlega. Ef virðisaukaskattskyld velta hækkar hjá félaginu og  nær 

3.000.000 kr, ber félaginu að breyta uppgjöri á virðisaukaskatti aftur yfir á tveggja 

mánaðartímabil (Ríkisskattstjóri, 2010). Sjá nánar um virðisaukaskatt í kafla 9. 
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3.5    Breyting á félagaformi 

Hægt er að breyta sameignarfélagi í einkahlutafélag. Hið nýja einkahlutafélag 

yfirtekur þá eignir og skuldir sameignarfélagsins. En til þess að þetta sé hægt verður 

nýja félagið að uppfylla almennar kröfur um einkahlutafélög, svo sem hvað varðar 

lágmarks stofnfé. Við stofnun félagsins í hlutafélagaskrá þarf að fylgja með 

efnahagsreikningur sameignarfélagsins staðfestur af endurskoðanda og telst þá 

stofnefnahagsreikningur hins nýja einkahlutafélags (Alþingi, 2007). Breytingin telst 

ekki skattskyld ef um er að ræða samskonar rekstur og var að ræða í 

sameignarfélaginu, og að eigandi og félagið beri ótakmarkaða skattskyldu hérlendis 

(KPMG, 2011). 

3.6    Það sem þarf að hafa í huga 

Einstaklingar sem hafa áhuga á að stofna sameignarfélag þurfa að hafa í huga að til 

þess að hægt sé að telja fram atvinnurekstrartekjur er ekki nóg að hafa einn 

viðskiptavin, ef sá viðskiptavinur er einnig fyrrum eða núverandi atvinnurekandi 

eiganda sameignarfélagsins. Skattayfirvöld gætu litið svo á að eigandinn sé í raun enn 

starfsmaður viðskiptavinarins og að tekjurnar séu  launatekjur hans en ekki 

atvinnurekstrartekjur. Til þess að fá tekjurnar samþykktar sem atvinnurekstrartekjur 

þarf verkefnið að vera sérgreint og sérstakir verksamningar að vera í gangi milli 

sameignarfyrirtækisins og  fyrrverandi eða núverandi atvinnurekanda eigandans 

(Yfirskattanefnd, 2002). 

Hjón geta ekki stofnað sameignarfélag saman ef enginn annar einstaklingur eða 

lögaðili stendur að stofnuninni með þeim. Ef hjón standa uppi sem einu eigendur 

sameignarfélags eru atvinnurekstrartekjur félagsins skattlagðar sem launatekjur 

hjónanna (Yfirskattanefnd, 2006). 

3.7    Kostir og gallar 

Helstu ókostir við sameignarfélög er áhættan sem hvílir á eigendum, allar þeirra eigur 

standa sem trygging að baki rekstrinum. Samstarf félaganna þarf að vera einstaklega 

gott og mikið traust að ríkja til þess að félagaformið virki. Sala félaga á eigin hlut, 

andlát og umboðssvik geta valdið erfiðleikum í félaginu. Tekjuskattar félagsformsins 

eru háir, hvort sem félagið er sjálfstæður skattaðili eða ekki.  
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Félagaformið hentar vel samhentum félögum eða lögaðilum í áhættulítilli 

atvinnugrein. Kostirnir eru að stofnkostnaður þarf ekki að vera hár þar sem stofnfé er 

ákveðið af félagsmönnum. Færri kröfur eru gerðar um eftirlit og fleira en til dæmis hjá 

hlutafélögum og aðgengi eiganda að fjármunum félagsins eru hagstæðir. 

Sameignarfélagaformið hentar því vel ef reksturinn er áhættulítill og arðbær. 
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4    Samlagsfélag 

Einn eða fleiri einstaklingur eða lögaðili geta stofnað samlagsfélag. Um er að ræða 

félag þar sem einn eigandi eða fleiri hafa ótakmarkaða ábyrgð en aðrir takmarkað. 

Engin krafa er um að stofnfé sé lagt í félagið í upphafi. Við skráningu þarf að koma 

fram hvort félagið eigi að vera sjálfstæður skattaðili eða ekki.  Einnig er hægt er að 

stofna samlagshlutafélög en ekki verður farið í þau hér (Alþingi, 1903).  

4.1    Stofnun 

Við stofnun félagsins þarf að ákveða nafn á félagið,  nafnið má ekki vera til fyrir í 

firmaskrá, einnig þarf að fá  kennitölu fyrir fyrirtækið hjá ríkisskattstjóra. Skrá þarf 

nafn félags í firmaskrá, hvort sem um sjálfstæðan skattaðila er að ræða eða ekki 

(Efnahags- og viðskiptaráðuneytið, 2010). Nöfn samlagsfélaga eiga að enda á 

skammstöfuninni slf., sem stendur fyrir samlagsfélag (Alþingi, 1903). 

Stofnendur þurfa að fylla út stofnsamning, ef um sjálfstæðan skattaðila er að ræða,  

þar sem fram þarf að koma: 

 Nöfn og heimilisföng stofnenda,  

 tegund atvinnu, 

 sveitarfélag þar sem reksturinn er starfræktur,  

 að verið sé að stofna samlagsfélag, 

 hver hafi umboð félagsins, 

 tilkynna hvort félagið eigi að vera sjálfstæður skattaðili eða ekki,  

 upplýsingar um stofnfé, ef eitthvert er, 

 koma skal fram dagsetning undirritunar og skulu allir stofnendur undirrita 

þennan félagasamning, 

 einnig þarf að koma fram skipting eigin fjár við slit á félaginu (Alþingi, 1903). 

Samþykkt félagsins eru í raun lög félagsins, sem félagsmenn ákveða í sameiningu á 

stofnfundi. Stjórn félagsins þarf að staðfesta lögin (Alþingi, 1903). 

Rekstur samlagsfélags þarf að skrá í fyrirtækjaskrá ríkisskattsstjóra. Við skráningu 

þarf að leggja inn tilkynningareyðublað RSK 17.03, stofnsamning og samþykkt 
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undirrituð af stjórn félagsins. Einnig þarf að skrá fyrirtæki á laungreiðendaskrá hjá 

ríkisskattstjóra ef fyrirtækið greiðir laun. Virðisaukaskattsskylda starfsemi þarf að 

tilkynna til skattstjóra, þar fær fyrirtækið úthlutað virðisaukaskattsnúmeri áður en 

starfsemin hefst (Ríkisskattstjóri, 2011a). Skráning fyrirtækisins fer fram hjá 

sýslumönnum og kostar 83.000 kr, að auki bætist við kostnaður uppá 1.000 kr vegna 

birtingar í Lögbirtingablaðinu  og skráning kenntölu 5000 kr. Stofnkostnaður 

samlagsfélags er því alls 89.000 kr (Efnahags- og viðskiptaráðuneytið, 2010). 

4.2    Ábyrgð 

Ábyrgð að minnsta kosti eins félagsmanns í samlagsfélagi er ótakmörkuð, bein og 

solidarísk ábyrgð. Með ótakmarkaðri ábyrgð er átt við að til tryggingar rekstrinum 

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

og bifreið.  Með beinni ábyrgð er átt við að kröfuhafi geti gengið beint að öllum 

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

fyrirtækisins. Með solidarískri ábyrgð er átt við að kröfuhafi getur krafið hvaða 

félagsmann sem er um greiðslu á kröfunni. Þeir félagsmenn sem krafðir eru um 

greiðslu af kröfuhafa geta síðan krafið aðra félagsmenn um greiðslu á kröfunni miðað 

við eignahlutdeild í félaginu (Sigríður Logadóttir, 2003).  

Félagsmenn með takmarkaða ábyrgð þurfa einungis að standa skil af upphæð sem 

samþykkt hefur verið í félagasamning. Fjárhæðin sem þar kemur fram mun þá ganga 

upp í gjaldþrot félagins, ef slíkt kemur til, en ekki uppí sérstakar skuldir félagsins 

(Héraðsdómur Reykjaness, 2009) .  

4.3    Reikningshald 

Samlagsfélög eru bókhaldsskyld og er skylt að halda tvíhliða bókhald. Undanþágu frá 

tvíhliða bókhaldi hefur félagið ef það er í eigu eins einstaklings og félagið hefur ekki 

fleiri en einn aðkeypan starfsmann að jafnaði og að starfsemin sé í ákveðnum 

atvinnugreinum (Alþingi, 1994). Sjá nánar í kafla 8. Stjórnendur og ábyrgðarmenn 

bókhalds bera ábyrgð á reikningshaldi félagsins (Alþingi, 1994). 

4.4    Skattar 

Ef fyrirtæki er sjálfstæður skattaðili ber því að greiða 36% tekjuskatt (Ríkisskattstjóri, 

2011b). Ef fyrirtækið er ekki sjálfstæður skattaðili greiða eigendurnir tekjuskatt af 
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hagnaði félagsins eftir eignarhluta. Eigendurnir geta verið einstaklingar og lögaðila, 

og því er skattlagning þessara aðila mismunandi, til dæmis greiðir einkahlutafélag 

20% tekjuskatt af hagnaði samlagsfélags í sinni eigu (Fjármálaráðuneytið, 2010). 

4.4.1    Tekjuskattsstofn 

Tekjuskattsstofn sjálfstæðs skattaðila eru atvinnurekstrartekjur að frádregnum 

rekstrargjöldum. Tekjuskattsstofn ósjálfstæðs skattaðila færist yfir á eigendurna. Ýmis 

gjöld tengdum rekstrinum er hægt að nýta til lækkunar á tekjum rekstrarins,  svo sem 

laun og tengd gjöld, veittan afslátt og fleira (Alþingi, 2003). 

4.4.2    Virðisaukaskattur 

Uppgjör á virðisaukaskatti samlagsfélaga fer fram á tveggja mánaðarfresti. Ef velta 

félags á vörum og þjónustu er lægri en 1.400.000 kr á ári, ber félaginu að gera upp 

virðisaukaskatt árlega. Ef virðisaukaskattskyld velta hækkar hjá félaginu og  nær 

3.000.000 kr, ber félaginu að breyta uppgjöri á virðisaukaskatti aftur yfir á tveggja 

mánaðartímabil (Ríkisskattstjóri, 2010). 

4.5    Breyting á félagaformi 

Hægt er að breyta samlagsfélagi í einkahlutafélag án skattlagningar. Hið nýja 

einkahlutafélag yfirtekur þá eignir og skuldir samlagsfélagsins. En til þess að þetta sé 

hægt verður nýja félagið að uppfylla almennar kröfur um einkahlutafélög, svo sem 

hvað varðar lágmarks stofnfé. Við stofnun félagsins í hlutafélagaskrá þarf að fylgja 

með efnahagsreikningur samlagsfélagsins staðfestur af endurskoðanda og telst þá 

stofnefnahagsreikningur hins nýja einkahlutafélags (Alþingi, 2007). Breytingin telst 

ekki skattskyld ef um er að ræða samskonar rekstur og var í samlagsfélaginu, og að 

eigandinn og félagið beri ótakmarkaða skattskyldu hérlendis (KPMG, 2011). 

4.6    Það sem þarf að hafa í huga 

Þegar félag er stofnað af tveimur nánum aðilum, ekkert stofnfé greitt  og félagið skráð 

sem sjálfstæður skattaðili. Þá ber að varast að skrá aðeins annan aðilann með 

ótakmarkaða ábyrgð og þann sem á minni hlutinn með takmarkaða ábyrgð ef ekkert 

stofnfé er lagt í félagið. Því sá með takmarkaða ábyrgð ber ábyrgð á því stofnfé sem 

hann leggur inn í félagið og ef það er ekkert stofnfé þá ber hann í raun enga ábyrgð. 

Skattyfirvöld geta þá komist að þeirri niðurstöðu að félagið sé í raun ósjálfstæður 
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skattaðili, að félagið hafi í raun verið yfirskyn en ekki raunverulegt fyrirtæki 

(Yfirskattanefnd, 2006a).  

Hjón geta ekki stofnað sameignarfélag saman ef enginn annar einstaklingur eða 

lögaðili stendur að stofnuninni með þeim. Ef hjón standa uppi sem einu eigendur 

sameignarfélags eru atvinnurekstrartekjur félagsins skattlagðar sem launatekjur 

hjónanna (Alþingi, 2003). 

4.7    Kostir og gallar 

Gallarnir er að áhætta eins eða fleiri eiganda er ótakmörkuðu, eigendurnir bera 

fjárhagslega ábyrgð á rekstri félagsins. Slík ábyrgð er mikil því öllum rekstri fylgir 

áhætta. Erfitt getur verið að koma fyrirtæki í samlagsfélagaforminu til sölu eða taka 

inn nýja félagsmenn. 

Kostir samlagsfélagaformsins eru að stofnkostnaður er lágr og ekki þarf að standa skil 

á stofnfé. Hagnaður félagsins rennur beint til eiganda, án þess að vera skattlagður 

sérstaklega. Því er þetta rekstrarform hentugt fyrir samstíga félaga eða einstaklinga. 
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5    Samvinnufélag  

Samvinnufélög starfa eftir  lögum um samvinnufélög nr.22/1991.  Stofnendur 

samvinnufélaga verða að vera lögráða einstaklingar og/eða lögaðilar. Samkvæmt 

lögunum skulu 15 aðilar koma að stofnun félagsins, en hægt er að fá undanþágu frá 

lágmarks fjölda stofnanda hjá efnahags- og viðskiptaráðherra. Stofnfé, sem nefnist 

aðildargjald hjá samvinnufélögum, er ákveðið á félagafundi. Markmið samvinnufélaga 

er að útvega félagsmönnum og öðrum vöru og þjónustu, að koma vöru og þjónustu 

félagsmanna á framfæri og/eða að efla hag félagsmanna með því að halda úti 

ákveðinni starfsemi. Samvinnufélag má halda úti A- og B-deild, A-deild er eingöngu 

fyrir félagsmenn,  stofnsjóður félagsins er upprunninn í A-deild. B-deild er fyrir þá 

aðila sem kaupa sér hlut í félaginu og fá samvinnubréf til þess að sanna eignarhlut 

sinn, ekki er um atkvæðisrétt að ræða með eignarhaldi á bréfum í B-deild. 

Samvinnufélög hafa leyfi til þess að halda úti innlánsdeild að því tilskyldu að eigið fé 

félagsins sé yfir 100 milljónir kr. En með innlánsdeild er átt við að félagið hafi 

heimild til þess að taka á móti innlögnum frá félagsmönnum og öðrum, sem er síðan 

er ávaxtað sem rekstrartekjur félagsins (Alþingi, 1991).  

5.1    Stofnun 

Gefa þarf félaginu nafn, nafnið má ekki vera til fyrir í samvinnufélagaskránni, og 

sækja þarf um kennitölu fyrir félagið. Félögum sem starfa eftir samvinnufélagslögum 

er skylt að hafa aftan við nafn félagsins skammstafirnar kf (kaupfélag), 

svf.(samvinnufélag), pf (pöntunarfélag) eða fsf (framleiðslusam-vinnufélag) (Alþingi, 

1991). 

Félagsmenn þurfa að setja saman samþykkt félagsins sem þarf að innihalda:  

 heiti, heimilisfang og sveitarfélag, tilgang, starfsvæði eða starfsvið, 

 fjölda stjórnarmanna,  

 ef félaginu er skipt upp í deildir skal gefa upplýsingar um þá deildaskipun,  

 ráða þarf framkvæmdastjóra og setja fram hvert starfssvið hans sé,  

 upplýsingar um tímasetningar félagafunda og aðalfunda,  

 upplýsingar um aðildargjald, greiðslutíma og form,  

 leiðbeiningar um inntöku nýrra félaga og brotthvarf eldri félaga,  

 hvert atkvæðavægi sé á fundum,  
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 hvernig eignum verði ráðstafað við slit án gjaldþrots,  

 hvort starfsmenn megi sitja í stjórn félagsins,  

 hverjir megi sitja félagafundi,  

 hvort félagið eigi að hafa B-deild og þá hvernig því verði háttað, 

 hvernig haga beri ráðstöfun á tekjuafgangi félagsins. 

Kjósa þarf stjórn og halda þarf skrá utan um félagsaðila. Á stofnfundinum skal rita 

fundargerð og eiga stofnendur að undirrita fundargerðina að fundi loknum (Alþingi, 

1991). 

Þegar félagið er skráð þarf að skila inn tilkynningu, þar þarf að koma fram:  

 heiti félags, heimilisfang, sveitarfélag, tilgangur, starfssvið eða -svæði,  

 hver dagsetning samþykktarinnar sé,  

 upplýsingar um stjórnendur og framkvæmdastjóra,  

 hver hafi umboð félagsins og hvernig undirskriftinni sé háttað,  

 upplýsingar um boðun félagsmanna á fundi,  

 upplýsingar um aðildargjald, gjalddaga og hvert greiðsluform gjaldsins sé 

(Alþingi, 1991). 

Samþykktina, tilkynninguna og afrit stofnfundargerðinnar þarf að skila inn þegar 

fyrirtækið er skráð í samvinnufélagaskránna. Skrá þarf félagið í félagaskrána innan 

mánaðar frá því að félagið var stofnað.  Ríkisskattstjóri heldur utan um 

samvinnufélagaskrá. Skráning í félagskrána auk kennitölu og tilkynningu í 

Lögbirtingablaðið kostar 256.000 kr. Ef gera þarf einhverjar breytingar á skráningu 

þarf að greiða 2.650 kr fyrir skráningar- og birtingargjald (Efnahags- og 

viðskiptaráðuneytið, 2010). 

5.2    Ábyrgð 

Ábyrgð félagsmanna að samvinnufélögum er óbein og pro rata. Með óbeinni ábyrgð 

er átt við að ef félag greiðir ekki skuld sína geta kröfuhafar ekki gengið að eignum 

félagsmanna nema með undantekningum. Einu eigur félagsmanna sem kröfuhafar geta 

gengið að eru innborganir og eignir félagsmanna í félaginu sjálfu. Með pro rata er átt 

við að kröfuhafi geti aðeins krafið félagsmenn um hluta af skuld félagsins. Ábyrgðin 

einskorðast við aðildargjald félagsmanna og eignir í sjóðum félagsins (Sigríður 

Logadóttir, 2003). 
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5.3    Reikningshald 

Samvinnufélög er bókhaldsskyld og er skylt að halda tvíhliða bókhald (Alþingi, 

1994). Sjá nánar í kafla 8. Ábyrgð á reikningshaldi er í höndum framkvæmdastjóra, 

það er síðan í höndum félagsstjórnar að annast eftirlit með bókhaldi og fjármunum 

félagsins (Alþingi, 1991). 

5.4    Skattar 

Tekjuskattur samvinnufélaga er 20%  og reiknast af tekjuskattsstofni (Ríkisskattstjóri, 

2011b). 

5.4.1    Tekjuskattsstofn 

Tekjuskattsstofn samvinnufélaga saman stendur af öllum tekjum félagsins á 

reikningsárinu að frádregnum samþykktum rekstrarkostnaði. Atvinnurekstrartekjur eru 

meðal annars tekjur af seldri vöru og þjónustu, ýmsar þóknanir sem félagið kann að 

hafa fengið, leigutekjur, söluhagnaður og hverskyns aðrar tekjur sem tengjast 

atvinnurekstri félagsins.  Rekstrarkostnaður sem heimilaður er til niðurfærslu á tekjum 

er meðal annars gjöld til öflunar tekna, endurgjald, sannarlega tapaðar kröfur, 

afsláttur, rekstrartap síðustu 10 ára á undan og fleira (Alþingi, 2003).  

5.4.2    Virðisaukaskattur 

Uppgjör á virðisaukaskatti samvinnufélaga fer fram á tveggja mánaðarfresti. Þegar 

velta félags á vörum og þjónustu er lægri en 1.400.000 kr á ári, ber félaginu að gera 

upp virðisaukaskatt árlega. Ef virðisaukaskattskyld velta hækkar hjá félaginu og  nær 

3.000.000 kr, ber félaginu að breyta uppgjöri á virðisaukaskatti aftur yfir á tveggja 

mánaðartímabil (Ríkisskattstjóri, 2010). 

5.5    Breyting á félagaformi 

Slit á félögum geta verið fyrir beiðni eiganda eða körfuhafa. Félögum er slitið við 

samruna, skiptingu, ákvörðun félagafundar eða við gjaldþrot. Kröfuhafar njóta 

forgangs við slit á félagi, þegar búið er að greiða körfuhöfum fá félagsaðilar í B-deild 

fyrst greitt og að lokum er félagsaðilum í A-deild greitt (Alþingi, 1991). 

Hægt er að breyta samvinnufélagi í hlutafélag með 2/3 greiddum atkvæðum 

félagsmanna á félagafundi og samþykki stjórnar. Á meðan undirbúningur á breytingu 
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félagaformsins stendur yfir er ekki tekið við nýjum félagsmeðlimum og bannað er að 

greiða úr stofnsjóði. Félagsaðilar sem greiða atkvæði á móti breytingunni geta farið 

fram á að fá greiddan séreignahluta á sama virði og fyrir breytingu. Hlutafélag telst 

stofnað og samvinnufélagi slitið þegar breytingaráætlun hefur verið samþykkt, búið er 

að kjósa nýja stjórn og endurskoðendur og búið er að semja við kröfuhafa (Alþingi, 

1991). 

5.6    Það sem þarf að hafa í huga 

Eigendur og stofnendur samvinnufélaga geta ekki selt félagaðildin sína og ekki er 

hægt að erfa félagaaðild (Alþingi, 1991).  

5.7    Kostir og gallar  

Ókostir samvinnufélaga eru að ekki er hægt að selja eignarhlut í A-deild, aðildarhlutur 

erfist ekki og eigendur mega ekki stunda rekstur sem gæti talist í samkeppni við 

samvinnufélagið. Stofnkostnaður er hár og margir aðilar koma að stofnun félagsins 

sem getur skapað vandamál vegna ákvarðana og mismunandi skoðanna félagsmanna.  

Kostir við samvinnufélög eru að ábyrgð félagsmanna einskorðast við greiðslur þeirra í 

félagið, því er áhætta félagsaðila lítil. Skattaprósenta félagaformsins er lág, einungis 

20%. Samvinnufélagaformið getur hentað aðilum sem vantar vettvang fyrir sínar 

vörur og vilja reyna á samstarf við aðra aðila í svipuðum sporum. 
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6    Einkahlutafélag 

Einkahlutafélög starfa eftir lögum um einkahlutafélög nr.138/1994. Stofnendur 

einkahlutafélaga geta verið einn eða fleiri. Stofnfé, sem kallast hlutir/hlutaskírteini, 

þarf að vera að lágmarki 500.000 kr og skiptist upp í einn eða fleiri hluta. Hlutir 

einkahlutafélaga eru ekki viðskiptabréf líkt og hjá hlutafélögum. Ef hlutafé er greitt 

með öðru en lausafé þarf endurskoðandi eða lögfræðingur að leggja mat á framlagið 

og staðfesta að eignin sé í raun til. Einkahlutafélög hafa ehf (einkahlutafélag) í enda á 

nafni sínu (Alþingi, 1994a).  

6.1    Stofnun 

Við stofnun félagsins þarf að ákveða nafn á félagið,  nafnið má ekki vera til fyrir í 

hlutafélagaskrá, og einnig þarf að fá  kennitölu fyrir fyrirtækið. 

Fylla þarf út tilkynningareyðublað nr. RSK 17.21, með upplýsingum um: 

  heiti félags, lögheimili, sveitarfélag og símanúmer,  

 dagsetning samþykktar,  

 hver tilgangur félagsins sé, 

 hvort verið sé að skrá félagið vegna nýrrar starfsemi eða vegna yfirtöku/kaupa, 

 hverjir stofnendur félagsins séu, nafn stofnenda, heimili og kennitölur, 

 upplýsingar um stjórnendur og undirskriftir, 

 upplýsingar um framkvæmdastjóra og undirskriftir, 

 upplýsingar um prókúruhafa og undirskriftir, 

 hversu marga þurfi úr stjórninni til þess að skuldbinda félagið, 

 tilgreina hlutafé, 

 hverjir hlutaflokkarnir séu, 

 hvort hlutafé hafi verið greitt og í hvaða formi, 

 reikningsár félagsins, 

 upplýsingar um endurskoðendur og/eða skoðunarmenn. 

Allir stjórnarmenn félagsins þurfa að undirrita tilkynninguna. Stjórnarmenn verða að 

vera þrír ef hluthafa eru fleiri en fjórir, annars nægir einn stjórnarmaður (Alþingi, 

1994a). 
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Við stofnun félagsins þarf að skrá stofnskrá/stofnsamning sem þarf að innihalda: 

 nafn/nöfn, kennitölu/kennitölur eigenda og heimilisfang/heimilisföng, 

 fjárhæð hvers hlutar, frest til áskriftar og greiðslu hlutar, 

 upplýsingar um aðalfund, til dæmis hvernig og hvenær eigi að boða til 

aðalfundar, 

 áætlaðan kostnað við stofnun félagsins, 

 gera grein fyrir hvernig hlutafé var greitt, til dæmis með reiðufé, vörum eða 

öðru, 

 drög að samþykkt með upplýsingum um: nafn félagsins og heimilisfang, 

tilgang félagsins, upplýsingar um hlutafé, fjölda stjórnarmanna, reglur um 

stjórnarkjör, reglur um hluthafafundi, reikningsár félagsins og fleiri reglur sem 

tengjast hlutafélagalögunum (Alþingi, 1994a). 

Á stofnfundi félagsins þarf að skrá stofngerð/stofnfundargerð. Þar þarf að koma fram 

hvar fundurinn var haldinn, hverjir sóttu fundinn, hvað fór fram á fundinum og hvað 

var samþykkt (Alþingi, 1994a). 

Í samþykktinni koma fram lög félagsins, sem félagsmenn ákveða á stofnfundinum 

(Alþingi, 1994a). 

Þegar um einn stofnanda er að ræða þarf að skila inn tilkynningareyðublaði, stofnskrá, 

stofngerð og samþykkt. Ef um fleiri en einn stofnanda er að ræða þarf að skila inn 

tilkynningaeyðublaði, stofnsamningi, stofnfundargerð og samþykkt (Alþingi, 1994a). 

Skrá þarf félagið í hlutafélagaskrá hjá ríkisskattstjóra innan tveggja mánaða frá 

stofnun félagsins. Við skráningu þarf að fylgja tilkynningareyðublað, 

stofnskrá/stofnsamningur, stofngerð/stofnfundargerð og samþykkt. Skrá þarf félagið á 

launagreiðandaskrá hjá Ríkisskattstjóra ef fyrirtækið greiðir laun. 

Virðisaukaskattskylda starfsemi þarf að tilkynna til skattstjóra, þar fær fyrirtækið 

úthlutað virðisaukaskattsnúmeri áður en starfsemin hefst. Skráningargjald 

einkahlutafélags er 130.500 kr, innifalið er greiðsla fyrir kennitöluskráningu og 

tilkynning sem birt er í Lögbirtingablaði. Auka breytingar vegna skráningar- og 

birtingargjalda er 2.650 kr (Ríkisskattstjóri, 2011d). 
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6.2    Ábyrgð 

Ábyrgð eiganda einkahlutafélaga er óbein og pro rata. Með óbeinni ábyrgð er átt við 

að ef félag greiðir ekki skuld sína geta kröfuhafar ekki gengið að eignum félagsmanna 

nema með undantekningum. Einu eigur félagsmanna sem kröfuhafar geta gengið að 

eru hlutir eiganda í félaginu. Með pro rata er átt við að kröfuhafi geti aðeins krafið 

félagsmenn um hluta af skuld félagsins. Ábyrgðin einskorðast við hluti eiganda í 

félaginu (Sigríður Logadóttir, 2003). 

6.3    Reikningshald 

Einkahlutafélög eru bókhaldsskyld og er skylt að halda tvíhliða bókhald. Undanþágu 

frá tvíhliða bókhaldi hefur félagið ef það er í eigu eins einstaklings og félagið hefur 

ekki fleiri en einn aðkeypan starfsmann að jafnaði og að starfsemin sé í ákveðnum 

atvinnugreinum (Alþingi, 1996). Sjá nánar í kafla 8. Framkvæmdastjóri hefur umsjón 

með bókhaldi félagsins, ef slíkur aðili hefur verið ráðinn til félagsins, félagsstjórn 

sinnir þá eftirliti. Annars er það í höndum félagsstjórnar fyrirtækisins að bera ábyrgð á 

bókhaldinu ef enginn framkvæmdastjóri er starfandi (Alþingi, 1994a). 

6.4    Skattar 

Tekjuskattur einkahlutafélaga er 20%  og reiknast af tekjuskattsstofni (Ríkisskattstjóri, 

2011b). 

6.4.1    Tekjuskattsstofn 

Tekjuskattsstofn einkahlutafélaga samanstendur af öllum tekjum félagsins á árinu að 

frádregnum samþykktum rekstrarkostnaði. Atvinnurekstrartekjur eru meðal annars 

tekjur af seldri vöru og þjónustu, ýmsar þóknanir sem félagið kann að hafa fengið, 

leigutekjur, söluhagnaður og hverskyns aðrar tekjur sem tengjast atvinnurekstri 

félagsins. Rekstrarkostnaður sem heimill er til niðurfærslu á tekjum er meðal annars 

gjöld til öflunar tekna, endurgjald, sannarlega tapaðar kröfur, afsláttur, rekstrartap 

síðustu 10 ára á undan, greiddur arður og fleira (Alþingi, 2003).  

6.4.2    Virðisaukaskattur 

Uppgjör á virðisaukaskatti einkahlutafélaga fer fram á tveggja mánaðarfresti. Þegar 

velta félags á vörum og þjónustu er lægri en 1.400.000 kr á ári, ber félaginu að gera 

upp virðisaukaskatt árlega. Ef virðisaukaskattskyld velta hækkar hjá félaginu og  nær 
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3.000.000 kr, ber félaginu að breyta uppgjöri á virðisaukaskatta aftur yfir á tveggja 

mánaðartímabil (Ríkisskattstjóri, 2010). 

6.5    Breyting á félagaformi 

Slit á félögum geta verið fyrir beiðni eiganda eða kröfuhafa. Einfaldast er að slíta 

skuldlausu félagi en það er gert með því að senda yfirlýsingu til hlutafélagaskrár með 

undirskrift allra hluthafa. Félögum er einnig hægt að slita við samruna, skiptingu, 

ákvörðun hluthafafundar eða við gjaldþrot. Kröfuhafar njóta forgangs, hluthafa fá 

síðan greitt það sem eftir stendur af eignum félagsins eftir eignahluta (Alþingi, 1994a). 

Hægt er að fara fram á að einkahlutafélagi verði breytt í hlutafélag á hluthafafundi. 

Félagið þarf að uppfylla reglur hlutafélagsformsins, meðal annars að stofnfé sé að 

lágmarki 4.000.000 kr og hluthafar séu að lágmarki tveir. Nýjasti rekstrarreikningur 

einkahlutafélagsins verður þá stofnrekstrarreikningur nýja hlutafélagsins.  Hluthafar 

einkahlutafélagsins fá hlutafé í hinu nýja hlutafélagi eftir eignahluta (Alþingi, 1994a). 

6.6    Það sem þarf að hafa í huga 

Eigendur sem eru skyldugir til þess að reikna sér endurgjald ber að hafa í huga reglu 

50/20 í tekjuskattslögunum við útgreiðslu arðs. Ef arðsúthlutun félags fer yfir 20% af 

skattlega bókfærðu eigin fé félagsins í árslok, þá ber að telja helming arðgreiðslunnar 

til launatekna hjá eigendum, maka og börnum, og æðstu stjórnendum félagsins sem 

eru á launum hjá félaginu (Alþingi, 2003). Þessi breyting hækkar skattlagningu 

einstaklinganna sem eftir reglunni þurfa að fara, þar sem skattalagning launagreiðslna 

fer eftir tekjuskatti einstaklinga, en arðgreiðsla úr hlutafélögum er skattlögð eftir 

fjármagnstekjuskatti. 

6.7    Kostir og gallar  

Kostir einkahlutafélaga eru að ábyrgð eiganda er lítil, eina áhættan er að tapa hlutum í 

félaginu. Hægt er að selja félagið eða hluta í félaginu. Skattaprósenta félagsformsins er 

lág, þó svo að eigendur þurfi að greiða fjármagnstekjuskatt af arðgreiðslum. 

Gallarnir eru að eigendur geta ekki gengið að hagnaði eða tekið út fé úr fyrirtækinu án 

þess að skrá úttekir sem arðgreiðslur eða laun. Það getur reynst erfitt fyrir ný fyrirtæki 

að fjármagna sig án þess að þurfa að nota veð eða sjálfskuldarábyrgð eigenda félagsins. 

Með því að eigendurnir gangist í ábyrgð fyrir einkahlutafélög þá eru eigendurnir að taka 

meiri ábyrgð á rekstri félagsins en ábyrgð félagaformsins segir til um.  
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7    Hlutafélag 

Hlutafélög starfa eftir lögum um hlutafélög nr.2/1995. Stofnendur hlutafélaga þurfa að 

vera tveir eða fleiri. Hlutafé fyrirtækisins á að skipta upp í tvo eða fleiri hluta og skal 

að lágmarki vera 4.000.000 kr. Hlutafélög lúta ströngum lögum, reglum og eftirliti, 

sérstakalega þau félög sem eru á markaði. Öll fjármálafyrirtæki þurfa að vera skráð 

sem hlutafélög, en þau lúta lögum um fjármálafyrirtæki. Hlutafélög geta fjármagnað 

sig með sölu á hlutabréfum í félaginu (Alþingi, 1995).  

7.1    Stofnun 

Við stofnun félags þarf að ákveða nafn á félagið, nafnið má ekki vera til fyrir í 

hlutafélagaskrá, og sækja þarf um  kennitölu fyrir fyrirtækið. 

Fylla þarf út tilkynningaeyðublað nr. RSK 17.21, með upplýsingum um: 

  heiti félags, lögheimili, sveitarfélag og símanúmer,  

 dagsetning samþykktar,  

 hver tilgangur félagsins sé, 

 hvort verið sé að skrá félagið vegna nýrrar starfsemi eða vegna yfirtöku/kaupa, 

 hverjir stofnendur félagsins séu, nöfn stofnenda, heimili og kennitölu, 

 upplýsingar um stjórnendur og undirskriftir, 

 upplýsingar um framkvæmdastjóra og undirskriftir, 

 upplýsingar um prókúruhafa og undirskriftir, 

 hversu marga þurfi úr stjórninni til þess að skuldbinda félagið, 

 upphæð hlutafjár, 

 hverjir hlutaflokkarnir séu, 

 hvort hlutafé hafið verið greitt og í hvaða formi, 

 reikningsár félags, 

 upplýsingar um endurskoðendur og/eða skoðunarmenn. 

Það er skylda að minnst einn framkvæmdastjóri sé ráðinn til félagsins og minnst þrír 

stjórnarmenn sitji í stjórn. Allir stjórnarmenn félagsins þurfa að undirrita 

tilkynninguna (Alþingi, 1995). 
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Við stofnun félags þarf að skrá stofnsamning sem þarf að innihalda: 

 nöfn, kennitölur eigenda og heimilisföng, 

 fjárhæð hvers hlutar, frest til áskriftar og greiðslu hlutar, 

 upplýsingar um aðalfund, til dæmis hvernig og hvenær eigi að boða til 

aðalfundar, 

 áætlaðan kostnað við stofnun félags, 

 gera grein fyrir hvernig hlutafé var greitt, til dæmis með reiðufé, vörum eða 

öðru, 

 drög að samþykktum þar sem kemur fram upplýsingar um: nafn félagsins og 

heimilisfang, tilgangur félagsins, upplýsingar um hlutafé, fjöldi stjórnarmanna, 

reglur um stjórnarkjör, reglur um hluthafafundi, reikningsár félagsins og fleiri 

reglur sem tengjast hlutafélagalögunum (Alþingi, 1995). 

Á stofnfundi félags þarf að skrá stofnfundargerð. Þar þarf að koma fram hvar 

fundurinn var haldinn, hverjir sóttu fundinn, hvað fór fram á fundinum og hvað var 

samþykkt (Alþingi, 1995). 

Í samþykktinni koma fram lög félagsins, sem félagsmenn ákveða á stofnfundinum 

(Alþingi, 1995). 

Skrá þarf félagið í hlutafélagaskrá hjá ríkisskattstjóra innan eins mánaðar frá stofnun 

félagsins. Við skráninguna þarf að fylgja tilkynningareyðublað, stofnsamningur, 

stofnfundargerð og samþykkt. Skráningargjald hlutafélags er 256.000 kr, innifalið er 

greiðsla fyrir kennitöluskráningu og tilkynning sem birt er í Lögbirtingablaði. Auka 

breytingar vegna skráningar- og birtingargjalda er 2.650 kr (Ríkisskattstjóri, 2011d). 

7.2    Ábyrgð 

Ábyrgð félagsmanna í hlutafélögum er óbein og pro rata. Með óbeinni ábyrgð er átt 

við að ef félag greiðir ekki skuld sína geta kröfuhafar ekki gengið að eignum 

félagsmanna nema með undantekningum. Einu eigur félagsmanna sem kröfuhafar geta 

gengið að er hlutafé eiganda í félaginu. Með pro rata er átt við að kröfuhafi geti aðeins 

krafið félagsmenn um hluta af skuld félagsins. Ábyrgðin einskorðast við hlutafé 

eiganda í félaginu (Sigríður Logadóttir, 2003). 
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7.3    Reikningshald 

Hlutafélög eru bókhaldsskyld og er skylt að halda tvíhliða bókhald (Alþingi, 1994). 

Sjá nánar í kafla 8. Framkvæmdastjóri ber ábyrgð á daglegum rekstir félagsins og að 

bókhald sér fært með réttum hætti en félagastjórn ber ábyrgð á eftirliti með 

bókhaldinu (Alþingi, 1995). 

7.4    Skattar 

Tekjuskattur hlutafélaga er 20%  og reiknast af tekjuskattsstofni (Ríkisskattstjóri, 

2011b). 

7.4.1    Tekjuskattsstofn 

Tekjuskattsstofn hlutafélaga samanstendur af öllum tekjum félagsins á reikningsárinu 

að frádregnum samþykktum rekstrarkostnaði. Atvinnurekstrartekjur eru meðal annars 

tekjur af seldri vöru og þjónustu, ýmsar þóknanir sem félagið kann að hafa fengið, 

leigutekjur, söluhagnaður og hverskyns aðrar tekjur sem tengjast atvinnurekstri 

félagsins. Rekstrarkostnaður sem heimill er til niðurfærslu á tekjum er meðal annars 

gjöld til öflunar tekna, laun, sannarlega tapaðar kröfur, afsláttur, rekstrartap síðustu 10 

ára á undan og fleira (Alþingi, 2003).  

7.4.2    Virðisaukaskattur 

Uppgjör hlutafélaga á virðisaukaskatti fer fram á tveggja mánaðarfresti. Þegar velta 

félags á vörum og þjónustu er lægri en 1.400.000 kr á ári, ber félaginu að gera upp 

virðisaukaskatt árlega. Ef virðisaukaskattskyld velta hækkar hjá félaginu og  nær 

3.000.000 kr, ber félaginu að breyta uppgjöri á virðisaukaskatti aftur yfir á tveggja 

mánaðartímabil (Ríkisskattstjóri, 2010). 

7.5    Breyting á félagaformi 

Slit á félögum geta verið fyrir beiðni eiganda eða kröfuhafa. Félögum er hægt að slíta 

við samruna, skiptingu, ákvörðun hluthafafundar eða við gjaldþrot. Kröfuhafar mæta 

forgangi, ef um afgang er að ræða fá hluthafa greitt eftir eignahluta sínum í félaginu 

(Alþingi, 1995). 

Hægt er að fara fram á að hlutafélagi verði breytt í einkahlutafélag á hluthafafundi. 

Félagið þarf að uppfylla reglur einkahlutafélagsformsins og það þarf samþykki 
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hluthafa til þess að fá leyfi fyrir breytingunni. Breyta þarf samþykktum félagsins og 

senda tilkynningu um breytinguna til birtingar í Lögbirtingablaðinu. Þegar samþykktin 

hefur átt sér stað teljast hlutabréf í gamla hlutafélaginu ógild. Nýjasti 

rekstrarreikningur hlutafélagsins verður þá stofnrekstrarreikningur nýja 

einkahlutafélagsins (Alþingi, 1995). 

7.6    Það sem þarf að hafa í huga  

Eigendur, makar þeirra og börn, stjórnarmenn og æðstu stjórnendur fyrirtækisins sem 

þiggja laun hjá félaginu  ber að hafa í huga reglu 50/20 í tekjuskattslögunum við 

útgreiðslu arðs. Ef arðsúthlutun félags fer yfir 20% af skattlega bókfærðu eigin fé 

félagsins í árslok, þá ber að telja helming arðgreiðslna til launatekna hjá viðkomandi 

einstaklingum sem eru á launum hjá félaginu (Alþingi, 2003). Þessi breyting hækkar 

skattlagningu einstaklinganna sem eftir reglunni þurfa að fara, þar sem skattlagning 

launagreiðslna fer eftir tekjuskatti einstaklinga, en arðgreiðsla úr hlutafélögum er 

skattlögð eftir fjármagnstekjuskatti. 

7.7    Kostir og gallar  

Kostir hlutafélaga er að ábyrgð eiganda er lítil, áhætta eiganda liggur í því fjármagni 

sem lagt hefur verið í hlutabréfa kaup í félaginu. Eigendur geta selt eða veðsett hluti í 

félaginu. Fyrirtæki geta aukið hlutabréf fyrirtækisins og fjármagnað sig þannig. 

Skattaprósenta er lág, þó svo að eigendur þurfi að greiða fjármagnstekjuskatt af 

arðgreiðslum.  

Strangar reglur gilda um hlutafélög og mikið eftirlit er með félögum sem eru á 

verðbréfamarkaði. Aðgengi eigenda að hagnaði félaga er lítið, það þarf samþykki 

aðalfundar fyrir greiðslu arðs og þá einnig hversu há arðgreiðslan á að vera og í hvaða 

formi. Stofnkostnaður er hár auk þess bætist við stimpilkostnaðar við útgáfu 

hlutabréfa. 
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8    Reikningshald 

Einstaklingsfyrirtæki, sameignar-, samlags-, samvinnu-, einkahluta- og hlutafélög eru 

öll bókhaldsskyld og er skylt að halda tvíhliða bókhald, sem samanstendur af dagbók, 

hreyfingalista, aðalbók og ársreikningi. Reikningshaldið má vera á bóka-, korta-, 

lausblaða- eða tölvukerfaformi og á að tryggja félögunum, lánadrottnum og 

skattayfirvöldum skýrar upplýsingar um tekjur, gjöld, eignir og skuldir félaganna. 

Dagbók á að innihalda allar færslur sem gerðar eru í færsluröð. Hreyfingalisti á að 

innihalda upplýsingar úr dagbókinni með viðeigandi bókhaldsreiknings. Aðalbók á að 

innihalda stöðu hvers bókhaldsreiknings fyrir sig. Ársreikningur skal innihalda 

rekstrar- og efnahagsreikning, sjóðstreymi og skýrslu stjórnar. 

Undanþága frá tvíhliða bókhaldinu er einhliða bókhald. Undir undanþáguna falla 

einstaklingar sem hafa ekki fleiri en einn aðkeypan starfsmann að jafnaði og að 

starfsemin sé í: 

1. Bátaútgerð undir 10 rúmlestum. 

2. Verkun sjávarafla með milligöngu afurðasölufyrirtækis. 

3. Búrekstur með milligöngu afurðasölufyrirtækis. 

4. Atvinnuakstur ýmiss konar. 

5. Ýmis iðnaður; 

6. Þjónustufyrirtæki sem selur vinnu eða faglega þekking og ekki er um 

fjárvörslu að ræða.  

Einhliða bókhald saman stendur af  sjóðbók, sundurliðunarbók og ársreikningi. 

Sjóðbók á að innihalda innborganir og útborganir úr sjóð félagsins. Í sundurliðunarbók 

á að flokka hreyfingar á tekjum, gjöldum, eignum og skuldum eftir tegundum. 

Ársreikningur skal innihalda rekstrar- og efnahagsreikning, sjóðstreymi og skýrslu 

stjórnar (Alþingi, 1994). 

 

Einstaklingsfyrirtæki þurfa ekki að senda inn ársreikning. Samlags-, sameignar-, 

samvinnu-, einkahluta- og hlutafélög þurfa hinsvegar að standa skil á ársreikningum ef 

þau fara fram úr tveimur af þessum þremur stærðarmörkum tvö ár í röð: 
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 eignir 230.000.000 kr eða hærri, 

 rekstrartekjur 460.000.000 kr eða hærri, 

 ársverk fleiri en 50 á reikningsári. 

Sameignar- og samlagsfélög þurfa ekki að skila inn ársreikninga ef allar tekjur og 

gjöld, eignir og skuldir þeirra eru skráðar í ársreikningum félagsaðilanna. 

Mismunandi er hversu langan tíma félagaformin fá til þess að standa skil á 

ársreikningunum. Sameignar-, samlags- og einkahlutafélög hafa átta mánuði, 

samvinnufélög hafa sex mánuði og hlutafélög hafa einn mánuð til þess að skila inn 

ársreikningi frá lokum reikningsárs. Ef ársreikning er ekki skilað innan tiltekins tíma 

geta félög átt í hættu að vera beitt fjársektum og ef skil dragast enn lengur er hægt að 

svipta lögaðilanum starfsrétti og við það verður ábyrgð eigenda félags bein og 

ótakmörkuð, líkt og hjá eigendum einstaklingsfyrirtækja (Alþingi, 2006). 
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9    Skattar og gjöld 

Fyrirtæki innheimta ýmsa  skatta og gjöld fyrir ríkið, svo  sem tryggingagjald, 

fjármagnsstekjuskatt og virðisaukaskatt. 

9.1    Tryggingagjald 

Þau fyrirtæki sem greiða laun þurfa að innheimta tryggingagjald fyrir hvern þann sem 

þiggur laun hjá fyrirtækinu. Tryggingagjaldið er sundurliðað í almennt tryggingagjald 

4,54%, atvinnutryggingagjald 3,81%, gjald í Ábyrgðasjóð launa vegna gjaldþrota 

0,25% og markaðsgjald 0,05%. Tryggingagjaldsprósentan er því í heild 8,65% og 

reiknast af heildarlaunum viðkomandi starfsmanna. Sjómenn greiða hærra gjald, þar 

sem til viðbótar hjá þeim bætist auka prósenta uppá 0,65%, og því er heildar 

tryggingagjaldsprósenta sjómanna 9,3% (Ríkisskattsstjóri, 2011h). 

9.2    Fjármagnstekjuskattur 

Fjármagnstekjuskattur, skattur sem greiðist af vaxtatekjum, arði, söluhagnaði, 

afföllum og leigutekjum, er nú 20%. Fyrirtæki í atvinnurekstri greiða í raun ekki 

fjármagnstekjuskatt af atvinnurekstri, heldur eru þessar tekjur skattlagðar sem 

rekstrartekjur. Fjármagnstekjuskatturinn er í lok árs bókaður sem fyrirfram greiddur 

tekjuskattur og fæst endurgreiddur ef tap er á rekstri félagsins (Ríkisskattstjóri, 2011).  

9.3    Virðisaukaskattur 

Virðisaukaskattur er skattur sem settur er á vöru og þjónustu, fyrirtæki innheimta 

skattinn og senda síðan uppgjör til skattstjóra. Undanþegin virðisaukaskatti eru: 

1. Fyrirtæki sem selja vöru og/eða þjónustu sem er undanþegin virðisauka. 

2. Verk listamanna og sala umboðsmanna á listum. 

3. Fyrirtæki með minna en 1.000.000 kr sölu á skattskyldri vöru eða þjónustu á 

ári. 

4. Mötuneyti skóla vegna matsölu nemenda. 

Fyrirtæki undanþegin virðisaukaskatti geta ekki nýtt sér innskatt.  

Virðisaukinn er í tveimur þrepum, almenna þrepið er 25,5% en undantekninga þrepið 

er 7%. Í 7% þrepinu eru sala á blöðum og tímaritum, sala á bókum á íslensku, sala 

orkuveitufyrirtækja, sala matvara, sala veitingahúsa á mat og þjónustu, afnotagjöld og 

útleiga á gistiþjónustu.  Hjá virðisaukaskyldum fyrirtækjum er bæði um innskatt og 



35 

útskatt að ræða. Innskattur er sá skattur sem fyrirtækið þarf sjálft að greiða öðru 

fyrirtæki vegna rekstursins, svo sem vegna keyptra vöru eða þjónustu sem sannarlega 

fer í rekstur fyrirtækisins. Útskattur er sá skattur sem fyrirtækið innheimtir af sölu á 

sinni vöru og þjónustu. Fyrirtæki þurfa að stemma af innskatt og útskatt á ákveðnum 

tímabilum. Það er gert með því að fylla út þar til gert eyðublað sem ýmist hefur verið 

sent fyrirtækinu í pósti eða rafrænt. Ef útskattur er hærri en innskattur þarf fyrirtækið 

að greiða mismuninn til ríkisskattstjóra. Ef innskattur er hærri en útskattur þá á 

fyrirtækið inni hjá ríkisskattstjóra (Ríkisskattstjóri, 2010). Uppgjör á virðisaukaskatti 

fer eftir félagformum, sjá nánar undir skattaköflum formanna. 
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10    Hagstofuupplýsingar 

Hægt er að sækja upplýsingar um fjölda fyrirtækja í hverju félagaformi fyrir sig hjá 

Hagstofunni Þess ber þó að geta að upplýsingarnar miðast eingöngu við félög og 

fyrirtæki skráð í firmaskrá. Því eru upplýsingar um fjölda starfandi 

einstaklingsfyrirtækja ekki fullnægjandi, þar sem eigendur slíkra félaga þurfa ekki að 

skrá félög í firmaskrá (Hagstofan, 2011). 

Tafla 1 Listi yfir fjölda félagaforma síðustu sex ár 

Félagform 2005 2006 2007 2008 2009 2010 

AX  Einstaklingsfyrirtæki með kennitölu1 1652 1649 1641 1635 1625 1624 

B1  Sameignarfélag almennt (sf) 2350 2310 2298 2246 2161 2171 

C1  Samlagsfélag, almennt (slf) 196 271 363 414 507 929 

G1  Samvinnufélag (svf) 80 51 38 37 37 35 

E1  Einkahlutafélag (ehf) 23481 25386 27557 28662 30167 30188 

D1  Hlutafélag, almennt (hf) 880 891 852 797 753 712 

Fjöldi fyrirtækja í árslok 28639 30558 32749 33791 35250 35659 

Heimild: (Hagstofan, 2011) 

Mikil aukning hefur verið á stofnun fyrirtækja undanfarin sex ár. Langflest fyrirtæki 

eru starfrækt sem einkahlutafélög, eða 84% af skráðum fyrirtækjum í ofangreindum 

félagaformum árið 2010, sjá töflu númer 9-1, og hefur fjöldinn aukist á undanförnum 

árum. Sameignarfélög eru annað fjölmennasta félagformið, en fjöldi þeirra félaga er 

þó ekki nema 6% af heildarfjölda fyrirtækja í árslok 2010. Töluverð fjölgun hefur 

orðið á samlagsfélögum undanfarin ár, en þeim hefur fjölgað um 733 félög á 

undanförnum sex árum. Mesta fjölgunin var þó árið 2010, þegar 422 samlagsfélög 

voru stofnuð. Öðrum félagformum, einstaklingsfyrirtækjum, samvinnu- og 

hlutafélögum, fer fækkandi (Hagstofan, 2011). Hér er verið að miða við þau 

fyrirtækjaform sem verið er að skoða í þessari ritgerð, einstaklingsfyrirtæki, samlags-, 

sameignar-, samvinnu-, einkahluta- og hlutafélög.  

  

                                                           
1
 Einstaklingsfyrirtæki með kennitölu eru í fyrirtæki rekin af einstaklingum sem skráð hafa verið í 

firmaskrá, geta verið einstaklingsfyrirtæki, samlag- og einkahlutafélög. 
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 Mynd 1 Yfirlit yfir fjölda félagaforma síðustu sex ár 

 
Heimild: (Hagstofan, 2011).       

Þegar upplýsingarnar eru settar upp í súluriti kemur berlega í ljós hversu fjöldi 

einkahlutafélaga er mikill miðað við önnur félagform sem skoðuð hafa verið. 

Ekki liggja fyrir hjá Hagstofunni upplýsingar um félög/fyrirtæki sem hafa hætt 

starfsemi eða starfsemin liggur niðri. Eingöngu er haldið utan um  félög/fyrirtæki sem 

lýst hafa verið gjaldþrota hjá dómstólum (Stefán Sigurðsson, munnleg heimild 

15.febrúar 2011).  
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11    Samantekt 

Öllum félagaformum fylgja kostir, gallar og eitthvað sem ber að varast. Þessi atriði 

þarf að skoða vel áður en félagform er valið og finna það form sem hentar hverjum 

rekstri fyrir sig. 

 Tafla 2 Samanburð félagaformanna 

 Einstaklings- 

fyrirtæki 

Sameignarfélag Samlagsfélag Samvinnufélag Einkahlutafélag Hlutafélag 

   

Fjöldi eiganda Einn eigandi Lágmark tveir Einn eða fleiri Lágmark fimmtán Einn eða fleiri Tveir eða 
fleiri 

 

 

Ábyrgð eiganda 
Bein og 

ótakmörkuð 

Bein, óskipt og 

ótakmörkuð 

 

Lágm ein 

ótakm. 
Aðrir 

takmarkaða 

Óbein og pro rata Óbein og 

takmörkuð 

Óbein og 

takmörkuð 

 

 

Skráningar-

kostnaður 

0  eða                               
67.500 kr2 

89.000 kr 89.000 kr  256.000 kr 130.500 kr 256.000 kr 

 

Stofnfé Ekki þörf Ákv. af 
félagsmönnum 

Ákv. af 
félagsmönnum 

Ákv.af 
félagsmönnum. 

Lágmark   
500.000 kr 

Lágmark 
4.000.000 kr 

Tekjuskattur3 37,31%;40,21%; 

46,21% 

Eftir tekjuskatti 

eiganda  eða 36%  

Eftir tekjuskatti 

eiganda  eða   
36% 

20% 20% 20% 

Skattlagning 

úthlutaðs arðs4 

Ekki greiddur 

arður 

Ekki greiddur 

arður 

Ekki greiddur 

arður 

Ekki greiddur 

arður 

20%  20% 

 

50/20 reglan5 Nei Nei Nei Nei Já  Já 

 

 

Langvinsælasta félagaformið er einkahlutafélagið. Af því vali má ráða að eigendur 

kjósa að velja félagaform sem dregur úr fjárhagslegri ábyrgð eiganda á rekstri 

félagsins og skattlagning skipti miklu máli. Ekkert hefur dregið úr vinsældum 

einkahlutafélagaformsins undanfarin sex ár, en um 84% af fyrirtækjum skráðum í 

firmaskrá eru starfrækt undir þessu formi. Samlagsfélögum hefur þó verið að fjölga 

undanfarin ár. Vinsældir formsins er trúlegast sprottið út frá breytingu á skattlagningu 

arðgreiðslna einka- og hlutafélagaformana, svo kallaðri 50/20 reglu, sem eykur 

skattbirgði þeirra aðila sem þiggja endurgjald hjá fyrirtækjunum.  

                                                           
2
 0= þá er félagið skráð á nafn eiganda. 67.500 = þá er félagið skráð á eigið nafn 

3
 Sameignar- og samlagsfélög geta verið ósjálfstæður eða sjálfstæður skattaðili. 

4
 Fyrirtæki innheimta fjármagnstekjuskatt af arðgreiðslum fyrir ríkið, það er því verið að skattleggja eigendur en ekki fyrirtæki. 

Einstaklingsfyrirtæki, sameigna-, samlags- og samvinnufélög greiða ekki út arð, heldur er hagnaði útdeilt beint til eiganda eftir að 
félagið sjálft hefur greitt tekjuskatta af hagnaðinum. Því greiða eigendur þessara félaga ekki fjármagnstekjuskatt af hagnaði 

félaganna Hlutafélög  geta notað arðgreiðslur til frádráttar frá atvinnurekstrartekjum. 
5
 Skrá má ½ arðgreiðslu sem launatekjur hjá eigendum, ef arðgreiðsla fer yfir 20% af skattlega bókfærðu eigin féi. 
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Samlagsfélagaformið gerir ekki ráð fyrir arðgreiðslum heldur rennur allur hagnaður 

félagana í vasa eiganda eftir að skattar hafa verið greiddir af hagnaði hjá félögunum 

sjálfum, ef um sjálfstæðan skattaðila er að ræða. Einstaklingsfyrirtækjum hefur farið 

fækkandi undanfarin ár, þá breytingu má rekja til þess að nú mega einstaklingar stofna 

önnur félagform sem gefa eigendum tækifæri á að stækka reksturinn og jafnvel að 

minnka ábyrgð eiganda á rekstri félagsins. Sameignarfélög standa nokkrun veginn í 

stað, eftir að hafa farið fækkandi fyrir nokkrum árum. Samvinnufélögum hefur fækkað 

ört á undanförnum sex árum og má tengja fækkunina við regluverk félagaformsins 

sem er þungt í vöfum og líklegt að stofendur fyrirtækja skoði önnur félagaform fremur 

en þetta fyrir sitt félag. Hlutafélögum hefur einnig fækkað undanfarin ár, ástæðuna má 

tengja hruninu, þar sem fjármálafyrirtæki og fleiri stór fyrirtæki sem störfuðu undir 

hlutafélagaforminum fóru í þrot. Hlutafélagaformið hentar vel fjársterkum félögum og 

fyrirtækjum í örum vexti sem vilja fjármagna sig með sölu í hlutum í fyrirtækinu 

sjálfu og þannig að létta á greiðslubirgði í ákveðinn tíma. 

Öllum rekstri fylgir áhætta sama í hvaða atvinnurekstri eða félagformi fyrirtækið er í. 

En með réttu félagaformi og skynsamlegri stýringu fjármála fyrirtækisins  geta öll 

fyrirtæki vaxið og dafnað og skilað að lokum arð til eiganda.  
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