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1.0 INNGANGUR 

Reglur um innborgun, meðferð og varðveislu hlutafjár voru teknar inn í löggjöf 

Bretlands um miðbik 19. aldar og flest Evrópuríki fóru síðan að fordæmi Breta og 

innleiddu sambærilegar reglur inn í sinn rétt. Það var síðan árið 1976 þegar 2. 

félagaréttartilskipun Evrópusambandsins1 (hér eftir 2. félagaréttartilskipunin) tók gildi 

sem þessar reglur voru settar undir einn hatt.2 Reglurnar sem um ræðir er að finna á 

víð og dreif í löggjöf flestra ríkja Evrópu annað hvort vegna aðildar að 

Evrópusambandinu (hér eftir ESB) eða samningnum um evrópska efnahagsvæðið 

(hér eftir EES-samningurinn). 

Aðkoma Íslands að 2. félagaréttartilskipuninni eru í gegnum EES-samninginn sem 

veitt var lagagildi hér á landi með lögum nr. 2/1992, um evrópska efnahagssvæðið. 

Ljóst er að þær lágmarksreglur sem er að finna í tilskipuninni taka einnig til íslenskra 

hlutafélaga. Þetta þýðir meðal annars að vernd kröfuhafa, hvort sem þeir eru af 

erlendu bergi brotnir eða ekki, má ekki vera lakari en sem kveðið er á um í 2. 

félagaréttartilskipuninni. Ef sú staða kæmi upp að íslensk hlutafélagalöggjöf og 2. 

félagaréttartilskipunin væru ekki efnislega sambærileg að því leyti að 

félagaréttartilskipunin veitti ríkari vernd en íslensk löggjöf og kröfuhafar myndu bíða 

tjón af gæti íslenska ríkið hugsanlega orðið skaðabótaskylt vegna tjóns kröfuhafa. Til 

þess að forðast slíka stöðu er mjög mikilvægt að íslensk löggjöf tryggi að minnsta 

kosti þau lágmarksréttindi handa kröfuhöfum sem kveðið er á um í 2. 

félagaréttartilskipuninni.  

Varðandi inntak  2. félagaréttartilskipunarinnar er mikilvægt að hafa í huga að það er 

ekki til nein heildstæð evrópsk félagaréttarlöggjöf heldur er framkvæmdin sú að ESB 

gefur út tilskipanir eða eftir atvikum reglugerðir um sértæk málefni innan ákveðins 

sviðs sem aðildarríkjunum er síðan ætlað að innleiða inn í sinn rétt. Af þessu leiðir að 

löggjöf ESB hefur þá tilhneigingu að vera leiðandi með ákveðna stefnu sem 

aðildarríki ESB eiga síðan að framfylgja. Innanlandslöggjöf aðildarríkjanna fjallar því 

                                            
1
 Official Journal L 026, 31/01/1977, bls. 1-13. Second Council Directive 77/91/EEC of 13 December 

1976 on coordination of safeguards which, for the protection of the interests of members and others, 
are required by Member States of companies within the meaning of the second paragraph of Article 58 
of theTreaty, in respect of the formation of public limited companies and the maintenance and 
alteration of their capital, with a view to making such safeguards equivalent. 
2
 Rickford, Jonathan, ,,Report of the Interdisciplinary Group on Capital Maintenance“, British Institute 

of International and Comparative Law. 2004, bls. 926. 
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oft um hvernig eigi að ná ákveðnum markmiðum og fyrir vikið verður hún oft á tíðum 

nákvæm um hvernig regluverkið á að vera í framkvæmd. 

Til þess að átta sig betur á eðli tilskipunarinnar er hægt að nefna reglur sem snúa að 

greiðslu hlutafjár, hækkun hlutafjár, lækkun hlutafjár, úthlutunum verðmæta og 

félagaslitum. Allt eru þetta reglur sem lögfestar hafa verið í lög um hlutafélög nr. 

2/1995 (hér eftir hrl.) og ætlað er að vernda kröfuhafa eða hluthafa félags á einn eða 

annan hátt þar sem tilgangurinn er sá að tryggja að hlutafé sé upphaflega lagt inn í 

félag og jafnframt að því sé viðhaldið innan þess.    

Tilskipunin hefur verið talin einn af hornsteinum evrópskrar félagaréttarlöggjafar en 

miðað við umræður sem hafa átt sér stað síðastliðin misseri, bæði innan Evrópu og 

víðar, er vafamál hvort sú nafnbót sé verðskulduð. Fræðimenn hafa haldið því fram 

að tilskipunin sé ýmist of víðtæk, ekki nægilega skilvirk, skapi of mikinn 

viðskiptakostnað og sé úreld svo nokkur dæmi séu tekin.3 Í því skyni að gæta fyllstu 

sanngirni þykir rétt að taka fram að reglurnar eru svo víðtækar að vart er hægt að 

setja sömu formmerki fyrir framan þær allar. 

Viðfangsefni ritgerðarinnar er að kryfja þær reglur sem snerta innborganir hlutafjár og 

úthlutun arðs úr hlutafélögum með sérstakri áherslu á vernd kröfuhafa í því tilliti. 

Framangreind nálgun á viðfangsefninu byggir á því að einn tilgangur hlutafélaga er 

að greiða arð til hlutahafa en að sama skapi er ljóst að markmið reglna um 

innborganir hlutafjár ná ekki tilætluðum árangri ef heimilt er að úthluta greiðslu 

hlutafjár jafnharðan í formi arðs. Til þess að afmarka viðfangsefni ritgerðarinnar var 

ákveðið að fjalla aðeins um úthlutun á arði félaga í formi reiðufjár. 

Að því sögðu er markmið ritgerðarinnar að varpa ljósi á þær lagareglur sem gilda um 

innborganir hlutafjár og úthlutun arðgreiðslna og meta vernd kröfuhafa í samræmi við 

reglurnar. Jafnframt verður eftir fremsta megni reynt að benda á mögulegar lausnir í 

þeim tilvikum þar sem tilgangur reglna um vernd kröfuhafa virðast ekki ná fram að 

ganga. 

Kaflaskiptingin mun í grófum dráttum vera á þann veg að í öðrum kafla verða reifuð 

helstu sjónarmið um hvort og þá hvernig félagaréttarlöggjöf eigi að vernda kröfuhafa. 

Í þriðja kafla mun umfjöllunin beinast að þeim skilyrðum sem þurfa að vera fyrir hendi 

til þess að úthlutun arðs geti talist lögmæt og jafnframt verða tekin til skoðunar þrjú 

                                            
3
 Ferran, Elís, Principles of Corporate Finance Law. Oxford 2008, bls. 18. 
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mál í kjölfar bankahrunsins 2008 þar sem hugsanlegt er að ólögmætar úthlutanir hafi 

átt sér stað. Í fjórða kafla munu reglurnar um lágmarkshlutafé verða skýrðar til 

samræmis við 2. félagaréttartilskipunina. Því næst, í fimmta kafla, munu reglurnar um 

greiðslu hlutafjár verða teknar til umfjöllunar og athugað hvort að þær tryggi að 

greiðsla hlutafjár renni til félaga. Í sjötta kafla verður gerð grein fyrir sjónarmiðum um 

kosti og galla reglna um lágmarkshlutafé og metið hvort að tilgangur reglnanna ná 

fram að ganga. Að lokum, í sjöunda kafla, mun umfjöllunin beinast að hækkun 

hlutafjár .  

Til þess að forðast misskilning lesanda þá mun orðið félag vera notað um hlutafélög, 

sbr. lög nr. 2/1995 um hlutafélög. Þegar rætt er um önnur félagaform verður slíkt 

tekið sérstaklega fram. 
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2.0 VERND KRÖFUHAFA 

2.1 Inngangur 

Vernd kröfuhafa á sér margar birtingarmyndir. Í þessum kafla verður einkum gerð 

grein fyrir tveimur grunnsjónarmiðum sem um hana gilda, þ.e. annars vegar 

sjálfshjálp kröfuhafa og hins vegar lögvernd kröfuhafa. Samlíking á milli reglna 

annars vegar í Bandaríkjunum og hins vegar í Evrópu hefur oft verið notuð í þessu 

sambandi. Evrópusambandið hefur sett ítarlegar reglur um vernd kröfuhafa sem 

endurspeglast meðal annars í 2. félagaréttartilskipuninni á meðan Bandaríkin hafa 

frekar haldið að sér höndum og leyft fjármálamarkaðnum að feta sínar leiðir.4 

Í lok kaflans verður stuttlega vikið að þeim tilvikum þar sem vernd kröfuhafa teygir 

anga sína enn lengra með þeim hætti að freista þess að samsama skuldbindingar 

félags við þriðja aðila þannig að hinni takmörkuðu ábyrgð félaga er rutt úr vegi. 

2.2 Vernd kröfuhafa með sjálfshjálp 

Það fyrsta sem ber að taka til umhugsunar þegar metið er hvort löggjöf eigi að 

vernda kröfuhafa er hvort þeir séu fullbærir til þess sjálfir. Ef þeir eru í stakk búnir til 

þess má skipta sjálfshjálp kröfuhafa upp á fjóra vegu: 1) með upplýsingaöflun um 

þann aðila sem semja á við, 2) með því að vera með þriðja aðila sem ábyrgðarmann, 

3) með ákvæðum í samningum og 4) með veði eða tryggingu frá félaginu sjálfu, 

stjórnendum eða hluthöfum þess.5 Á síðastliðnum árum hafa þessar varnir kröfuhafa 

verið þróaðar enn frekar og eru sífellt að verða vinsælli sem stafar meðal annars af 

því að stórar lánastofnanir eða lánaheildsalar eru í auknum mæli farnar að setja fram 

skilyrði um að bankar og aðrar lánastofnar noti þessa tækni við útlánin sín. Allt eru 

þetta afbrigði af vernd kröfuhafa sem eru til þess fallin að minnka þá áhættu sem 

leiðir af viðskiptum þeirra.6 

Gegn sjálfshjálp kröfuhafa hefur því verið haldið fram að aðeins burðugir kröfuhafar 

séu í þeirri stöðu að gera samninga sér til varnar. Vernd af þessu tagi sé til að mynda 

                                            
4
 Enriques, Luca og Macey, Jonathan R., „Creditors versus Capial Formation: the Case Against the 

European Legal Capital Rules.” Cornell Law Review. 2001, bls. 1174. 
5
 Mülbert, Peter, ,,A Synthetic View of Different Concepts of Creditor Protection – Or a High-Level 

Framework for Corporate Creditor Protection. Law Working Paper no. 60/2006.“ European Corporate 
Governance Institute. 2006, bls. 20. 
6
 Kübler, Friedrich, ,,The Rules of Capital Under Pressure of the Securities Markets”. Hopt, Klaus og 

Wymeersch, Eddy (ritstj.), Capital Markets and Company Law. Oxford 2003, bls. 110.  
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mjög kostnaðarsöm fyrir kröfuhafa á meðan lögboðin vernd veitir jafnvel veikburða 

kröfuhöfum ákveðnar lausnir.7 

Aðstæður kröfuhafa geta verið misjafnar og því sé það ekki á færi allra kröfuhafa að 

verja sig sjálfir. Getur það stafað af því að kröfuhafar séu það ósjálfviljugir eða hafa 

einfaldlega ekki burði til þess. Með sjónarmið veikburða kröfuhafa að leiðarljósi má 

réttlæta ákveðið öryggisnet eða lágmarksreglur samfélagsins sem gagnast 

kröfuhöfum þegar gert er á þeirra hlut. 

Félög hafa oft á tíðum fleiri en einn kröfuhafa sem þau þurfa að standa í skilum við. Á 

meðan félag er í góðum rekstri og efnir sínar skuldbindingar gagnvart kröfuhöfum eru 

litlar líkur á hagsmunaárekstrum milli kröfuhafa. Þegar harðna tekur á dalnum og 

sumir kröfuhafar fá lán sín greidd en aðrir ekki er hætta á árekstrum milli kröfuhafa. Í 

þeim tilfellum munu þeir kröfuhafar sem hafa tryggt sig betur yfirleitt hafa forskot á 

hina að fá lán sín greidd. Fjármálaumhverfi, þar sem mikil áhersla er lögð á sjálfshjálp 

kröfuhafa, ætti því eðli málsins samkvæmt að gagnast þeim aðilum best sem eru til 

þess fallnir að geta nýtt sér slíkar varnir. 

Þegar kröfuhafi hefur tekið veð í eign félags gegn láni hefur það þær afleiðingar að 

andlagi veðsins er ekki lengur til að dreifa sem vörn fyrir aðra kröfuhafa fari félagið í 

þrot, sbr. XVII. kafla laga nr. 21/1991, um gjaldþrotaskipti, þar sem fjallað er um 

rétthæð krafna í þrotabú. Þetta getur verið mjög varhugavert fyrir aðra kröfuhafa 

sérstaklega þar sem að í flestum tilfellum koma samningsbundnar varnir kröfuhafa 

ekki fram í fjárhagslegum gögnum aðila, s.s. efnahagsreikningi. Þetta mun vera stór 

ástæða fyrir því að þegar félög fara í þrot þá eru þau einfaldlega tóm gagnvart 

óvörðum kröfuhöfum.8 

Því hefur verið haldið fram að veikburða kröfuhafar geti hagnast á samningum sem 

burðugir kröfuhafar gera.9 Sem dæmi um þetta má nefna ákvæði í samningi sem 

bannar félagi að úthluta verðmætum til hluthafa. Slíkt ákvæði er til þess fallið að 

gagnast bæði þeim kröfuhafa sem gerði samninginn og veikburða kröfuhafanum. Þar 

sem nánast öll félög eru fjármögnuð með lánum upp að vissu marki má velta því fyrir 

sér af hverju löggjöf sé vel til þess fallin að takmarka úthlutanir félaga til hluthafa þar 

                                            
7
 Mülbert, Peter, ,,A Synthetic View of Different Concepts of Creditor Protection – Or A High-Level 

Framework for Corporate Creditor Protection”, bls. 20. 
8
 Kübler, Friedrich, ,,The Rules of Capital Under Pressure of the Securities Markets”, bls. 110.  

9
 Engert, Andreas, ,,Life Without Legal Capital: Lessons from American Law, Workingpaper“. 

University of Mannheim. 2006, bls. 40. 
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sem lánveitendur hafa mikinn hvata til þess að draga úr slíkum áhættuþáttum upp á 

sitt einsdæmi. Það virðist því vera nærtækast að ætla að lánveitendur séu fullfærir til 

þess að semja um takmarkanir á úthlutunum úr félagi sem í ofanálag eru sérsniðnar 

hverju og einu félagi. Löggjöf um slíkar takmarkanir myndi hvort eð er ekki hafa nein 

áhrif ef ákvæði í samningum væru alltaf strangari en löggjöfin mælti fyrir um.10 

Rök af þessu tagi eru umdeild og hefur því verið haldið fram að þau séu ekki 

nægilega sannfærandi. Ef horft er annars vegar til brota sem eiga sér stað á 

samningi og hins vegar á löggjöf má merkja að það er mikill munur á því hvaða áhrif 

það kann að hafa fyrir kröfuhafann. Sem dæmi má taka ólögmæta úthlutun 

verðmæta úr félagi. Ef úthlutun félags brýtur í bága við samning milli félags og 

kröfuhafa mun sá síðarnefndi oftast nær geta gripið til ýmissa ráðstafana á grundvelli 

samningsins. Þannig er algengt að kröfuhafinn gæti endurskoðað samninginn og 

hækkað vexti lánsins, gert kröfu sem samsvarar því tjóni sem hann varð fyrir eða 

hreinlega gjaldfellt lánið. Öll þessi úrræði munu hafa neikvæð áhrif á fjárhagsstöðu 

félagsins sem mun draga úr líkum að veikburða kröfuhafar sem og aðrir kröfuhafar 

muni fá efndar skuldbindingar sínar.  Á hinn bóginn, ef um lögbrot væri að ræða, 

myndu lögin veita félaginu rétt til þess að endurheimta verðmætin frá kröfuhöfunum 

með þeim áhrifum að fjárhagsleg staða félagsins myndi styrkjast. Af framangreindu 

hefur verið dregin sú ályktun að ef það er sameiginlegt markmið löggjafans að vernda 

veikburða kröfuhafa þá geta samningsbundnar varnir kröfuhafa staðið í vegi fyrir því 

á meðan lögboðnar reglur gera það ekki.11 

Í þessu sambandi má benda á að það ríkir samningsfrelsi milli kröfuhafa og félaga og 

því er í raun ekkert því til fyrirstöðu að aðilar semji um hertari reglur en lög og reglur 

gera ráð fyrir. Þegar öllu er á botninn hvolft þá mun löggjöf sem ætlað er að vernda 

veikburða kröfuhafa alltaf standa völtum fótum gagnvart samningum sem ætlað er að 

vernda einstaka kröfuhafa. 

2.3 Félagaréttarlöggjöf til verndar kröfuhöfum 

Til þess að komast að niðurstöðu um hvort félagaréttarlöggjöf eigi að vernda 

kröfuhafa þyrfti af fara fram áhættugreining þar sem áhætta hluthafa er skoðuð með 

                                            
10

 Engert, Andreas, ,,Life Without Legal Capital: Lessons from American Law, Workingpaper“, bls. 40.” 
11

 Mülbert, Peter, ,,A Synthetic View of Different Concepts of Creditor Protection – Or A High-Level 
Framework for Corporate Creditor Protection”, bls. 22-23. 
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tilliti til áhættu kröfuhafa.12 Við það mat þyrfti að líta til þess að hvaða leyti önnur 

réttarsvið vernda kröfuhafa og jafnframt innan hvaða marka slíkar reglur væru 

skynsamlegar. Of mikil vernd getur til að mynda haft þær afleiðingar að regluverkið 

verður of þungt í vöfum og hækkað kostnað félaga á meðan of lítil vernd getur leitt til 

þess að lánadrottnar halda að sér höndum. 

Ef niðurstaðan yrði sú að það þyrfti að vernda kröfuhafa þar sem eigendur félaga 

bera enga ábyrgð umfram hlutafé sitt kemur til álita hvers konar vernd væri 

árangursríkust, bæði með tilliti til kröfuhafa og félagsins sjálfs. Það er ekkert lögmál í 

sjálfu sér að vernd til handa kröfuhöfum komi í gegnum regluverk. Reglurnar geta 

ekki einar og sér verið réttlæting þess að það þurfi að vernda kröfuhafa. Það væri 

einungis hægt að þeirri forsendu gefinni að lögin veittu árangursríkari vernd en 

kröfuhafar geta veitt sjálfum sér með samningum.13 

Sé almennt viðurkennt að það eigi að vernda kröfuhafa með löggjöf er mikilvægt að 

greina á milli tvenns konar reglna, annars vegar reglna sem taka sjálfkrafa gildi (e. 

merely default rules) nema aðilar semji um annað og hins vegar reglna sem eru 

lögboðnar, ófrávíkjanlegar og eftirláta aðilum ekkert val heldur er þeim aðeins gert að 

fylgja þeim (e. mandatory rules). Þegar regluverkið er frávíkjanlegt að því leyti að 

aðilum er frjálst að semja sig frá löggjöfinni kjósi þeir það má líta á hana, eða eftir 

atvikum einstakar reglur, sem staðlað form af samningum sem stendur aðilum til 

boða hvort sem þeir vilja notfæra sér það að hluta eða öllu leyti. Aðalkostur löggjafar 

af þessu tagi er sá að hún einfaldar samningsgerð að því leyti að aðilar þurfa aðeins 

að semja sig frá þeim reglum sem henta þeim ekki en láta aðrar reglur gilda óáreittar. 

Af þessu leiðir að lögin, sem eru í raun staðlaðir samningar, eru áhrifaríkust í þeim 

tilfellum þar sem þau endurspegla það sem aðilarnir hefðu kosið að semja um sín á 

milli.14 

Hin tegundin af reglum eru þær sem aðilar þurfa að fylgja hvort sem þeim líkar það 

betur eða verr. Rökin fyrir þessum reglum eru að það þurfi að verja aðila gegn því að 

vera hlunnfarnir, s.s. vegna þess að þeir eru ekki vel upplýstir eða vegna áhrifa þriðja 

                                            
12

 Mülbert, Peter, ,,A Synthetic View of Different Concepts of Creditor Protection – Or A High-Level 
Framework for Corporate Creditor Protection”,  bls. 6-8. 
13

 Hertig, Gerard, Kanda, Hideki, ,,CreditorProtection“,R. Kraakman, P. Davies, H. Hansmann, 
G. Hertig, K. Hopt, H. Kanda, and E. Rock (ritstj.), The Anatomy of Corporate Law. A Comparative and 
Functional Approach. Oxford 2004, bls. 72. 
14

 Hansmann, Henry og Kraakman, Reinier, ,,Agency Problems and Legal Strategies.” Kraakman, R. 
o.fl. (ritstj.), The Anatomy of Corporate Law. A Comparative and Functional Approach. Oxford 2004, 
bls.30. 
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aðila.15 Dæmi um slíkar reglur eru takmarkanir á úthlutun verðmæta til hluthafa og 

reglur um lágmarkshlutafé. Ófrávíkjanlegar reglur þjóna þó ekki aðeins þeim tilgangi 

að vera fyrirskipandi. Við vissar kringumstæður geta þær líka gegnt sambærilegu 

hlutverki og þær reglur sem aðilum er heimilt að semja sig undan. Nánar tiltekið geta 

þær greitt fyrir samningsfrelsi aðila með því að hjálpa aðilum að undirstrika hvers 

konar skilmála eða umhverfi þeir bjóða upp á og skuldbinda sig að sama skapi að 

starfa undir. Lögin áorka það með því að skapa mismunandi félagaform sem eru upp 

að vissu marki ósveigjanleg en um leið gefa þau aðilum kost á því að velja það 

félagaform sem þeim hentar.16 

Á Íslandi eru t.d. tvö félagaform með takmarkaða ábyrgð, s.s. einkahlutafélög þar 

sem lágmarkshlutafé er 500.000 krónur og hlutafélög þar sem lágmarkshlutafé er 

fjórar milljónir krónur. Einnig eru til félagaform þar sem aðilar bera beina og óskipta 

ábyrgð á rekstri félagsins, s.s. sameignarfélög þar sem ekki er gert ráð fyrir neinu 

lágmarkshlutafé. Í öðrum löndum er að finna fleiri afbrigði af félagaformum. Eitt þeirra 

er að finna í 1. og 3. mgr. 3. gr. félagalöggjafar Bretlands frá 2006 (e. company act 

2006) en þar er fjallað um félög með takmarkaða ábyrgð samkvæmt tryggingu (e. 

company limited by guarantee). Þegar slík félög eru skráð verður að koma yfirlýsing 

frá hluthöfum þar sem kemur fram hver tryggingin er. Ábyrgð hluthafa er síðan 

takmörkuð við þær eignir sem teknar eru fram í yfirlýsingunni ef félagið er leyst upp.17 

Um þessi mismunandi félagaform gilda síðan mismunandi reglur sem félögin verða 

að fylgja. Aðalatriðið er að við stofnun félags er hægt að velja hvaða félagaform 

hentar best undir starfsemina miðað við það regluverk sem um þau gilda.18 Þetta 

leiðir til þess að kröfuhafar og aðilar sem eiga viðskipti við félag vita undir hvaða 

regluverki þau starfa. 

2.4 Takmörkuð ábyrgð félaga 

Ávinningur hluthafa og annarra stjórnenda af takmarkaðri ábyrgð félaga hefur af 

mörgum verið talinn helsti hvatinn eða réttlæting þess að vernd kröfuhafa sé gerð 

hærra undir höfði en ella. Vernd kröfuhafa hefur að þessu leyti verið tæki til þess að 

                                            
15

 Hansmann, Henry og Kraakman, Reinier, ,,Agency Problems and Legal Strategies.”, bls. 31. 
16

 Hansmann, Henry og Kraakman, Reinier, ,,Agency Problems and Legal Strategies.”, bls. 31. 
17

 French, Derek, Mayson, Stephen og Mayson, Ryan, Christoper, Company Law 26th Edition 2009-
2010. Oxford 2009, bls. 54. 
18

 Hansmann, Henry og Kraakman, Reinier, ,,Agency Problems and Legal Strategies.”, bls. 31. 
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vega á móti hinni takmörkuðu ábyrgð hlutafélaga. Þessi þróun er mjög rökrétt þar 

sem ábyrgð hluthafa einskorðast við hlutafjáreign þeirra á meðan kröfuhafar eru ekki 

með neinar slíkar ábyrgðartakmarkanir og verða alla jafna að bera sjálfir alla 

áhættuna af því að tapa kröfum sínum ef lántakandi með takmarkaða ábyrgð getur 

ekki staðið í skilum. Af hinni takmörkuðu ábyrgð leiðir að líta verður á hluthafa og 

félagið sem sitt hvor aðilann og það er aðeins í undantekningartilfellum, að þröngum 

skilyrðum uppfylltum, sem hægt er að rjúfa þau skil og samsama þannig félag og 

hluthafa.19 Öll lögsöguumdæmi heims búa yfir einhverjum úrræðum til þess að gera 

hluthafa, eða eftir atvikum stjórnendur félaga, ábyrga fyrir tjóni sem kröfuhafar verða 

fyrir en fyrir því þurfa ávallt að vera mjög góð rök sem einna helst kemur til við 

tækifærissinnaðri eða kæruleysislegri háttsemi.20 

Aðskilnaður hluthafa og félags er ekki nýr af nálinni í félagarétti. Var hann endanlega 

staðfestur í breskum dómi árið 1897, Salomon v A Salomon an dCoLtd. [1987] AC 

22. Í dómnum kemur skýrt fram að félag sé í skilningi laganna allt önnur persóna en 

hluthafar félagsins. Óhætt þykir að fullyrða að hin takmarkaða ábyrgð 

hlutafélagaformsins hvetji einstaklinga og lögaðila til fjárfestinga sem annars yrðu 

ekki að veruleika ef um persónulega ábyrgð væri að ræða. Þessi óumdeilanlegi 

kostur hlutafélagaformsins er þó ekki gallalaus að öllu leyti. Sá böggull fylgir 

skammrifi að hluthafar og stjórnendur félaga misnoti þetta félagaform með 

persónulega hagsmuni að leiðarljósi á kostnað félagsins og þar af leiðandi til tjóns 

fyrir kröfuhafa. Í þeim tilgangi að sporna við framangreindri misnotkun hefur verið 

vísað til þess sem kallað er afnám hinnar takmörkuðu ábyrgðar (e. lifting the 

corporate veil) að uppfylltum vissum skilyrðum. Með þessu er átt við að hluthafar og 

stjórnendur geti ekki skýlt sér á bak við hlutafélagaformið og vísað til hinnar 

takmörkuðu ábyrgðar heldur eru látnir sæta persónulegri ábyrgð vegna skuldbindinga 

félagsins undir ákveðnum kringumstæðum. Ábyrgð hluthafans er því ekki lengur 

takmörkuð við það hlutafé sem hann hefur lagt lagt til félagsins. Rétt þykir að benda á 

nokkra dóma í þeim tilgangi að varpa frekara ljósi á hvar mörkin í þessum efnum 

liggja og hvernig litið er á stöðu hluthafa innan hlutafélagaformsins með tilliti til þess 

sem að framan hefur verið rakið. 

                                            
19

 Með hliðsjón af: Ferran, Elís, Principles of Corporate Finance Law, bls. 18.  
20

 Hertig, Gerard og Kanda, Hideki, „Creditor Protection“, bls. 92-94. 
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Í dómi Hæstaréttar í máli nr. 151/1993 (Bilex) voru málavextir þeir að Bilex, stefnandi, 

og forsvarsmenn Mótorskipa hf., stefndu, stunduðu viðskipti sem fóru þannig fram að 

stefnandi útvegaði bifreiðar sem stefndu sáu um að flytja inn til landsins. Stefnandi 

hélt því fram að viðskiptin sneru að stefndu en ekki Mótorskipum hf. enda hefðu öll 

samskipti farið fram milli eigenda stefnanda annars vegar og stefndu hins vegar auk 

þess sem fyrirtækið Mótorskip hf. væri einungis tilgreint sem innflutningsaðili vegna 

þeirrar skoðunar annars stefnda að heppilegra væri að fyrirtækið stæði að innflutningi 

frekar en einstaklingar. Í dómi Hæstaréttar segir að bifreiðainnflutningur hafi ekki 

verið meðal verkefna Mótorskipa hf. samkvæmt samþykktum félagsins. Ekki hafi 

verið haldnir aðalfundir að undanskildum einum aukaaðalfundi og ársreikningar höfðu 

ekki verið lagðir fyrir aðalfundi. Niðurstaða dómsins var því á þá leið að Mótorskip hf. 

var ekki á nokkurn hátt rekið sem hlutafélag í skilningi hlutafélagalaga og samkvæmt 

tilgangi félagsins var það ekki heldur rekið sem hlutafélag, sem annaðist innflutning 

bifreiða. Voru stefndu því taldir bera persónulega ábyrgð á hinum umdeilda 

innflutningi. 

Af framangreindum dómi verður ekki annað ráðið en að íslenskir dómstólar munu 

afnema hina takmörkuðu ábyrgð hlutafélagaformsins í undantekningartilvikum. Á hinn 

bóginn verður ekki annað séð en að ef Mótorskip hf. hefði verið rekið í þeim tilgangi 

að flytja inn bifreiðar þá hefði Hæstiréttur hugsanlega komist að annarri niðurstöðu. 

Það er því varhugavert að túlka of mikið í framangreindan dóm en þar virðist 

niðurstaðan að miklu leyti ráðast af formgöllum í tengslum við rekstur félagsins. 

Í dómi Hæstaréttar í máli nr. 372/1996 (Brunnur hf.) voru hluthafar og stjórnendur 

félagsins Brunns hf. krafðir um skaðabætur þar sem þeir voru taldir hafa ráðstafað 

eignum félagsins á ólögmætan hátt til félagsins Snjósport hf., sem var nýstofnað 

félag í eigu nákomins ættingja og venslamanns hluthafa og stjórnenda Brunns hf. 

Eignirnar voru seldar fyrir lægra verð en raunveruleg verðmæti þeirra námu með 

þeim afleiðingum að ekki fékkst greitt upp í forgangskröfur þrotabús Brunns hf. 

Hæstiréttur féllst á þau rök að þrotabúið hefði getað fengið meiri verðmæti fyrir sölu 

eignanna og sló því jafnframt föstu að sá mismunur hefði dugað til að endurheimta 

forgangskröfur í búið. Var því talið að gengið hefði verið gegn hagsmunum kröfuhafa 

þrotabús Brunns hf. og stefndu talin persónulega ábyrg og dæmd til greiðslu 

skaðabóta. Í dómi Hæstaréttar máli nr. 293/2001 (Rauðar Rósir ehf.) hafði hluthafi 

fjarlægt stóran hluta vörulagers úr verslun félagsins og ráðstafað honum að miklu 
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leyti í eigin þágu. Var stefndi talinn hafa farið út fyrir heimildir sínar til að taka út vörur 

á kostnaðarverði. Hæstiréttur féllst á að stefndi hefði látið persónulega hagsmuni 

ráða á kostnað félagsins og að háttsemin hefði verið til þess fallin að valda félaginu 

tjóni. Var stefndi talinn þurfa að bera skaðabótaábyrgð gagnvart félaginu. Í dómi 

Hæstaréttar í máli nr. 292/2003 (TL Rúllur ehf.) voru málavextir þeir að þrotabú TL 

Rúllna ehf. taldi félögin T og H skaðabótaskyld þar sem ákveðnar eignir TL Rúllna 

ehf. höfðu runnið til þeirra án endurgjalds. T var móðurfélag bæði TL Rúllna ehf. og H 

og voru náin stjórnunartengsl milli allra félaganna. Hæstiréttur taldi að vegna náinna 

tengsla félaganna hefðu félögin T og H í raun haft yfirráð yfir TL Rúllum ehf. Sú 

staðreynd að eignir TL Rúllna ehf. voru fluttar yfir til T og H án nokkurra heimilda í 

lögum og án undangenginnar formlegrar ákvörðunar þess efnis renndi stoðum undir 

framangreint mat Hæstaréttar. Með hliðsjón af framangreindu voru félögin T og H 

talin skaðabótaskyld þar sem hagsmunir annarra kröfuhafa voru taldir hafa verið virtir 

að vettugi. 

Ekki verður talið að ofangreindir dómar, þ.e. Brunnur hf., Rauðar Rósir ehf. og TL 

Rúllur ehf., feli í sér eiginlegt afnám hinnar takmörkuðu ábyrgðar sem felst í 

hlutafélagaforminu. Málin snúa fremur að þeirri saknæmu og ólögmætu háttsemi sem 

viðhöfð var af hluthöfum og stjórnendum hlutaðeigandi félaga en hin saknæma 

háttsemi var talinn grundvöllur skaðabótaskyldu í ofantöldum málum. Verður því 

frekar talið að um ólögmæta úthlutun af fjármunum hafi verið ræða þar sem 

móttakandi verðmætanna hagnast persónulega á kostnað viðkomandi félags og þar 

af leiðandi eru hagsmunir kröfuhafa fyrir borð bornir. 

Hins vegar má líta svo á að um afnám takmarkaðrar ábyrgðar sé að ræða enda er í 

raun horft í gegnum hlutaðeigandi félag og litið til þeirra sem tóku hinar umdeildu 

ákvarðanir í nafni félagsins. Af framangreindu má því álykta að séu ákveðin skilyrði 

uppfyllt er mögulegt að horfa framhjá hinni takmörkuðu ábyrgð hlutafélaga þegar 

hagsmunaárekstrar eru á milli kröfuhafa og hluthafa. Í þessu sambandi ber að hafa í 

huga að reglur sem vernda kröfuhafa eru bæði skráðar og óskráðar. Sem dæmi má 

nefna almennu skaðabótaregluna, lög um gjaldþrotaskipti, lög um ársreikninga, 

hlutafélagalög og lög um einkahlutafélög.21 Við mjög alvarleg brot á vernd kröfuhafa 

getur alltaf komið til skoðunar að létta þeirri takmörkuðu ábyrgð sem hvílir á félögum. 

                                            
21

 Sjá hér meðal annars 64. gr. laga um gjaldþrotaskipti o.fl. nr. 21/1991, XV. kafla laga um hlutafélög 
nr. 2/1995 og XV. kafla laga um um einkahlutafélög nr. 138/1994. 
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Að aflétta hinni takmörkuðu ábyrgð af félögum og samsama þannig aðra aðila við 

fjárskuldbindingar félags er ein leið af mörgum til þess að draga úr því frelsi sem 

takmarkaðri ábyrgð fylgir. Önnur vernd til handa kröfuhöfum eru reglur sem snúa 

einkum að innborgun, meðferð og varðveislu hlutafjár. En  áhrif þeirra einkennast af 

því að þær eru fyrirbyggjandi að því leyti að þeim er fyrst og fremst ætlað að koma í 

veg fyrir þá hagsmunaárekstra sem kunna að skapast á milli aðila frekar en að 

leiðrétta orðinn hlut. 

Kjarni reglnanna er fyrst og fremst sá að stjórna þeim árekstrum sem geta orðið á 

milli kröfuhafa og hluthafa um hvernig skuli ráðstafa hlutafé félags. Slíkir árekstrar eru 

augljósir þegar félög verða gjaldþrota og skortir fé til þess að geta efnt 

greiðsluskuldbindingar sínar. Reglurnar taka hins vegar ekki aðeins til félaga sem eru 

í greiðsluerfiðleikum heldur taka þær aukinheldur til hagsmunaárekstra sem geta átt 

sér stað á milli félags og kröfuhafa þegar félag er gjaldfært og er fullfært um að mæta 

greiðsluskuldbindingum sínum.22 Veigamikill þáttur í þeim eru reglur sem takmarka 

frelsi félaga til þess að greiða hluthöfum hlutafé sitt til baka. 

 

                                            
22

 Payne, Jennifer, „Legal Capitalin the UK Following the Companies Act 2006“. University of Oxford 
Faculty of law Legal Studies Research paper series 2008 (13), bls. 1.  
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3.0 ÚTHLUTUN ARÐS 

Þegar rætt er um úthlutun verðmæta er átt við þau tilfelli þar sem félag úthlutar 

verðmætum sínum til hluthafa sinna, hvort sem er í formi reiðufjár eða með öðrum 

hætti.23 Úthlutun verðmæta úr félögum getur átt sér stað með margvísilegum hætti og 

það þarf ávallt að gæta þess að farið sé eftir formreglum félagaréttar þegar það er 

gert. Algengasta úthlutun verðmæta þegar félög eiga hlut að máli eru  arðgreiðslur til 

hluthafa.  

3.1 Úthlutun arðs í evrópskum félagarétti 

Reglur félagaréttar um varðveislu hlutafjár eru úrræði löggjafans til þess að koma í 

veg fyrir að félög geti úthlutað verðmætum sínum til hluthafa að vild. 

Hugmyndafræðin gengur út á að tryggja að félag haldi þétt utan um hlutafé sitt 

þannig að það virki sem nokkurs konar trygging handa kröfuhöfum.24 

Í 15. gr. 2. félagaréttartilskipunarinnar er fjallað um hvaða skilyrði þurfa að vera fyrir 

hendi til þess að félagi sé heimilt að greiða arð til hluthafa. Kjarni reglnanna í 15. gr. 

felur í sér takmarkanir á greiðslu hlutafjár félags og aðra varasjóði þess til hluthafa 

nema ákvæði laganna séu uppfyllt.  

Í a. lið 1. mgr. ofangreinds ákvæðis er lögð sú skylda á félög að ákveðin fjárhæð af 

eignum félagsins verður að vera til staðar í félagi og má ekki vera lækkuð með 

úthlutun verðmæta til hluthafa. Tilgangur þessarar reglu er að varðveita hlutafé 

félagsins til verndar kröfuhöfum og tryggja þannig að fjárframlög hluthafa til félaga 

haldist innan félagins. Reglan hljóðar þannig að engar úthlutanir til hluthafa mega 

eiga sér stað ef síðasti ársreikningur félagsins sýnir að hreinar eignir félagsins eru 

fyrir neðan, eða verða það í kjölfar úthlutunarinnar, áskriftarhlutafé félagsins að 

viðbættum þeim varasjóðum sem óheimilt er að úthluta samkvæmt lögum. 

Í c. lið 1. mgr. sömu greinar er að finna aðra takmörkun á úthlutunum verðmæta 

félags en með henni er enn frekar verið að stilla fjárhæð úthlutana á verðmætum í 

hóf með vernd kröfuhafa að augnamiði. Reglan kveður á um að ekki megi úthluta 

hærri fjárhæð en sem nemur hagnaði síðasta reikningsárs að viðbættum þeim 

                                            
23

 Ferran, Elís, Principles of Corporate Finance Law, bls. 243. 
24

 Bicker, Thomas, Creditor Protection in the Corporate Group. University of Freiburg – Faculty of Law 
Working paper series. 2006, bls. 21 
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hagnaði sem kann að hafa myndast í rekstri félagsins með því að færa fjármagn frá 

varasjóðum yfir á aðra reikninga félagsins. 

Eins og sjá má eru áhrif 15. gr. þau að aðeins er hægt að úthluta hreinni eign félags 

sem er umfram hlutafé og vernduðum varasjóðum. Ákvæði tilskipunarinnar eiga hér 

ekki við hvort að félag geti úthlutað meiri verðmætum án þess að það myndi hafa 

áhrif á gjaldfærni félagsins og gæti greitt skuldbindingar sínar eftir sem áður.25 Í kafla 

3.4 verður fjallað um hvort að ástæða sé til að breyta reglunum í það horf með prófun 

á efnahagsreikningi og gjaldærni félags. 

3.2 Úthlutanir arðs í íslenskum rétti 

Í íslenskum rétti, og reyndar flestri löggjöf heims, er meginreglan sú að félögum er 

óheimilt að úthluta verðmætum að vild til hluthafa, sbr. 98. gr. hfl. Í ákvæðinu er að 

finna þrjár undantekningar þar sem heimilt er að úthluta fjármunum til hluthafa. Það 

er vegna arðsúthlutana, endurgreiðslu vegna lækkunar á hlutafé eða varasjóðs og 

lokum vegna félagsslita.  

Í 99. gr. hfl. er kveðið á um skilyrði þess að heimilt sé að úthluta arði til hluthafa. Um 

er að ræða sameiginleg skilyrði sem öll hlutafélög verða að fara eftir ef arðsúthlutun á 

að geta talist lögmæt. Í ákvæðinu segir „[...] einungis er heimilt að úthluta sem arði 

hagnaði26 samkvæmt samþykktum ársreikningi síðasta reikningsárs, yfirfærðum 

hagnaði frá fyrri árum og sjóðum eftir að dregið hefur verið frá tap sem ekki hefur 

verið jafnað og það fé sem samkvæmt lögum eða félagssamþykktum skal lagt í 

varasjóð eða til annarra þarfa.“  

Eins og sjá má gegnir samþykktur ársreikningur lykilhlutverki þegar hlutafélag hyggst 

úthluta arði til hluthafa. Tilgangur ársreikninga er að gefa glögga mynd af afkomu, 

efnahag og breytinga sem gæta á handbæru fé sbr. 1. mgr. 5. gr. laga um 

ársreikninga nr. 3/2006 (hér eftir árl.). Stjórn félaga og framkvæmdastjórn bera 

ábyrgð á samningu ársreiknings og skulu þeir undirrita hann.  Við undirritun verður að 

líta svo á að ársreikningurinn sé samþykktur. Ef stjórnarmaður eða framkvæmdastjóri 

                                            
25

 Ferran, Elís, Principles of Corporate Finance Law, bls. 181. 
26

 Hagnaður hefur verið skilgreindur sem jákvæður mismunur heildargjalda og heildartekna sem 

verður á reikningsári samkvæmt niðurstöðu rekstrarreiknings. Heimild: Stefán Már Stefánsson, 
Hlutafélög, einkahlutafélög og fjármálamarkaðir. Reykjavík 2003, bls. 353. Það má jafnframt leiða af 
þessu rök að þar sem heildargjöld eru meiri en heildartekjur er taprekstur og því ekki heimilt að úthluta 
arði samkvæmt skýru orðalagi 1. mgr. 99. gr. hfl. 



 
 19 

telur að ekki skuli samþykkja ársreikning eða samstæðureikning, eða hann hefur 

mótbárur frammi sem hann telur rétt að félagsaðilar fái vitneskju um, ber þeim skylda 

til að gera grein fyrir því í áritun sinni sbr. 2. mgr. 3. gr. laganna. Ennfremur skulu 

endurskoðendur og/eða skoðunarmenn árita ársreikning hlutafélags að lokinni 

endurskoðun eða samstæðureikning þar sem við á en hún skal fylgja 

ársreikningnum. Í henni skal koma fram að ársreikningurinn eða eftir atvikum 

samstæðureikningurinn hafi verið endurskoðaður og jafnframt hvort að hann sé 

saminn í samræmi við ákvæði laga og settar reikningsskilareglur, svo og greinargerð 

um niðurstöðu endurskoðunarinnar að öðru leyti. Ef endurskoðendur eða 

skoðunarmenn telja að ekki beri að samþykkja ársreikninginn skulu þeir taka það 

fram sérstaklega sbr. 104. gr. árl.27 

Samkvæmt 84. gr. hfl. skal á aðalfundi félags leggja fram ársreikning og skýrslu 

endurskoðenda eða skoðunarmanna. Í a. og b. lið 2. mgr. er gert ráð fyrir að á 

aðalfundi sé tekin ákvörðun um tvennt. Í fyrsta lagi hvort það eigi að staðfesta 

ársreikning og í öðru lagi hvernig skuli fara með hagnað eða tap félagsins á 

reikningsárinu. Rétt er að hafa í huga að ákvæðið gerir ráð fyrir framlagningarskyldu 

á aðalfundi þar sem meðal annars þetta tvennt verður að vara lagt fyrir fundin. Það er 

þó að sjálfsögðu heimilt að leggja hvað eina annað fyrir aðalfund sé þess kosið. Oft 

gera samþykktir félags jafnframt ráð fyrir að önnur málefni séu tekin fyrir.28 Munurinn 

á þessu tvennu er hins vegar sá að vanræksla á því að leggja ársreikning fyrir 

aðalfund og taka ákvörðun um ráðstöfum taps eða hagnaðar varðar stjórn félags 

refsiábyrgð en stjórn félags verður vart gerð slík ábyrgð ef hún vanrækir að leggja 

fyrir aðalfund málefni sem samþykktir félagsins gera ráð fyrir.29 

Orðalag ákvæðisins síðasta reikningsárs hefur talið að túlka eigi þannig að ekki megi 

samþykkja á síðari hluthafafundum arðgreiðslur samkvæmt samþykktum reikningum 

fyrri ára. Breytir þar engu um að skilyrði til úthlutunar arðs hafi verið fyrir hendi þau ár 

heldur hitt að menn nýttu sér það ekki. Á það er hægt að fallast enda leiðir það af 

skýru orðalagi greinarinnar. Þá er jafnframt hreinlega gert ráð fyrir að úthlutanir arðs 

                                            
27

 Skoða verður þessi ákvæði með hliðsjón af 153. gr. hfl. þar sem það getur varðað sektum eða 
fangelsi allt að tveimur árum að skýra vísvitandi rangt frá eða villandi frá högum félagsins. Í 120.-125. 
gr. árl. er jafnframt að finna viðurlög við því að fara ekki að ákvæðum laganna um samningu 
ársreiknings. Brotin geta varðað allt að sex ára fangelsi samkvæmt 2. mgr. 2. gr. almennra 
hegningarlaga nr. 19/1940 eða fésektum. 
28

 Frumvarp til laga um hlutafélög, þskj. 49, 51. mál. Vefútgáfa Alþingistíðinda, slóð: 
http://www.althingi.is/altext/99/s/pdf/0051.pdf. [Sótt á vefinn 23. mars 2011]. 
29

 Páll Skúlason, Lög um hlutafélög með skýringum. Reykjavík 1994, bls. 105-106. 
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geti átt sér stað eftir síðasta reikningsár með öðrum leiðum.30 Því hefur verið haldið 

fram að óheimilt sé að samþykkja arðgreiðslur á síðari hluthafafundum, aukafundum 

sbr. 84. gr. hfl., þrátt fyrir að samþykktur ársreikningur síðasta reikningsárs liggi fyrir, 

þar sem ákvörðun um úthlutun arðs verði að taka á aðalfundi félagsins, sbr. 2. mgr. 

84. gr. hfl.31 Erfitt er að fallast á þessa túlkun, sér í lagi þar sem 85. gr. hfl gerir ráð 

fyrir þeim möguleika að boða til aukafundar þegar félagstjórn, fulltrúanefnd eða ef 

hluthafar sem hafa yfir að ráða 1/10 hlutafjár telja þess þörf. Rökin fyrir því að það 

eigi að taka ákvörðun um hvernig skuli fara með hagnað eða tap félags á aðalfundi 

eru vegna hugsanlegrar refsiábyrgðar stjórnarinnar. Aðstæður félaga og 

tímasetningar á aðalfundum geta hins vegar verið svo æði misjafnar að ekki verður 

séð hvers vegna bann við úthlutun arðs á aukafundum félags sé nauðsynlegt eða að 

það hafi verið vilji þeirra sem lögin settu. Það má til að mynda ímynda sér tilvik þar 

sem stjórn félags treysti sér ekki til að samþykkja úthlutun arðs vegna óljósra 

rekstrarhorfa sem munu skýrast innan tíðar og þar með er fjárhagsstaða félagsins 

orðin skýrari.  

Félagi er heimilt að færa hagnað á milli ára þegar skilyrði til arðsúthlutunar eru fyrir 

hendi þannig að í stað þess að greiða út arð freistar félag þess að hafa fjármagnið í 

sinni vörslu og telst það þá tilheyra frjálsum sjóðum félagsins. Þetta þýðir að félagið 

getur úthlutað fjármununum til hluthafa, kjósi þeir það, á næstu árum eða notað það 

til annarra þarfa. Það er því mögulegt að greiða út arð þrátt fyrir að síðasti samþykkti 

ársreikningur sýni að félagið sé í taprekstri ef félagið á yfirfærðan hagnað frá fyrri 

árum. Sem fyrr verður hins vegar að gefa því gaum að hluthafafundir sem haldnir eru 

á eftir aðalfundi geta ekki samþykkt að arðgreiðslur fari í frjálsa sjóði því verður að 

gera ráð fyrir að aðalfundur taki þessa ákvörðun.32 

Hluthafafundur er einn til þess bær að taka ákvörðun um úthlutun arðs. Svigrúm hans 

er þó takmarkað í þessum efnum því félagsstjórn skal leggja fram tillögu um það, sbr. 

101. gr. hfl. Hún ræður því hversu miklum arði skal úthluta, ef einhverjum, en 

hluthafafundur ákveður hvort það verði farið að tillögum félagsstjórnar. Hluthafar sem 

eiga minnst 1/10 af hlutafé félags eiga þó rétt til þess að leggja fyrir kröfu á aðalfundi 

um að aðalfundur taki ákvörðun um það hvort það eigi að úthluta sem arði fjárhæð 

sem er allt að fjórðungi þess sem stendur eftir af árshagnaði þegar tap fyrri ára hefur 

                                            
30

 Sjá umfjöllun hér að neðan. 
31

 Stefán Már Stefánsson, Hlutafélög, Einkahlutafélög og Fjármálamarkaðir. Reykjavík 2003, bls. 353. 
32

 Stefán Már Stefánsson, Hlutafélög, Einkahlutafélög og Fjármálamarkaðir. Reykjavík 2003, bls. 354. 
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verið dregið frá sem og það fé sem samkvæmt lögum eða félagssamþykktum hefur 

verið lagt í varasjóð. Krafa hluthafanna má þó ekki nema hærri fjárhæð heldur en 

sem nemur tveimur hundraðshlutum af eigin fé félagsins, sbr. 1. mgr. 101. gr. hfl. 

Meginreglan er því sú að vald hluthafafundar skorðast við tillögur félagsstjórnarinnar 

um hámark arðsúthlutunar. Ef vera vill er það engin fyrirstaða að hluthafafundur  

ákveði lægri arðsúthlutun en tillögur félagsstjórnarinnar mæla fyrir um. Ástæður 

þessa fyrirkomulags er að almennt hefur félagsstjórn ágæta aðstöðu til þess að 

fylgjast með rekstri félags og meta fjárhagsstöðu þess. Í þeim tilfellum sem 

hluthafafundur og félagsstjórn eru ósammála um arðsúthlutun, til að mynda vegna 

þess að hluthafar vilja hærra arðshlutfall sem stjórnin vill ekki verða við, verður 

hluthafafundur að una við ákvörðun stjórnarinnar. Síðar meir gætu úrræði 

hluthafafundar hins vegar verið þau að krefjast stjórnarskipta í félaginu.33 

3.3 Ólögmætar arðgreiðslur 

Í 16. gr. 2. félagaréttartilskipunarinnar er kveðið á um að allar úthlutanir sem hafa átt 

sér stað og eru í andstöðu við reglur um úthlutanir til hluthafa, sbr. 15. gr., beri að 

vera skilað af hluthöfum ef þeir vissu eða hefðu mátt vita um ólögmæti 

úthlutunarinnar. Sambærilegt ákvæði er að finna í 102. gr. hfl. en þar kemur fram að 

ef greiðsla til hluthafa hefur farið fram andstætt ákvæðum hlutafélagalaga skal hann 

endurgreiða það sem tekið var við með vöxtum sem eru jafnháir hæstu vöxtum á 

almennum sparisjóðsreikningum. Þetta á þó aðeins við ef hluthafinn hvorki vissi né 

mátti vita að greiðslan var ólögmæt. Samkvæmt ofangreindum reglum á að vera 

nokkuð einfalt mál að innheimta ólögmætar arðgreiðslur hafi þær ekki verið í 

samræmi við lögin. Hvort sem félag er í góðum rekstri eða í gjaldþrotaskiptum hlýtur 

það að geta haft mikla þýðingu fyrir kröfuhafa að geta krafist þess að ólögmætar 

úthlutanir úr félögum skili sér aftur inn í þau.  

Gera verður þó mikinn greinarmun á annars vegar arðgreiðslum sem eru ólögmætar 

vegna þess að þær brjóta í bága við 99. gr. hfl. og hins vegar ólögmætra 

arðgreiðslna sem eru í formi dulins arðs. Í slíkum málum er ekki endilega verið að 

deila um brot á formreglum eða óhóflegar arðgreiðslur samkvæmt 

hlutafélagalögunum heldur frekar hvernig beri að skattleggja slíkar yfirfærslur frá 

félagi til hluthafa. Ef litið er á þessi tvö úrræði gegn ólögmætum arðgreiðslum getur 
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verið áleitin spurning hvort þau mál sem rata hinn „skattalega farveg“34 geri það á 

kostnað kröfuhafa. Það má ef til vill ímynda sér félag í gjaldþrotaskiptum og 

þrotabússtjóri eða eftir atvikum skattayfirvöld komast að því að stjórnendur félagsins 

hafi fært ýmsan einkakostnað yfir á félag undir rekstrarkostnað þess. Í núverandi 

framkvæmd myndi slíkur kostnaður félags flokkast sem skattskyldar tekjur og lenda á 

tekjuskattsstofni þess sem naut hans ásamt álagi og þar með myndi málinu ljúka. Á 

hinn bóginn væri hægt að líta á þessar greiðslur sem ólögmætar arðgreiðslur sem 

bæri að skila aftur til félagsins eins og 102. gr. hfl. gerir ráð fyrir en slík niðurstaða 

væri kröfuhöfum félagsins miklu frekar í hag. Lög um tekjuskatt nr. 90/2003 eru þó 

mjög skýr um þetta efni og því ástæðulaust að efast um lagalegt réttmæti 

framkvæmdarinnar. Á hinn bóginn má halda því til haga að út frá sjónarhorni 

kröfuhafa væri eðlilegra að fjármunir myndu rata aftur til félagsins ef þeir voru teknir 

þaðan án þess að skilyrðum 99. gr. hfl. hefðu verið uppfyllt.     

Engum dómsmálum um ólögmætar arðgreiðslur vegna of hárrar arðsúthlutunar 

miðað við hagnað er til að dreifa í íslenskum rétti. Erfitt er að gera sér grein fyrir 

ástæðum þess en það gefur hugsanlega vísbendingar um að lögin verndi kröfuhafa 

gegn ólögmætum arðgreiðslum. Í kjölfar bankahrunsins haustið 2008 hafa þó verið 

nokkur mál til umfjöllunar í fjölmiðlum sem við fyrstu sýn virðast snúa að ólögmætum 

arðgreiðslum samkvæmt 99. gr., en það skal áréttað að það hefur ekki fengist 

staðfest með neinum hætti. Hér er einkum verið að vísa til þriggja mála. 

Í fyrsta lagi er það mál Ábjörns Óttarssonar þar sem félag í hans eigu, Nesver ehf., 

greiddi út arð að fjárhæð 20 milljóna króna árið 2007 en það var gert þrátt fyrir að 

félagið væri rekið með tapi og með neikvæða eiginfjárstöðu upp á þriðja hundrað 

milljóna króna. Ásbjörn játaði síðan í Kastljósi ríkissjónvarpsins að hafa framið lögbrot 

með tiltekinni arðgreiðslu þann 26. janúar 2010 en bar því við að á þeim tímapunkti 

sem hann greiddi út arðinn vissi hann ekki að það hefði verið ólöglegt. Ummæli 

Helga Magnúsar Gunnarssonar þáverandi saksóknara efnahagsbrotadeildar í 

Fréttablaðinu þann 13. mars 2010 voru á þann veg að lögin gerðu ráð fyrir því að 

hægt væri að leiðrétta mistök á borð við þetta eftir á með því að endurgreiða 

                                            
34

 Nánar tiltekið hefur 11. gr. laga um tekjuskatt nr. 90/2003 verið talin ná yfir þau tilvik þar sem um 
ræðir ólögmæta úthlutun úr félagi. Í 2. mgr. greinarinnar kemur fram að úthlutun verðmæta til hluthafa 
eða hlutareiganda sem jafnframt er starfsmaður félags, eða tengds félags, telst vera laun skv. 1. tölul. 
A-liðar 7. gr. ef hún er óheimil samkvæmt lögum um hlutafélög eða einkahlutafélög. Ef úthlutunin til 
annarra en starfsmanna er óheimil samkvæmt lögum um hlutafélög eða lögum um einkahlutafélög 
skal skattleggja úthlutunina sem tekjur skv. 4. tölul. A-liðar 7. gr. 
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arðgreiðsluna að viðlögðum vöxtum.35 Málið var leitt til lykta með því að Ásbjörn 

endurgreiddi arðinn að fullu og ekki virðist sem nein formleg rannsókn hafi farið af 

stað.36 

Í öðru lagi er um að ræða rúmlega fjögurra milljarða króna arðgreiðslu sem 

eignarhaldsfélagið Fons ehf. greiddi til félagsins Matthews Holding í Lúxemborg árið 

2006 vegna rekstarársins 2006, en það ár mun Fons ehf. hafa skilað 28 milljarða 

króna hagnaði. Pálmi Haraldsson mun vera stór hluthafi í báðum þessum félögum.  

Afdrif eignarhaldsfélagsins Fons ehf. var gjaldþrot með kröfur upp á rúmlega 40 

milljarða krónur. Skiptastjóri þrotabúsins Fons ehf. hefur ákveðið að láta reyna á 

riftun þessarar arðgreiðslu. Hann hefur vísað til þess að arðgreiðslan sé andstæð 

góðri rekstarvenju og jafnframt að hluthafafundi sé ekki heimilt að taka ákvörðun sem 

bersýnilega sé til þess fallin að afla ákveðnum hluthöfum ótilhlýðilega hagsmuni á 

kostnað félagsins.3738 Í stefnunni kemur fram að ársreikningur Fons ehf. fyrir árið 

2006 var verulegum annmörkum háður og í andstöðu við reikni- og skilareglur. Í 

ársreikningnum kom fram að stærsti hluti hagnaðar Fons ehf. fyrir árið 2006 hafi 

komið frá dóttur- og hlutdeildarfélögum Fons ehf. en engar upplýsingar var að finna í 

ársreikningnum um afkomu þeirra og það leit út sem að byggt hafi verið á stöðu 

þeirra árið 2005. Þá var ársreikningur Fons ehf. fyrir árið 2006 heldur ekki 

endurskoðaður þar sem endurskoðendur félagsins treystu sér ekki til þess að skrifa 

upp á hann. Í stefnunni segir að þetta hafi þær afleiðingar að ársreikningurinn sé í 

raun markleysa sem hvorki stjórn Fons ehf. né aðalfundi var heimilt að samþykkja. Af 

þessum sökum telur skiptastjóri þrotabús Fons ehf. af og frá að ársreikningurinn geti 

verið grundvöllur arðgreiðslu úr félaginu.39 Í yfirlýsingu sem Pálmi sendi frá sér vegna 

málsins segir að arðgreiðslan hafi verið tekin á lögmætum hluthafafundi félagsins að 

tillögu stjórnarinnar og þar að auki með samþykki eina lánveitanda félagsins á þeim 

tíma sem mun hafa verið Glitnir. Jafnframt kom fram að á þeim tíma sem ákvörðunin 

um arðgreiðslu var tekin nam eigið fé félagins 40 milljörðum króna og að öll skilyrði 
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 Sjá 77. gr. laga um einkahlutafélög nr. 138/1994 (hér eftir ehl.) en hún er efnislega sambærileg við 
102. gr. hfl. 
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arðgreiðslu samkvæmt hlutafélagalögum voru fyrir hendi.40 Miðað við þær 

takmörkuðu upplýsingar sem gerðar hafa verið opinberar í þessu máli er ómögulegt 

að gera sér í hugarlund hver líkleg niðurstaða verður en, fyrirtaka málsins átti sér 

stað þann 4. maí 2011.41 

Þriðja málið um meintar ólögmætar arðgreiðslur varðar félögin HG Holding og KÞG 

Holding en eigandi fyrrnefnda félagsins var Haukur Guðjónsson, þáverandi 

stjórnarmaður Glitnis banka, og eigandi þess síðarnefnda var Kristinn Þór Geirsson, 

þáverandi framkvæmdastjóri fjármála- og rekstrarsviðs bankans. Í apríl 2008 fékk HG 

Holding lán að fjárhæð 480 milljónum króna frá Glitni banka. Tilgangur lánsins var 

annars vegar að kaupa bréf í bankanum að andvirði 380 milljónum króna42 og hins 

vegar að greiða út arð að fjárhæð 150 milljónir króna. Um sama leyti fékk KÞG 

Holding lánaðan á annan milljarð króna. Tilgangur lánsins var keimlíkur því fyrra þar 

sem kaupa átti bréf í Glitni banka fyrir 1 milljarð króna og greiða arð að fjárhæð 150 

milljónir króna króna. Bæði lánin voru samþykkt samdægurs og sótt var um þau af 

Lárusi Welding, forstjóra bankans. Samkvæmt ársreikningi beggja félaganna árið 

2007 nam eigið fé þeirra um 210 milljónum króna og hlutaféð 500 þúsund krónur. Þá 

áttu þau einnig það sameiginlegt að afkoma þeirra var neikvæð um 50 milljónir króna 

árið 2007. Ársreikningur þeirra var jafnframt ekki endurskoðaður en endurskoðandi 

mun engu að síður hafa hjálpað til við gerð hans.43 Hér verður ekki annað séð en að 

Glitnir banki hafi veitt félögunum fyrirgreiðslu til úthlutunar arðs án þess þó að þau 

hafi sýnt fram á hagnað það ár sem arðgreiðslurnar komu til. Ekki er vitað hver 

niðurstaða verður í þessum málum en síðustu fréttir af þeim voru á þann veg að þau 

hefðu ratað inn á borð skattayfirvalda og því líklegt að til athugunar sé hvort fara eigi 

með arðgreiðslurnar sem skattskyldar tekjur í samræmi við 1. mgr. 1. tölul. a-liðar 7. 

gr. laga nr. 90/2003, um tekjuskatt. 

Í fyrsta og síðasta málinu má sjá að 99. gr. hfl. veitir kröfuhöfum vernd að gefni þeirri 

forsendu að þær upplýsingar komu fram voru réttar. En það á sérstaklega við í máli 

Ásbjörns enda er hann búinn að gangast við því að hafa brotið gegn ákvæðum 99. 

gr. hfl., í því sambandi skiptir ekki máli að hann hafi tekið við arðsgreiðslunum í góðri 

trú sbr. síðari málsl. 1. mgr. 102. gr.    
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Vandinn samkvæmt 99. gr. hfl. skýrist að sumu leyti í máli Fons ehf. Það getur vart 

talist eðlilegt að félag hafi 40 milljarða króna í eigið fé og farið í þrot ári síðar án þess 

að það sé eitthvað bogið við það. Ef vera vill eru ársreikningar félaga ekki nægilega 

góður grundvöllur til þess að ákveða greiðslu arðs til hluthafa þar sem auðvelt er að 

ofmeta eignir félaga í þeim. Þetta þarf að meta með hliðsjón af því að hluthafar og 

eftir atvikum stjórnendur félaga hafa mikinn efnahagslegan hvata af því að fá 

arðgreiðslur frá félögum sem getur ýtt undir tækifærissinnaða framkomu af þeirra 

hálfu.   

3.4 Vörn kröfuhafa gegn gjaldþroti – Tillaga að breyttu regluverki 

Allar úthlutanir verðmæta til hluthafa eru að einhverju leyti til þess fallnar að auka 

áhættu kröfuhafa um að fá kröfur sínar ekki greiddar. Að því sögðu er hins vegar ekki 

æskilegt að banna félögum að úthluta verðmætum til hluthafa þar sem enginn 

fjárfestir myndi hafa áhuga á að leggja félögum til fjármagn í þannig umhverfi. Það 

þarf því að gæta jafnvægis í skilyrðum til arðsúthlutunar þar sem bæði fjárfestar og 

kröfuhafar sjá sér hag í að stunda viðskipti.44 

Settar hafa verið fram hugmyndir um hvernig megi minnka líkur á gjaldþrotum félaga 

og um leið styrkja vernd kröfuhafa. Gagnrýnt hefur verið að árlegir ársreikningar 

félaga séu ekki nægilega góður grundvöllur fyrir félög til þess að taka ákvörðun um 

hvort úthluta eigi verðmætum til hluthafa þar sem þeir gefa ekki nægilega góðar 

vísbendingar um hvort félögum sé fjárhagslega stætt á að úthluta verðmætum úr 

sjóðum sínum án þess að kröfuhafar bíði tjón af. Þetta mun aðallega vera afleiðingin 

af breyttum reikningsstöðlum, s.s. vegna lækkunar á viðskiptavild, sem orðið hefur til 

þess að upplýsingar sem reikningar félaga sýna verða ómarktækir með þeim 

afleiðingum að þeir geta ekki gefið vísbendingar um hvort félög geti staðið í skilum á 

núverandi sem og framtíðar skuldbindingum sínum.45 

Í skýrslu High Level Group var í grófum dráttum útfærð hugmynd um hvernig 

gjaldþolspróf gæti virkað fyrir aðildarríki ESB. Ástæða þess að skýrsluhöfundar töldu 

þörf á slíkri reglu var vegna þeirrar staðreyndar að nafnverð hlutafjár væri í mörgum 

tilfellum aðeins brotabrot af eignum félagsins. Í ofanálag býður það upp á litla vernd 
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fyrir kröfuhafa í þeim aðildarríkjum þar sem félögum eru veittar tiltölulega rúmar 

heimildir til þess að úthluta verðmætum til hluthafa án þess að taka tillit til gjaldþols 

félagsins. Tillagan um gjaldþolspróf gengur út á að félag geti aðeins úthlutað 

verðmætum til hluthafa ef félagið verður gjaldfært eftir sem áður. Við núverandi 

regluverk getur ógjaldfæru félagi verið heimilt að úthluta verðmætum á meðan 

gjaldfæru félagi er það ekki heimilt. Að þessu leyti býður vel úr garði gert 

gjaldþolspróf upp á meiri vernd fyrir kröfuhafa. Til þess að prófið verði eins skilvirkt og 

kostur er má skipta því upp í tvo hluta. Í fyrsta lagi þyrfti það að innihalda prófun á 

efnahagsreikningi eða hreinum eignum (e. balance sheet test or net assets test). 

Samkvæmt því þyrftu eignir að vera umfram skuldbindingar félags, að frádregnu eigin 

fé þess, eftir að úthlutunin hefur farið fram. Ef félag stenst gjaldþolsprófið er úthlutun 

til hluthafa háð þeirri forsendu að hún sé réttlætanleg með tilliti til stöðu félagsins. Í 

öðru lagi þyrfti að fara fram prófun á greiðsluhæfi (e. liquidity test). Samkvæmt því 

þarf félagið hafa nægilegt lausafé til afborgana, jafnharðan og þær eru til greiðslu í 

ákveðið tímabil, t.d. 12 mánuði.46 Eins og sjá má leiðir annað prófið af því fyrra en 

hugmyndin er sú að félög þurfa að standast bæði prófin til að úthlutun verðmæta 

verði heimil.  

Til þess að bæta tillögurnar lögðu skýrsluhöfundar til, án þess þó að útfæra það 

nánar, að samhliða prófunum ætti hugsanlega að krefja félög um ákveðna 

greiðslugetu. Það myndi tryggja að eignir félags, eftir úthlutun, myndu vera umfram 

skuldbindingar upp að ákveðnu marki. Með því væri verið að búa til „gólf“ sem eignir 

félaga mættu ekki fara niður fyrir. Bent var á þann ókost að það myndi hafa í för með 

sér staðlaða upphæð sem öllum félögum yrði gert að hlíta án þess að tekið yrði tillit til 

fjármögnunarþarfar hvers félags. Upp á móti myndi hins vegar vega að með þessu 

móti væri hægt að samlaga reglurnar um lágmarkshlutafé og varasjóði inn í ferlið um 

prófun á greiðsluþoli. Í framkvæmd ættu stjórnendur félaga síðan að gefa út 

vottorðsskírteini um greiðsluhæfi, í samráði við endurskoðendur, en óheimilt væri að 

úthluta verðmætum úr félagi áður en það hafi verið gert. Í þeim tilfellum sem 

endurskoðendur treystu sér ekki til þess að votta skírteinið yrði ekki heimilt að 

ráðstafa verðmætum úr félagi. Tillögurnar gera síðan ráð fyrir því að stjórnendur séu 
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ábyrgir fyrir réttmæti skírteinanna og að það falli síðan í hlut aðildarríkja að ákveða 

viðeigandi refsingar ef í ljós kemur að skírteinið sé villandi eða blekkjandi.47 

Tillagan um prófun á greiðsluhæfi félaga er að mörgu leyti ágætis kostur í þeim 

tilgangi að takmarka úthlutanir úr félögum og um leið vernda kröfuhafa. Hún tekur 

mið af fjármögnunarþörf einstakra félaga og sendir frá sér skýr skilaboð um að félög 

geti ekki úthlutað verðmætum nema þau standi á traustum fjárhagslegum grunni eftir 

úthlutunina.  

Í tilkynningu frá ESB til ráðherraráðsins og Evrópuþingsins48 var ekki annað að 

merkja en að viðbrögð tillögunar hafi almennt verið jákvæð. Töluverður áhugi virðist 

hafa verið fyrir að kanna hvort það gæti hentað að kynna þennan möguleika fyrir 

aðildarríkjum ESB. Þá var jafnframt talið hugsanlegt að kynna tillögurnar sem viðbót 

við núverandi regluverk þannig að aðildarríki gætu ákveðið hvor leiðin væri lögleidd í 

innanlandslöggjöf þeirra. Áður en nýjar reglur yrðu kynntar til sögunnar væri þó 

nauðsynlegt að rannsaka þær frekar bæði með tilliti til einkenna þeirra og skilvirkni.49 

Enn sem komið er hafa tillögunar ekki tekið gildi í 2. félagaréttartilskipuninni en 

umræður um þær hafa haldið áfram.50 
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4.0 REGLURNAR UM LÁGMARKSHLUTAFÉ 

4.1 Lögmælt hlutafé (e. legal capital) 

Reglurnar um lögmælt hlutafé  eru einn angi af reglunum um innborgun, meðferð og 

varðveislu hlutafjár. Í evrópskum félagarétti hefur þeim oftast nær verið skipt niður í 

þrjá flokka.  

Í fyrsta lagi er um að ræða reglur sem fyrirskipa ákveðna lágmarks fjárfestingu sem 

stofnendur hlutafélaga þurfa að láta af hendi rakna í formi hlutafjár við stofnun félags. 

Í öðru lagi fjalla reglurnar um takmarkanir félags til að greiða hlutafé til baka til 

hluthafa í hvaða formi sem það kann að nefnast. Að lokum fjalla reglurnar jafnframt 

um þau tilvik þar sem mikil lækkun hefur orðið á eigin fé félags51 og hrinda þarf af 

stað ákveðinni atburðarrás.52 Meginviðfangsefni þessa kafla er að gera grein fyrir 

fyrsta liðnum, þ.e. lágmarkshlutafé félaga. 

4.2 Hlutafé og nafnverð hlutafjár í hlutafélögum 

Hlutafé er tiltekið stofnfé hlutafélags sem er lögbundinn sjóður í félaginu og verður 

fjárhæð aðeins breytt í samræmi við þær lagareglur sem um það gilda.53 Hlutafé er  

framlag hluthafanna til félagsins og fá þeir hluti sem endurgjald. Eigið fé hlutafélags 

er því ekki það sama og hlutafé þess, en hið fyrrnefnda tekur ávallt breytingum þegar 

félagið tapar og hagnast á meðan hlutafé er ávallt hið sama í félagi nema því sé 

breytt í samræmi við lagareglur. Í þessu sambandi hefur löggjafinn sett ákveðnar 

reglur sem eiga að stuðla að því að halda hlutafé innan hlutafélaga. Þessar reglur 

lúta einkum að skilyrðum þess að hlutafé geti verið greitt til baka til hluthafa.54 Hér 

þarf vitaskuld að hafa til hliðsjónar að hlutafé sem greitt er inn í félag er óafturkræft 

nema að ákveðnum skilyrðum uppfylltum, sbr.  XII. kafla hfl. um arðsúthlutanir, 

varasjóði o. fl. 

Greiðsla hlutar má aldrei nema minna en nafnverði hans samkvæmt 1. mgr. 8. gr. 2. 

félagaréttartilskipunarinnar og 1. mgr. 16. gr. hfl. Út frá lagalegu sjónarhorni hefur 
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nafnverð hlutabréfa þær afleiðingar að það er minnsta mögulega verð sem 

hlutabréfin geta verið gefin út á.55 

Við stofnun hlutafélaga hefur verið ríkjandi fyrirkomulag hér á landi að nafnverð hlutar 

sé skráð á genginu einu. Um þetta eru þó engar sértækar reglur og erfitt er að færa 

fyrir því rök af hverju stofnendur hlutafélaga geta ekki ákveðið handahófskennt 

nafnverð. Ástæða þess að nafnverðið eitt hefur verið ríkjandi má sennilega rekja til 

þess að það sé til hægðarauka. Ef við gefum okkur að nafnverð útgefins hlutafjár sé 

ein króna á hlut og hlutaféð er 4 milljónir króna eru þar af leiðandi gefnir út 4 milljónir 

hluta. Það er þó engin fyrirstaða við því að gefa út 400 þúsund hluti á nafnverðinu 10 

krónur. Nafnverð hlutafjár er í báðum tilfellum 4 milljónir króna. 

Við vissar aðstæður getur það verið hagnýtt fyrir félag að gefa út fleiri hluti en færri, 

þannig að nafnverð hlutar myndi vera hlutfall af gjaldmiðli. Þetta á sérstaklega við ef 

hluthafar félags eru mjög margir og til þess fallið að auka seljanleika bréfanna. 

Nafnverð hluta segir í engu til um markaðsvirði félags heldur er eins og áður sagði 

nafnverð hluta ákveðið af stofnendum félagsins. Nafnverð  hlutafjár er þó notað við 

útreikning á markaðsvirði hlutafélags en það er fundið út með því að margfalda 

nafnvirði útgefins hlutafjár með gengi hlutafélagsins.56 Í dæmaskyni má ímynda sér 

fyrirtæki B sem er með útgefið hlutafé að nafnvirði 200 milljónir króna og gengi þess 

er skráð 5. Markaðsvirði félagsins er því 1 milljarður króna. 

4.3 Lágmarkshlutafé samkvæmt 2. félagaréttartilskipuninni 

Svo að félög geti fengið tilskilin leyfi og hafið starfsemi verða þau að hafa yfir að ráða 

hlutafé sem samsvarar til að minnsta kosti 25.000 evra, sbr. 1. mgr. 6. gr. 2. 

félagaréttartilskipunarinnar. Í 1. mgr. 9. gr. tilskipunarinnar er þó að finna ákveðna 

tilslökun á innborguðu lágmarkshlutafé. Hún felur í sér frest til að þess að fullnægja 

lágmarkskröfunni um 25.000 evrur til þess að hlutafélag geti tekið til starfa. Þannig er 

ekki nauðsynlegt að greiða lágmarkshlutaféð að fullu áður en félag tekur til starfa 

heldur þarf aðeins að greiða 25% við stofnun þess. Ef stofnendur félags ákveða að 

nýta sér þessa heimild og gefnir eru út hlutir gegn öðru en reiðufé þegar félagið tekur 

til starfa þá er aðeins um frest að ræða því þarf að standa skil á öllu 

lágmarkshlutafénu innan 5 ára, sbr. 2. mgr. 9. gr. tilskipunarinnar Í 7. gr. 
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tilskipunarinnar kemur fram að sem endurgjald fyrir hluti megi aðeins koma eignir 

með fjárhagslegt gildi en lagt er bann við vinnu sem greiðslu fyrir hluti.  Samkvæmt 

10. gr. tilskipunarinnar eru greiðslur í öðru en reiðufé aðeins leyfðar ef verðmæti 

þeirra eru metnar af óháðum sérfræðingi eða af opinberu yfirvaldi. 

Hafa ber í huga að þetta eru aðeins lágmarksreglur og hafa Norðurlandaþjóðirnar til 

að mynda talið að það eigi að gilda strangari reglur í þeirra innanlandslöggjöf. 

Gróflega má segja að lágmarksfjárfesting í félagi hjá þeim sé um þrisvar57 sinnum 

hærri en 25.000 evrur.58 Hér á landi skal hlutafé félags að minnsta kosti nema fjórum 

milljónum en ráðherra er heimilt að breyta fjárhæðinni í samræmi við breytingar á 

gengi evru. Gengisfallið sem átti sér stað í kjölfar bankahrunsins árið 2008 hefur leitt 

til þess að við skerum okkur frá Norðurlandaþjóðunum en þegar þetta er skrifað 

samsvara fjórar milljónir íslenskra króna rétt rúmum 25.000 evrum59 en það fer þó 

jafnframt eftir því við hvaða gengi skal miðað því 25.000 evrur samsvara 10 milljónum 

á núverandi aflandsgengi.6061 Þar sem um lágmarksreglur er að ræða leiðir jafnframt 

að aðildarríki ráða að hve miklu leyti lágmarkshlutaféð skuli vera greitt við stofnun 

þess, m.ö.o. ráða þau hvar á bilinu 25%-100% lágmarkshlutaféð þarf að vera greitt. 

Ef ríki ákveða hins vegar að hafa hærra lágmarkshlutafé en 2. félagaréttartilskipunin 

gerir ráð fyrir breytir það engu um að greiða þarf að lágmarki 25% af þeirri fjárhæð 

við stofnun félags. 

Af þessu mætti draga þá ályktun að þeim mun strangari reglur um lágmarkshlutafé 

hvert og eitt aðildarríki ákveður að hafa í innanlandslöggjöf sinni þeim mun ríkari 

verður vernd kröfuhafa. Það deila þó ekki allir þeirri skoðun og réttlæting fyrir tilvist 

reglnanna hefur sætt töluverðri gagnrýni meðal fræðimanna.62 
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 Skipting milli landa er: Danmörk 500.000 DKr., Finnland 80.000 evrur, Ísland 4.000.000 Ísk, Noregur 
1.000.000 Nkr og Svíþjóð 500 SKr. Það ber þó að merkja að með gengisfalli íslensku krónunnar er 
lágmarkskrafa um innborgað hlutafé hér á landi ansi nálægt 25.000 evrum og ekki þarf mikið út af 
bregða til þess að 25.000 evrur verði meira en 4.000.000 ísk. 
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 Hansen, Jesper Lau, Nordic company law. The Regulation of Public Companies in Denmark, 
Finland, Iceland, Norway and Sweden. Kaupmannahöfn 2003, bls. 174-175. 
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 Miðað við gengi skráð þann 29.04.2011. hjá Seðlabanka Íslands. Slóð: 
http://www.sedlabanki.is/?PageID=7 
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 Þann 29.04.2011 var aflandsgengi íslensku krónunnar skráð á genginu 250. Slóð: http://keldan.is/ 
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 Í 2. mgr. 6. gr. má sjá ráðstafanir sem ESB getur gert ef mynt aðildarríka hefur ekki samsvarað 
lágmarkshlutfé sem nemur 22.500. 
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 Andersen, Paul, Sørensen, Karsten, Company Law and Finance. Kaupmannahöfn 2008, bls. 96. 
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4.4 Lágmarkshlutafé samkvæmt íslensku hlutafélagalögunum 

Í 3. mgr. 1. gr. hfl. er  gert ráð fyrir ákveðinni lágmarksfjárhæð sem hlutafé félags þarf 

að nema, en eins og fram hefur komið eru það 4 milljónir króna. Í samþykktum félags 

er ekkert því til fyrirstöðu að stofnendur félags ákveði að áskrift hlutafjár eigi að nema 

hærri fjárhæð en sem nemur lágmarksfjárhæðinni, sbr. 4. tl. 1. mgr. 9. gr. hfl. Í þeim 

tilfellum þar sem hluthafar greiða meira en nafnverð fyrir hluti skal litið á mismuninn 

sem framlag til félagsins. Mismunur nafnverðs og hlutafjárframlagsins renna í 

svokallaðan yfirverðsreikning innborgaðs hlutafjár.  Þetta er gert til þess að  sporna 

við því að það umframfé sem greiðist til hlutafélagsins geti verið endurgreitt til 

hluthafa í formi arðsúthlutunar.63 

Samkvæmt 2. mgr. 14. gr. hfl. er óheimilt að skrá félag nema heildarhlutafé það sem 

áskrift hefur fengist fyrir sé í samræmi við það sem greinir í samþykktum félags og 

þar af skal minnst helmingur vera greiddur.64 Síðari helming greiðslunnar er hægt, ef 

menn óska, að fresta í eitt ár. Að þeim tíma liðnum gefur hlutafélagaskrá 

hlutafélaginu hæfilegan frest til þess að greiða eftirstöðvar hlutafjárins en þó aldrei 

lengur en 6 mánuði. Ef innborgun hlutafjárins er ekki lokið að þeim tíma liðnum skal 

ráðherra krefjast þess fyrir héraðsdómi að félaginu verði slitið, sbr. 18. gr. hfl. 65 
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 Frumvarp til laga um hlutafélög, þskj. 51, 49. mál. Vefútgáfa Alþingistíðinda, slóð: 
http://www.althingi.is/altext/99/s/pdf/0051.pdf. [Sótt á vefinn 28. mars 2011]. 
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 Sbr. 1. mgr. 9. gr. 2. félagaréttartilskipunarinnar 
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 Í þessu sambandi er vert að hafa í huga að ekki er hægt að færa hlutafé niður til þess að fullnægja 

þessu skilyrði heldur verður full greiðsla hlutafjár að koma til. 
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5.0 GREIÐSLA HLUTAFJÁR  

5.1 Með reiðufé 

Þegar áskrifandi hlutafjár hefur afhent félaginu þau verðmæti sem hann hefur með 

loforði sínu skuldbundið sig til að leggja fram hefur hann fullnægt skyldu sinni um 

greiðslu hlutafjár. Þetta hefur í för með sér að verðmætin færast úr höndum 

áskrifanda og ráðstöfunarréttur verðmætanna verður alfarið í höndum félagsins.66 Að 

meginstefnu til skulu verðmætin vera afhent í formi reiðufjár en undantekningar eru á 

því. Samkvæmt 1. tl. 1. mgr. 5. gr. hfl. skal það tekið fram í stofnsamningi ef heimilt á 

að vera að greiða hluti í öðrum verðmætum en reiðufé. Mikilvægi þessarar greinar 

felur í sér að tryggja að innborgun hlutafjár sé með sem gleggstum hætti, þ.e.a.s. að 

það sé fjárhagslegur starfsgrundvöllur fyrir félagið. Ákvæðið er því til þess fallið að 

koma bæði kröfuhöfum og öðrum hluthöfum til góða. Opinbert eftirlit með því að 

innborgað hlutafé sé raunverulega greitt hvílir á Hlutafélagaskrá en Ríkisskattstjóri 

starfrækir hana meðal annars í því skyni. Erfitt er að átta sig á hversu virkt eftirlit 

Hlutafélagaskrár er, sérstaklega með hliðsjón af því að starfið er að mestu leyti falið 

endurskoðendum. Við stofnun hlutafélaga er send tilkynning67 þess efnis til 

Hlutafélagaskrár þar sem helstu upplýsingar hlutafélagsins eiga að koma fram. Meðal 

annars hversu mikið af heildarhlutafé félagsins skuli vera greitt með peningum. Við 

undirskrift endurskoðanda þarf hann að samþykkja að hann hafi staðfest að 

sannreynt hafi verið að stofnféð hafi verið greitt með þeim hætti sem tilgreint er í 

stofngögnum. Það er því ljóst að endurskoðendur deila eftirliti og þ.a.l. ábyrgð með 

Hlutafélagaskrá um að farið sé eftir reglum um innborgun hlutafjár til félags. Í grein 

Friðgeirs Sigurðssonar sem birtist í FLE fréttum taldi hann að það væri of algengt að 

ekki væri gengið nægilega eftir staðfestingum um innborgað hlutafé við stofnun 

félags eða hækkun hlutafjár. Hann komst að þeirri niðurstöðu að endurskoðendur 

þyrftu að vera sérstaklega á varðbergi vegna þessa. Oft á tíðum höfðu félögin ekki 

fengið kennitölu og því var ekki hægt að stofna bankareikning í þeirra nafni þannig að 

erfitt var að inna greiðsluna af hendi. Það hvílir hins vegar sú skylda á 

endurskoðendum að búa svo um hnútana að greiðslan renni sannanlega til 
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 Stefán Már Stefánsson, Hlutafélög, Einkahlutafélög og Fjármálamarkaðir, bls. 139.   
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 Eyðublað um stofnun hlutafélags. Slóð: http://www.rsk.is/ws/cm/file/rsk_1720.is.pdf 
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félagsins.68 Við þetta má jafnframt bæta að Hlutafélagaskrá getur jafnframt krafið 

endurskoðanda eða lögfræðing um yfirlýsingu þess efnis að upplýsingar í tilkynningu 

um stofnun félags um greiðslu hlutafjár séu réttar, sbr. 4. mgr. 148. gr. hfl. 

5.2 Greiðsla hlutafjár með öðru en reiðufé 

Ef greiða skal fyrir hlutafé með öðru en reiðufé verður að fara eftir ákveðnum 

formreglum hlutafélagalaga. Eins og áður hefur komið hér fram boðar 1. tl. 1. mgr. 5. 

gr. hfl. að ef taka skal við greiðslu í öðru formi en reiðufé fyrir hluti skulu vera sérstök 

ákvæði þar að lútandi í stofnsamningi. Í 2. mgr. 5. gr. hfl. kemur fram að gera skuli 

grein fyrir þeim atriðum sem nauðsynleg eru til þess að að unnt sé að meta til fjár þau 

verðmæti er hlutafélagið skal taka við. Þá er enn frekar lögð áhersla á það í 3. mgr. 

ákvæðisins að greiðslur með öðrum verðmætum en reiðufé skulu hafa fjárhagslegt 

gildi. 

Skylda til að vinna verk eða veita ákveðna þjónustu er ekki tækt endurgjald til 

greiðslu hlutafjár, sbr. 3. mgr. 5. gr. hfl. en þetta ákvæði var sett inn í 

hlutafélagalöggjöfina til þess að standa skil á 7. gr. 2. félagaréttartilskipunarinnar. 

Þetta ákvæði hefur hlotið töluverða gagnrýni og þykir koma sérstaklega illa við félög 

sem byggjast að miklu leyti upp á hugviti.69 

Forsaga reglnanna er að í lögum um hlutafélög nr. 32/1978 var í b. lið 2. mgr. 5. gr.  

ákvæði þar sem kom fram að ef félög ætluðu að taka við greiðslu í öðrum 

verðmætum en reiðufé skyldu þau vera metin á bókfærðu virði. Með lögum nr. 

137/1994 voru gerðar umtalsverðar breytingar á hlutafélagalögunum en þær má rekja 

til aðildar Íslands að EES-samningnum. Breytingarnar fólu einkum í sér að aðlaga 

íslenska hlutafélagalöggjöf til samræmis við 2. félagaréttartilskipunina. Með 

breytingunum var b. liður 2. mgr. 5. gr. felldur niður og í hans stað kom 3. mgr. 5. gr. 

inn í núverandi löggjöf í þeirri mynd sem hún er í dag. 

Breytingarnar voru ekki útskýrðar að neinu leyti nema því að í athugasemdum um 5. 

gr. frumvarpsins kom fram að það væri athyglisvert að greiðsla með öðrum 

verðmætum en reiðufé mætti ekki felast í samningi um að framkvæma verk eða veita 
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 Friðgeir Sigurðsson, ,,Endurskoðendur – Sérfróðir Aðilar“, Tímarit Löggiltra Endurskoðenda - FLE 
fréttir. 2005 (1), bls. 16-17. 
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þjónustu.70 Önnur breyting var sú að eignirnar skyldu ekki lengur vera metnar á 

bókfærðu virði heldur miðast frekar við fjárhagslegt gildi. Með bókfærðu virði er 

yfirleitt átt við virði samkvæmt efnahagsreikningi og þá er jafnframt miðað við 

einhverjar árlegar afskriftir á lausafjármunum. Orðasambandið fjárhagslegt gildi getur 

aftur móti haft aðra og huglægari merkingu við verðmat og vísar frekar til 

markaðsverðmætis greiðsluandlagsins. Samkvæmt ofangreindu má draga þá ályktun 

að aðferðafræðin við verðmat á öðrum greiðslum en reiðufé breyttist með lögum nr. 

137/1994.71 

Í málum Hæstaréttar nr. 123/1937 og 59/1949 var komist að þeirri niðurstöðu að 

greiðsla fyrir hluti hafði verið ofmetin. Í fyrra málinu var stofnanda hlutafélags dæmd 

refsing fyrir að nota hlutabréf sem voru lítils virði sem greiðslu fyrir hluti í öðru félagi. 

Dómurinn taldi að endurgjald ákærða fyrir hlutunum gæti alls ekki talist grundvöllur 

undir hlutabréfaútgáfu og réttlætti ekki bókun um innkomið hlutafé. Síðara málið 

snerist um sölu á vél til félags en helmingur greiðslunnar átti að koma í stað hennar 

og hinn helminginn átti að greiða með reiðufé. Þetta var allt réttilega heimfært í 

stofnsamþykktir félagsins án þess þó að stofnendur félagsins, nema einn sem átti 

vélina, hefðu haft færi á því að athuga þær eða kynna sér verðmæti þeirra sökum 

þess að vélarnar voru staddar í Danmörku. Virði vélanna var ofmetið í stofnsamningi.  

Af frásögn eins stofnandanna var þessi háttur hafður á til þess að láta líta svo út 

gagnvart lánastofnunum að verðmæti vélanna væri hærra og á þann hátt átti að 

auðvelda lánsfjáröflun. Málið virðist þó hafa strandað á stofnendunum sjálfum þar 

sem þeir gátu engan veginn komið sér saman um kaupverð á vélunum þegar allir 

stofnendur félagsins höfðu kannað þær. Á endanum voru það því dómkvaddir 

matsmenn sem mátu virði vélana. Um kaupverð félagsins á vélunum sagði dómurinn: 

Stefndi var einn af stofnendum hlutafélagsins. Honum bar því ásamt öðrum stofnendum 
skylda til að gæta þess, að eignir þær, sem hann lagði fram til lúkningar á hlutafé sínu og 
venslamanna sinna, væru ekki ofmetnar til verðs. Gat hann samkvæmt þessu ekki krafið 
áfrýjanda um meira en sannvirði vélakostsins [...] 

 
Tilgangur reglna um greiðslur með öðrum verðmætum en reiðufé eru að 

greiðsluandlagið sé réttilega metið til fjár. Það má ímynda sér hlutafjárloforð sem 

samþykkt væri til greiðslu með bifreið. Í því tilfelli myndi skipta mestu máli hvernig 
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 Frumvarp til laga um hlutafélög, þskj. 99, 96. mál. Vefútgáfa Alþingistíðinda, slóð: 
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 Þessu til stuðnings má vísa til 30. gr. og 31. gr. árl. þar sem gengið er út frá því að það geti verið 
munur á annars vegar bókfærðu virði og hins vegar markaðsvirði. 
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bifreiðin væri metin til fjár því ef hún væri metin á hærra verði en markaðsvirði hennar 

þá kæmi í raun ekki það hlutafé inn í hlutafélagið sem samþykktir þess gerðu ráð 

fyrir. Við slíkan gjörning gætu kröfuhafar og aðrir hluthafar beðið tjón af.  

5.2.1 Verðmat hjá óháðum sérfræðingum 

Ef félag ætlar að samþykkja greiðslu fyrir hluti í öðru en reiðufé samkvæmt 

stofnsamningi skal honum fylgja sérfræðiskýrsla, 1. mgr. 6. gr. hfl. Ákvæðinu er ætlað 

að tryggja að raunveruleg fjárhagsleg verðmæti fari inn í félagið. Í 7. gr. hfl. er fjallað 

um það hverjir mega útbúa slíka skýrslu en það geta verið löggildir endurskoðendur, 

lögmenn eða matsmenn sem eru dómkvaddir á heimilisvarnarþingi félagsins. Í 2. 

mgr. er kveðið á um að lagaákvæði um löggilda endurskoðendur gilda um 

sérfræðinga þá er skýrsluna semja eftir því sem við á. Sérfræðingarnir eiga að 

framkvæma þær athuganir sem þeir telja nauðsynlegar og geta krafist þeirra 

upplýsinga og aðstoðar af stofnendum eða félaginu sem þeir telja þörf á til að geta 

rækt starf sitt, sbr. 3. mgr. 7. gr. hfl. 

Í 1. mgr. 6. gr.hfl. er í fjórum töluliðum gerð grein fyrir hvaða upplýsingar skýrslan skal 

geyma en taka skal fram að þetta eru lágmarksupplýsingar og skýrsluhöfundum því 

heimilt að greina frá ítarlegri upplýsingum telji þeir það vandaðri vinnubrögð. Í fyrsta 

lagi þarf að koma fram lýsing á hverri greiðslu eða því sem tekið var við. Það þarf að 

sérgreina allar þær greiðslur sem tekið er við ef þær eru fleiri en ein. Sé tekið við einu 

fyrirtæki í heild sinni þá er ljóst að það er ein greiðsla. Ef það á hins vegar að nota 

einungis einn hluta af fyrirtæki sem greiðslu þarf að sérgreina hvaða hluti fyrirtækis á 

að vera notaður sem greiðsla. Ef nota á tæki eða vélar þá þyrfti að taka fram hvaða 

tæki það væru. Ekki eru þó til sértækar reglur um hversu nákvæmar upplýsingarnar 

verði að vera og einhvers staðar eru mörk fyrir því hversu nákvæmlega er hægt að 

lýsa greiðslu. Það er ekki hægt að krefjast þess að lýsingin feli í sér hvert smáatriði á 

því sem félag fær í greiðslu fyrir hluti. Í öðru lagi þarf að koma fram hvaða aðferð sé 

notuð við matið. Hér er ekki gert ráð fyrir flóknum stærðfræðiútreikningum heldur er 

aðeins verið að krefjast þess að aðferðafræðin við matið sé tilgreind, t.d. hvort stuðst 

sé við bókfært virði eða markaðsvirði o.s.frv. Ef andlag greiðslunnar væri til að mynda 

notað þyrfti að gera grein fyrir afskriftum. Ef möguleiki væri að styðjast við nýlegan 

ársreikning kæmi hann jafnframt til greina. Jafnframt mætti styðjast við opinber gengi 

ef þeim væri til að dreifa. Í þriðja lagi verður að koma fram í skýrslunni hvert 

endurgjald félagsins er. Hvort það greiði fyrir verðmætin með hlutabréfum, reiðufé, 



 
 36 

verðbréfum eða tryggingarbréfum eða hvort um sé að ræða einhverskonar blöndu af 

endurgjaldi fyrir verðmætin. Í fjórða lagi þarf að koma fram yfirlýsing um að hið 

tiltekna verðmæti svari að minnsta kosti til hins umsamda endurgjalds, þar á meðal 

nafnverðs þeirra hluta sem gefa skal út að viðbættu hugsanlegu álagi vegna 

yfirverðs. Endurgjaldið má ekki vera hærra en sem nemur þeirri fjárhæð sem bókfæra 

má verðmætin til eignar í reikningum félagsins. Hugsunin að baki þessari reglu er að 

hún eigi að virka sem einskonar öryggisnet fyrir töluliði 1.-3. þar sem meginmarkmið 

þeirra er að greiðsla félagsins fyrir verðmætin sé ekki hærri en þau verðmæti sem 

félagið fær í hendur. Það gefur því augaleið að sé 4. töluliður ekki uppfylltur þá hefur 

markmiðið ekki náðst.72 

5.2.2 Breytingarlög nr. 47/2008 

Með breytingarlögum nr. 47/2008 á hlutafélagalögum voru innleiddar73 í íslenskan 

rétt reglur til einföldunar á greiðslu hlutafjár í öðru en reiðufé en með því var verið að 

svara gagnrýnisröddum og óhagkvæmni sérfræðiskýrslna.74 Með lögunum var 

þremur málsgreinum bætt við 6. gr. hfl. og eru þær að finna í 6. gr. a – c. Þó er rétt að 

taka það fram að ekki var verið að hvika frá því markmiði með breytingunum að 

tryggja að það væri verið að leggja félagi til raunverulegar eignir sem væru jafn 

verðmætar og hlutaféð. 

Samkvæmt a. lið 6. gr. hfl. þarf ekki að gera sérfræðiskýrslu samkvæmt 6. gr. hfl. eða 

vegna hlutafjárhækkunar samkvæmt 1. mgr. 36. gr. hfl. ef greiðsla hlutafjár fer fram 

með verðbréfi eða peningamarkaðsskjali sem tekið hefur verið til viðskipta á 

skipulegum verðbréfamarkaði. Það er þó gert að skilyrði að verð skjalanna verði 

metið eftir vegnu meðaltali á þeim markaði síðustu 6 mánuði fyrir greiðslu hlutafjárins. 

Í b. lið sömu greinar er stofnendum og stjórn félags heimilt að ákveða að ekki verði 

útbúin sérfræðiskýrsla vegna greiðslu hlutafjár ef verðmæti greiðslunnar koma beint 

fram í endurskoðuðum og lögmæltum ársreikningi fyrir síðasta reikningsár og 

eignafærsla fer fram samkvæmt ársreikningalögum. 
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Í báðum þessum undanþágum eru slegnir þeir varnaglar að skylt sé að láta 

framkvæma sérfræðiskýrslu ef verðmætin, sem koma sem greiðsla, hafa tekið 

verulegum breytingum af einhverjum ástæðum, sbr. 2. mgr. a. liðar . 6. gr. og 2. mgr. 

b. liðar 6. gr. hfl. 

Skilja verður breytingarnar þannig að stofnendum og stjórn félags stendur ávallt til 

boða að láta útbúa sérfræðiskýrslu skv. 1. mgr. 6. gr. fyrir félagið sé þess kosið. Ef 

þeir ákveða hins vegar að nýta sér undanþágur a. og b. liðar 6. gr. skulu þeir þó þess 

í stað útbúa greinargerð, sbr. c. lið 1.mgr. 6. gr. Í greinargerðinni eiga eftirfarandi 

upplýsingar að koma fram; 1. lýsing á greiðslu, 2. verðmæti greiðslunnar, grundvöllur 

verðmætismats og aðferð við matið, 3. yfirlýsing um að verðmæti greiðslunnar svari 

að minnsta kosti til nafnverðs þeirra hluta sem gefa skal út að viðbættu hugsanlegu 

álagi vegna yfirverðs, 4. yfirlýsing um að ekki séu komnar upp nýjar aðstæður sem 

skipta máli varðandi upprunalegt verðmætamat. 

Við stofnun hlutafélags skal greinargerð fylgja stofnsamningi en þegar um 

hlutafjárhækkun er að ræða samkvæmt V. kafla hfl. skal greinargerðin vera í boðun til 

hluthafarfundar eða fylgja henni, sbr. c. lið  2. mgr. 6. gr. hfl. 

Eins og sjá má eru þau skilyrði sem gilda um greinargerðir keimlík þeim sem gilda um 

gerð sérfræðiskýrslna og má því spyrja sig hver raunverulegur tilgangur breytinganna 

hafi verið. Hann virðist hafa verið sá, að undanskildu því að einfalda reglurnar um 

hlutafélög, að lækka kostnað hlutafélaga og þar með auka samkeppnishæfni þeirra. 

Verðmæti þeirra greiðslna sem eiga að koma sem endurgjald fyrir hlutafé liggur ljós 

fyrir og því óþarft að verðmeta þær aftur. Aðalmunurinn liggur í því að eftir 

breytingarnar þurfa stofnendur og stjórn félags ekki að ráða til sín sérfróða aðila til 

þess að útbúa sérfræðiskýrslu um mat á verðmætum sem eiga að koma sem 

endurgjald fyrir hlutabréf heldur geta stofnendur eða stjórn félagsins gert 

greinargerðina úr eigin herbúðum.75 Fallast má á að breytingarnar spari kostnað hjá 

félögum án þess að það bitni á vernd kröfuhafa. Á hinn bóginn má velta því fyrir sér 

hvort að breytingar gengu ekki oft skammt að því leyti að þær hefðu jafnframt átt 

heimila vinnuframlag sem endurgjald fyrir hluti, jafnvel bundið skilyrðum, þannig að 

vernd kröfuhafa yrði tryggð. 
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5.3 Skuldajöfnuður 

Þegar kröfur jafnast og ganga upp hver á móti annarri án þess að greiðsla fari fram 

er talað um skuldajöfnuð og verður niðurstaðan þá sú að báðar kröfurnar falla niður 

svo langt sem skuldajöfnuðurinn nær.76 Beiting skuldajafnaðar hefur löngum verið 

þekkt í kröfurétti og gjaldþrotarétti en minna hefur farið fyrir notkun hans í félagarétti.  

Samkvæmt tveimur fyrrnefndu réttarsviðunum eru ákveðin skilyrði sem þarf að 

uppfylla til þess að skuldajöfnuður geti farið fram. Kröfurnar þurfa meðal annars að 

vera á milli sömu aðila, þær þurfa að vera sambærilegar eða samkynja, þær þurfa 

báðar að vera gildar og þær þurfa að vera hæfar til þess að mætast með tilliti til 

greiðslutíma.77 

Um þetta gilda aðrar reglur í félagarétti, sbr. 2. mgr. 16. gr. hfl., þar sem fram kemur 

að áskrifandi hlutafjár megi ekki skuldajafna kröfu sem risin er af áskrift við kröfu, er 

hann kann að eiga á hendur félaginu, nema með samþykki stjórnar félagsins. Slíkt 

samþykki má stjórnin þó ekki gefa ef skuldajöfnuðurinn getur orðið félaginu eða 

lánadrottnum þess til tjóns. Hér þarf að hafa hugfast að megineinkenni 

skuldajafnaðar er það að greiðslurnar ganga hver upp á móti annarri. Þetta þýðir að 

kröfurnar jafnast út þannig að engir raunverulegir fjármunir fara á milli aðila. 

Í hlutafélagalögunum koma engin skilyrði fram til þess að skuldajöfnuður geti átt sér 

stað heldur er samþykki stjórnarinnar látið nægja. Ástæða þess að skuldajöfnuður er 

skilyrtur með þessum hætti er að tryggja að sá sem hefur lofað hlutafjárframlagi eigi 

ekki að njóta betri aðstöðu gagnvart félaginu um greiðslu kröfu sinnar en aðrir 

kröfuhafar ef félagið fer í þrot. Ef skuldajöfnuður væri heimill við þær aðstæður er ljóst 

að hið ógreidda hlutafjárloforð sem ætti að koma öllum kröfuhöfum félagsins til góða 

mynda bara nýtast einum þeirra.78 Hér er semsé verið að jafna stöðu kröfuhafa með 

því að tryggja að þeir eigi allir jafnan rétt úr þrotabúi félags. Þetta ákvæði er  rökrétt 

enda kynni það að vera mjög ankannalegt ef aðili sem hefur ekki greitt hlutafé 

samkvæmt loforði en á kröfu á hendur félaginu nyti betri stöðu en aðrir lánadrottnar. 

Að öðru leyti en að skuldajöfnuður sé háður samþykki stjórnarinnar og að hann megi 

ekki leiða til tjóns fyrir félagið sjálft eða kröfuhafa þess er ekki öðrum skilyrðum fyrir 
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skuldajöfnuði að dreifa í lögum um hlutafélög. Ef félag er fjárhagslega burðugt ætti 

skuldajöfnuður vegna áskriftar við kröfu að vera heimill. Hins vegar geta alltaf verið 

aðrar ástæður sem mæla gegn skuldajöfnuði og er stjórn félags því ávallt heimilt að 

neita áskrifanda hlutafjár um skuldajöfnuð, t.a.m. í þeim tilvikum þar sem krafan á 

hendur félaginu er ekki gjaldfallinn og í raun enginn hagur fyrir félagið að samþykkja 

skuldajöfnuð.79 

Hafa verður ábyrgð stjórnarinnar í huga þar sem hún kann að verða persónulega 

skaðabótaskyld eða gert að sæta refsingu ef hún veitir samþykki sitt til 

skuldajafnaðar þegar engar forsendur eru til þess. 

Í kröfurétti og gjaldþrotarétti hefur verið hægt að skipta skuldajöfnuði í þau tilvik þar 

sem hann er annars vegar þvingaður og hins vegar samningsbundinn. Þegar 

skuldajöfnuður er þvingaður þá lýsir sá aðili sem hefur gagnkröfu upp 

skuldajöfnuðinum einhliða, óháð vilja aðalkröfuhafans. Séu skilyrði til skuldajafnaðar 

fyrir hendi hefur verið talið að gagnkröfuhafa sé þetta heimilt.80 Samningsbundinn 

skuldajöfnuður er hins vegar samkomulag á milli aðila um að kröfur þeirra jafnast og 

ganga upp hver á móti annarri.81  

Samkvæmt 2. mgr. 16. gr. hfl. er ljóst að það er lagt bann við því að áskrifandi 

hlutafjár skuldajafni kröfu sem risin er af áskrift kröfu einhliða. Það er því aðeins 

samningsbundinn skuldajöfnuður milli áskrifanda og félagsins sem kemur til greina.82 

Þá er jafnframt ljóst samkvæmt 1. tl. 1. mgr.  5. gr. hfl. að það má aldrei greiða 

hlutafé með skuldajöfnuði við stofnun félags nema gert hafi verið ráð fyrir því í 

stofnsamningi félagsins. 

5.4 Bann við veðsetningu og framsali hlutafjárloforða 

Í 3. mgr. 16. gr. hfl. er tekið fyrir að hlutafélag framselji kröfu sína um greiðslu 

hlutafjár. Jafnframt er lagt bann við því að hlutafélag veðsetji kröfu og ekki verður 

heldur gerð aðför að henni. Rökin að baki þessari reglu eru að allt hlutafé félags á að 

standa jafnt til krafna kröfuhafa þar til það hefur verið greitt til félagsins. Mögulega eru 
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ekki eins sterk rök og hér að ofan var greint hvað varðar bann við framsali á 

hlutafjárloforði því ætla verður að við framsalið fái félagið sambærileg verðmæti í 

hendur og það lét framsalshafa í té. Oft kann það þó að vera erfiðleikum bundið að 

meta virði endurgjaldsins og auk þess getur framsal hlutfjárloforðs villt fyrir 

væntanlegum viðskiptamönnum hlutafélags að því leyti að opinber skráningargögn 

bera með sér að félagið eigi ógreidd hlutafjárloforð. Við gerð laganna þótti því réttast 

að hafa sem skýrastar línur að þessu leyti og tryggja í sem fyllstum mæli að hlutafé 

væri til taks fyrir lánadrottna í því formi og á þeim tímum sem ákveðið var í 

stofnsamningi samkvæmt 4. og 5. gr. hfl.83 

Bann við framsali á hlutafjárloforði virkar þó ekki í báðar áttir því samkvæmt 3. mgr. 

16. gr. hfl. er hreinlega gert ráð fyrir að aðili sem hefur skrifað sig fyrir hlutum megi 

framselja það til þriðja aðila. Við slíkar aðstæður ber þess þó að gæta að 

framseljandi og framsalshafi bera óskipta ábyrgð á greiðslu eftirstöðva hlutafjárins. 

Óskipt ábyrgð á milli aðilanna tekur þó ekki gildi fyrr en eigendaskiptin hafa verið 

tilkynnt. Slík tilkynning myndi eiga sér stað í hlutaskrá félags en nægilegt verður að 

teljast að aðilar tilkynni og færi sönnur á eigendaskiptin, sbr. 31. gr. hfl. Heimild um 

framsal á hlutafjárloforði gengur að þessu leyti töluvert lengra en leiðir af almennum 

reglum um skuldskeytingu þar sem framsalshafi yrði einungis ábyrgur fyrir greiðslu. 

Ástæða þess er fyrst og fremst sú að löggjafinn vildi tryggja greiðslu hlutafjár eins og 

unnt væri.84 

5.5 Ábyrgð hluthafa vegna vangoldins hlutafjár 

Greiða þarf fyrir hlutafé á gjalddaga. Sé það ekki gert skal greiða vexti af skuldinni frá 

þeim degi sem eru jafnháir hæstu vöxtum á almennum sparisjóðsreikningum enda sé 

ekki annað ákveðið í samþykktum félagsins, sbr. 1. mgr. 17. gr. hfl. Samningar um 

hærri eða lægri vexti á milli áskrifanda hlutafjár og stjórnar hlutafélags væru því 

aðeins bindandi ef það væri tekið fram í samþykktum félags áður en áskrift hlutafjár á 

sér stað. Ákvæðið veitir félagi rétt til að grípa til vanefndaúrræða sé hlutafé ekki greitt 

á gjalddaga. Við þessar aðstæður er stjórninni heimilt, án tafar, að hefja málsókn til 

heimtu hlutafjárins eða afhenda öðrum rétt til hlutar eða hluta áskrifandans. Af þessu 
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leiðir að stjórn félags er ekki heimilt að gefa eftir hlutafjárloforð, hvort sem er í heild 

eða hluta.85 

Þó skal alla jafna veita áskrifendum fjögurra vikna frest til þess að koma sínum 

málum í rétt horf, sbr. 2. mgr. 17. gr. hfl. Ákvörðun stjórnarinnar um hvor leiðin yrði 

farin myndi væntanlega ráðast af fjárhag áskrifanda hlutafjárins. Ef hann væri t.a.m. 

kominn í greiðsluþrot eða aðrar vísbendingar bentu til þess að hann ætlaði sér ekki 

að greiða fyrir hlutina myndi stjórnin væntanlega reyna að koma hlutunum í aðrar 

hendur.86 Hvort sem stjórn félags ákveður að innheimta hlutaféð eða reynir að koma 

því í aðrar hendur í upphafi vegna vangreiðslu áskriftaraðila, útiloka leiðirnar ekki 

hvor aðra. Stjórnin getur því ákveðið að innheimta hlutaféð en ef það skilar ekki 

tilskildum árangri getur hún síðar meir reynt að koma hlutunum til annars aðila. 

Ennfremur leiðir af þessu að stjórnin getur í upphafi reynt að koma hlutunum til 

annars áskriftaraðila en gangi það vegna einhverra ástæðna ekki upp þá getur hún 

ávallt innheimt féð hjá upphaflega áskriftaraðilanum. Telja verður þó að ábyrgð 

áskriftaraðilans falli niður þegar stjórn félags hefur með bindandi hætti gert samning 

um sölu hlutarins við þriðja aðila.87 Myndi í því sambandi ekki skipta öllu máli hvort 

þriðji aðili væri búinn að greiða fyrir hlutinn. 

Í dómi Hæstaréttar nr. 196/1998 var deilt um þýðingu fjögurra vikna frests 

áskriftaraðila til þess að koma málum sínum í rétt horf. Í málinu krafðist ÍÚ að 

viðurkenndur yrði eignaréttur hans að 37.500.000 hlutum í L að nafnverði 

37.500.0000 króna og að stefndi yrði dæmdur til að gefa út hlutabréf sem þessu 

næmi til ÍÚ. Málsatvik voru þau að með aðilum hafði komist á samkomulag um að ÍÚ 

myndi skrá sig fyrir greindum hlutum og var loka eindagi til greiðslu þann 15. janúar 

1995. Sá dagur leið án þess að ÍÚ greiddi fyrir það hlutafé sem hann hafði skrifað sig 

fyrir. Í málinu lágu fyrir bréf milli aðila dagsett í maí sama ár þar sem ÍÚ hafði óskað 

eftir því að vera leystur undan því að greiða hlutaféð. Ljóst þótti að stjórnin hafði 

samþykkt það í verki þrátt fyrir að bréf þess efnis hafi ekki verið ritað fyrr en 30. 

október 1996. Var í því sambandi meðal annars litið til þess að í hluthafaskrám 

dagsettum 23. ágúst og 1. desember 1995 var hlutafjárloforð ÍÚ sagt nema kr. 

7.500.000. Jafnframt var litið til þess að í hlutafjármiða L til ÍÚ var hlutafé félagsins í L 
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sagt hafa verið kr. 7.500.000 í lok liðins árs, en samkvæmt gögnum málsins hreyfði 

félagið engum athugasemdum við þessu. Við þessar aðstæður taldi dómurinn ekki 

gerast þörf á því að stjórn L veitti ÍÚ með formlegum hætti þann fjögurra vikna frest 

sem 2. mgr. 17. gr. hfl. gerir ráð fyrir. Var L því sýkn af kröfum ÍÚ. 

Samkvæmt skýru orðalagi 2. mgr. 17. gr. hfl. er hins vegar enginn vafi á að með því 

að skrá sig fyrir áskrift hluta í félagi er sá aðili að taka á sig skuldbindingar sem hægt 

er að sækja fyrir dómi. Að þessu leyti hefur áskrift hluta eða hlutafjárloforð mjög 

sambærileg réttaráhrif og almenn skuldaviðurkenning.  

Áskrifandi að hlutum er aðeins ábyrgur gagnvart félaginu sjálfu eða þrotabúi þess en 

ekki neinum öðrum. Þetta þýðir að kröfuhafar geta ekki gert fjárnám í ógreiddum 

hlutafjárloforðum.88 Það má leiða af banni félags við framsali á kröfu, sbr. 3. mgr. 16. 

gr. hfl., að það er aðeins á valdi stjórnar félags og eftir atvikum stofnendum þess að 

innheimta kröfu vegna vangoldins hlutafjár, sbr. 2. mgr. 17. gr. hfl. Í dómi Hrd. nr. 

40/1973 voru málsatvik þau að seld höfðu verið ógreidd hlutafjárloforð á 

nauðungaruppboði. Kaupandi bréfanna vildi síðan innheimta hlutafjárloforðin fyrir 

dómi. Hæstiréttur taldi kröfuhafann ekki vera réttan aðila til að sækja málið heldur 

stofnendur og stjórn félagsins. 
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6.0 RÖK MEÐ OG Á MÓTI REGLUNUM UM LÁGMARKSHLUTAFÉ 

Mikið hefur verið deilt á skilvirkni reglnanna um lágmarkshlutafé. Í næstu köflum hér á 

eftir munu þau sjónarmið vera skýrð og reynt að draga ályktanir. Í lok kaflans mun 

síðan vera gerð grein fyrir hugsanlegri lausn á þeim vanda sem reglurnar standa 

frammi fyrir. 

Tilgangur reglnanna um lágmarkshlutafé er að styrja fjárhagslegt bolmagn félaga til 

þess að tryggja kröfuhöfum betri vernd en þeir þegar hafa.89 

6.1 Centros málið.90  

Ef við einblínum á lágmarksfjárfestingu hlutafélaga þá er ljóst að samkvæmt 1. mgr. 

6. gr. 2. félagaréttartilskipunarinnar verða félög að hafa lágmarkshlutafé sem nemur 

að minnsta kosti 25.000 evrum. Eins og fram hefur komið er þetta skilyrt regla til 

verndar kröfuhöfum og ófrávíkjanleg. Hvað varðar einkahlutafélög hefur engin 

sambærileg regla verið sett fyrir tilstuðlan ESB, heldur hefur það verið eftirlátið 

aðildarríkjunum sjálfum. Af því hefur leitt að engin samræmd löggjöf er meðal 

aðildarríkja um lágmarkshlutafé einkahlutafélaga. Þar sem grunnhugmyndin á bak við 

ESB hefur verið eitt markaðssvæði hefur þessi framkvæmd kynt undir umræður um 

tilvist reglna um lágmarkshlutafé innan ESB. Það var í dómi Evrópudómstólsins í máli 

Centros Ltd. gegn Erhvers- og Selskabssstyrelsen sem vakti fremur byltingarkennda 

mynd af reglum um lágmarkshlutafé. 

Málið snerti breskt einkahlutafélag sem hafði þó aldrei stundað nein viðskipti þar í 

landi og var stjórnað af hjónum sem voru danskir ríkisborgarar. Eftir stofnun félagsins 

sóttu hjónin um að stofna útibúa í Danmörku. Sá munur var á dönskum og breskum 

lögum að dönsk löggjöf gerði þá að einkahlutafélögum skyldu hafa lágmarkshlutafé 

sem næmi 200.000 dönskum krónum en ekki var gerð krafa um lágmarkshlutafé í 

breskum lögum.91 Samkvæmt þeirra vitnisburði var félagið skrásett undir breskum 

lögum aðeins til þess eins að koma í veg fyrir að reglur um lágmarkshlutafé ættu við 

um félagið.92 Yfirvöld í Danmörku sem sáu um skráningu á félögum neituðu að skrá 
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útibú einkahlutafélagsins í Danmörku meðal annars vegna þess að það starfrækti 

enga starfsemi í Bretlandi og var í raun ekki að sækja um að skrá útibú í Danmörku 

heldur aðalstöðvar til þess eins að sniðganga dönsku löggjöfina.93 Við mat dómsins 

kom fram að það eitt að skrá félag í aðildarríki sem gerði minni kröfur en önnur um 

stofnun félaga og síðan skrá útibú í öðrum aðildarríkum gæti ekki talist misnotkun á 

rétti aðila til þess að skrá skrá félög innan efnahagssvæðisins. Í rökstuðningi dómsins 

var einkum vísað til þess að Evrópa væri einsleitt markaðssvæði sem fælist í 

staðfesturétti aðila innan ESB.94 Niðurstaða dómsins var sú að dönskum yfirvöldum 

hefði verið óheimilt að synja skráningu útibúsins.95 

Að lokinni niðurstöðu dómsins tók hann til umfjöllunar þau skilyrði sem að aðildarríki 

þurfa að uppfylla til þess að þeim geti verið heimilt að takmarka staðfesturétt innan 

ESB en þau eru; að það í þeim megi ekki felast mismunun, þau þurfa að vera 

réttlætanleg með hliðsjón af almannahagsmunum, það verða að vera til þess fallinn 

að ná markmiðum sínum og að lokum verða þau að gæta meðalhófs.96 Dómstóllinn 

að synjun á skráningu útibúsins væri ekki til þess fallinn að ná markmiðum sínum, 

þ.e. að vernda kröfuhafa og var talinn ganga lengra en nauðsynlegt var talið. 

Jafnframt taldi dómurinn það breytta litlu hvort Centros starfrækti starfsemi í Bretlandi 

eða ekki þar sem vernd kröfuhafa í Danmörku gagnvart útibúinu myndi vera sú sama. 

Erfitt er að meta skilvirkni reglna um lágmarkshlutafé út frá þessum dómi, enda er 

það ekki endilega hans verksviðs að meta hvort að reglurnar um lámarkshlutafé séu 

sem slíkar vel til þess fallnar að vernda kröfuhafa.97Hann bendir einfaldlega á að 

markmið synjunarinnar á skráningu útibúsins í Danmörku nær ekki fram að ganga þar 

sem vernd danska kröfuhafa haldist óbreytt án tillits til þess hvort að Centros í 

Bretlandi sé stofnað til málamynda eða ekki. Á hinn bóginn má draga þá ályktun af 

dómnum að hann metur reglunar um lágmarkshlutafé  ekki það ómissandi að 

almannahagsmunir í Danmörku réttlæti takmörkun á staðfesturétti aðila. 

Fljótlega í kjölfarið á Centros málinu var mikil fjölgun á stofnun einkahlutafélaga  

innan Bretlands þó að eigendur eða stjórnendur þeirra væru frá öðrum aðildarríkjum 

og félögin jafnframt starfrækt utan breskra landsteina. Rannsókn sem gerð var sýndi 
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að á árunum 2002 – 2005 voru 55.000 ný einkahlutafélög skráð á Bretlandi þó svo að 

aðalstarfsemi þeirra hafi verið í öðru aðildarríki innan ESB. 

Þessa þróun má heimfæra undir samkeppni á regluverki (e. regulatory competition). 

Aðferðafræðin gengur út á að löggjafi hvers ríkis er birgðasali á samkeppnismarkaði 

þar sem reglurnar eru varan og þátttakendur þurfa að velja á milli mismunandi 

innanlandslöggjafar. Forsendan fyrir slíku umhverfi er sú að neytandinn  hafi frelsi til 

þess að velja það kerfi sem honum finnst ákjósanlegast. Hugmyndafræðingar hafa 

bent á að samkeppni á regluverki sé áreiðanleg mælistika fyrir löggjafann til þess að 

sjá hvað fólk raunverulega vill, í þessu tilfelli er það sem markaðurinn er að kalla eftir. 

Samkvæmt ofangreindu getum við dregið þá ályktun af raunverulegum atburðum að 

reglurnar um lágmarksfjárfestingu séu ekki réttlætanlegar.98 

Ef einungis er horft á aðferðafræðina sem liggur að baki þessari niðurstöðu má vel 

færa rök fyrir því að vilji fólksins sé góð leið til þess að komast að því hvernig reglur 

eiga að vera. En á hinn bóginn skýtur skökku við að líta til vilja þeirra sem þurfa að 

leggja eitthvað af mörkum, í þessu tilfelli lágmarkshlutafé félaga. Það er alveg ljóst að 

hagsmunir kröfuhafa og hluthafa skarast að þessu leyti. Það er því álitaefni hvort  

ekki hefði verið eðlilegra að líta til vilja kröfuhafa til þess að fá marktækari niðurstöðu, 

sérstaklega með vísan til þess að reglur um lágmarkshlutafé voru einmitt upphaflega 

ætlaðar til þess að rétta hlut kröfuhafa eftir að félög fóru að bera takmarka ábyrgð.  

Því hefur meðal annars verið haldið fram að líkleg og eðlileg viðbrögð kröfuhafa við 

því að einkahlutafélög hafi ekkert lögboðið lágmarkshlutafé myndu koma fram í 

lánaskilmálum.99 Það myndi þó vera háð þeirri forsendu að kröfuhafar litu á reglurnar 

um lágmarkshlutafé sem raunverulega vernd, því að öðrum kosti myndi sennilega 

engin breyting verða á. Þannig væri hægur vandi fyrir kröfuhafa ýmist að hækka álag 

á lánveitingar til félaga sem lúta ekki reglum um lágmarkshlutafé, taka veð eða 

tryggingar gegn lánum sínum eða hreinlega semja um að félag verði að eiga fyrirfram 

ákveðið eigið fé ella gjaldfalli lánið. 

Á hinn bóginn verður ekki séð hvernig samkeppni á regluverki meðal aðildarríkja ESB 

hafi hag í för með sér, að minnsta kosti á sviði félagaréttar innan ESB. 

Evrópusambandið hefur lagt töluverða áherslu á að veita vernd til kröfuhafa og 
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hluthafa sem ætlað er að hafa áhrif meðal allra aðildarríkjanna með einsleitnum 

hætti. Með því var einmitt verið að forðast að aðildarríki færu að keppa sín á milli um 

að hafa sem „vænlegast“ umhverfi fyrir félög.100  

6.2 Eru reglurnar um lágmarkshlutafé hindrun fyrir atvinnulífið? 

Hugsunin að baki reglunum um lágmarkshlutafé er sú að þær eiga að vernda rétt 

kröfuhafa með því að tryggja að félög hafi einhvert tryggt bakland í formi eigna sem 

óheimilt er að úthluta til hluthafa. Það er hins vegar víðtæk skoðun fræðimanna að 

jafn einföld regla og 1. mgr. 6. gr. 2. félagaréttartilskipunarinnar geti í raun ekki, á 

fullnægjandi hátt, verndað kröfuhafa. Sérstaklega með tilliti til þess að hún er 

algjörlega stöðluð, en tekur ekki mið af fjárhagslegum þörfum hvers félags. Þá hefur 

jafnframt verið bent á að hún komi ekki í veg fyrir að hlutafé tapist þegar félag er í 

rekstri.101 Gagnrýnin hefur því að nokkru leyti beinst að staðlaðri fyrirfram ákveðinni 

upphæð sem þarf að skila sér inn í félagið. Fræðimenn hafa litið á þetta sem 

fyrirbyggjandi regluverk sem ekki er vænlegt til árangurs. Í því sambandi hefur verið 

bent á að ef upphæðin er ákveðin of há geti það jafnvel leitt til þess að arðbær 

verkefni nái ekki að fjármagna sig og ef hún er ákveðin of lág munu reglurnar ekki 

hafa þann fælingarmátt sem þeim er ætlað að hafa til þess að grisja frá þá aðila sem 

ætla sér að stofna félög í þeim tilgangi að misnota félagaformið, þannig að hver sem 

er geti útvegað sér fjármagnið sem til þarf.102 

Því hefur verið haldið fram að ekkert samhengi sé milli fjármögnunarþarfar fyrirtækis 

og lögbundins hlutafjár. Fjölbreytni fyrirtækja geri það hreint ómögulegt fyrir löggjafa 

að sníða löggjöf sem eigi að geta hentað öllum fyrirtækjum. Með því að sníða eina 

löggjöf sem eigi að ná yfir öll hlutafélög skapast mikið misræmi sem hefur 

kostnaðarauka í för með sér fyrir félög. Jafnframt er almennt viðurkennt að það sé 

ekki hægt að finna jafnvægi sem eigi að vera til þess fallið segja til um 

fjármögnunarþörf félaga út frá eignum frekar en skuldum. Oftar en ekki er upphaflegt 

hlutafé hlutafélags ófullnægjandi fyrir rekstur þess og þegar kröfuhafar ætla að fá lán 

sín endurgreidd frá eignum félagsins grípa þeir í tómt vegna þess að hlutaféð hefur 
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verið notað til þess að mæta tapi á rekstri félagsins.103 Niðurstaðan yrði því sú að 

reglurnar um lágmarkshlutafé koma hvorki í veg fyrir að hlutafélag fari í þrot né 

tryggja þær að einhverjar eignir séu til staðar handa kröfuhöfum þegar þeir ætla að fá 

greitt upp í kröfur sínar þegar félög eru gjaldþrota. 

Á hinn bóginn má færa rök fyrir reglum um lágmarkshlutafé sem hindum fyrir aðila inn 

á markaðinn en þau eru að þær tryggja öllum kröfuhöfum, að einhverju leyti, vernd 

gegn aðilum sem að stofna félög með misnotkun á félagaforminu í huga.104 Þannig er 

hægt að líta á lágmarkshlutafé félaga sem gjald fyrir takmarkaðri ábyrgð félaga. 

6.3 Eru reglurnar um lágmarksvernd blekkjandi? 

Reglunar um innborgun hlutafjár ganga út frá því að hlutafé félaga upplýsi núverandi 

og mögulega framtíðar kröfuhafa um sjóði félags sem má ekki vera úthlutað til 

hluthafa eftir hentisemi. Bent hefur verið á að í raunveruleikanum hafa kröfuhafar 

lítinn sem engan áhuga á þessum sjóðum eða reglunum sem ætlað er að vernda þá. 

Aðallega vegna þess að það er ekki óalgengt að félög byrji á því að tapa fjármagni 

fyrstu starfsárin þegar verið er að byggja það upp frá grunni. Ef kröfuhafar vilja vera 

upplýstir um eignir félags verða þeir því að greina efnahagsreikning þess. Út frá 

sjónarmiði kröfuhafa skiptir núverandi virði eigna félags aðalmáli en virði þeirra á 

þeim tíma sem þær voru keyptar hefur litla hagnýta þýðingu fyrir þá.105 

Sú staðreynd að ekkert kemur í veg fyrir að lögboðið lágmarkshlutafé sé notað mjög 

fljótlega eftir að hlutafélagið tekur til starfa leiðir til þess að það gefur í raun engar 

vísbendingar um hvort það séu til einhverjar eignir í félagi til langs tíma. Það eru því 

engar tryggingar til staðar sem gefa til kynna að hlutaféð sé ekki löngu uppurið þegar 

kröfuhafar ætla að fá fjárfestingu sína endurgreidda.106 Einnig þarf að hafa í huga að 

það er langlíklegast að hlutafélag standi höllum fæti á þeim tímapunkti sem 

kröfuhafar þurfa að sækja fé sitt eftir lögboðnum leiðum. 

Samkvæmt ofangreindu er hægt að halda því fram að reglurnar um lágmarkshlutafé 

séu blekkjandi vegna þess að þær tryggja ekki fullar, ef nokkrar, endurheimtur 

verðmæta til handa kröfuhöfum ef félag lendir í greiðsluþroti. Til þess að komast hjá 
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útlánatöpum þurfa kröfuhafar af þessum sökum að kynna sér fjárhag félags upp á sitt 

einsdæmi fremur en að treysta á reglurnar um lágmarkshlutafé. Slík upplýsingaöflun 

er þó ekki á færi allra kröfuhafa. Kröfuhafar geta til að mynda verið ósjálfviljugir (e. 

involuntary creditors) sem lýsir sér einna helst í því að þeir semja ekki endilega við 

viðkomandi félag um lánafyrirgreiðslu heldur eignast þeir kröfu á félag með öðrum 

hætti. Aðrir kröfuhafar geta hins vegar verið sjálfviljugir en skortir burði til þess að 

verja sig með samningum eða sambærilegum vörnum.107 Það að 2. 

félagaréttarskipunin verji þessa tegund kröfuhafa hlýtur að teljast til kosta. Í þeim felst 

tilraun til að vernda kröfuhafa með hætti sem getur ekki unnist með samningum milli 

aðila. Það er að veita kröfuhöfum sameiginlega vernd gegn tækifærissinnaðri 

framkomu. Úr því að kröfuhafar með mikið bolmagn geta varið sig umfram þá 

lágmarksvernd sem 2. félagaréttartilskipunin veitir er ávinningurinn af lágmarksvernd 

fyrst og fremst sá að gagnast veikburða kröfuhöfum. Meðal fræðimanna hafa þessi 

rök þó ekki fengið mikinn hljómgrunn með vísan til þess að reglur um lágmarkshlutafé 

séu ekki sérsniðnar að þörfum hvers félags og ennfremur að þær séu engin trygging 

fyrir því að hlutaféð tapist ekki við rekstur félagsins.108 

6.4 Greitt með öðru en reiðufé 

Í framkvæmd hafa ekki mörg vandamál skapast þegar greiða á innborgun hlutafjár 

með reiðufé. Öðru máli kann hins vegar að gegna þegar greiða skal fyrir hluti með 

öðru en reiðufé. Í gegnum tíðina hafa fjölmargir fræðimenn haldið því fram að reglur 

um virðismat greiðsla í öðru en reiðufé eru tímafrekar, óhentugar og kostnaðarsamar 

og þar af leiðandi skapi þær erfiðleika við fjármögnun hlutafjár. Það mætti spyrja sig 

af hverju greiðslna fyrir hlutafé í öðru en reiðufé ætti að meðhöndla með öðrum hætti 

en önnur viðskipti hlutafélags þar sem það festir kaup á einhverju sem er ofmetið. 

Áhrif þess eru nákvæmlega þau sömu fyrir kröfuhafa og hluthafa. Þeirri hugmynd 

hefur verið varpað fram að ef til vill væri heppilegra að í stað reglna um 

sérfræðiskýrslur væri hægt að hafa almenna reglu um skyldu félags sem kvæði á um 

að félagið mætti aðeins láta hluti af hendi gegn sanngjarnu endurgjaldi.109 
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Eins og fram hefur komið er í 2. félagaréttartilskipuninni og íslensku 

hlutafélagalöggjöfinni lagt bann við vinnuframlagi sem endurgjald fyrir hlutafé sbr. 7. 

og 3. mgr. 5. gr. Í skýrslu unninni af High Level Group var komist að þeirri niðurstöðu 

að þessi regla væri óþarflega takmarkandi sérstaklega gagnvart hátæknifyrirtækjum 

sem væri verið að reyna að koma á koppinn. Talið var að það hefði mátt skilyrða þá 

vinnu eða þjónustu sem innt væri af hendi og jafnframt tryggja að henni yrði gerð 

fullnægjandi skil. Hugmyndin var sú að hlutirnir sem kæmu sem endurgreiðsla gegn 

vinnu yrðu hafðir á vörslureikningi þangað til samkomulag milli aðila um vinnuframlag 

hefði verið efnt. Sambærileg niðurstaða hefði einnig getað fengist með því að skylda 

félagið til þess að gera tryggingarráðstafanir ef framlagið yrði ekki innt af hendi af 

einhverjum ástæðum.110 

Án þess að gera starf sérfróðra manna við gerðar sérfræðiskýrslna tortryggilegt eða 

halda því fram að þeir sinni ekki starfi sínu af heilindum hefur ákveðin gagnrýni átt 

sér stað á hlutleysi starfa þeirra. Bent hefur verið á að sérfræðingar verði aldrei 

raunverulega sjálfstæðir í störfum sínum, jafnvel þó að þeir séu dómkvaddir. Þetta er 

sagt vegna þess að venjulega eru sérfræðingar fagaðilar sem bjóða þjónustu sína á 

almennum markaði. Aðaltekjulind þeirra liggur ekki í virðismati á eignum sem eiga að 

koma sem endurgjald fyrir hlutafé heldur af annarri þjónustu sem þeir bjóða. Þeir 

þurfa ávallt að vera að laða að sér nýja viðskiptavini og gera vel við þá sem þeir 

þegar starfa fyrir. Það væri því ekki eðlilegt fyrir þá að hátta störfum sínum með of 

sjálfstæðum hætti.111 Þar af leiðandi myndu þeir hafa tilhneigingu til þess að 

samþykkja greiðslu með öðrum verðmætum en reiðufé sem „virðist“ ekki vera 

ofmetin. Að sama skapi gerir 2. tl. 2. mgr. 6. gr. ekki kröfu um ákveðna aðferð við 

virðismat. Sérfræðingur þarf aðeins að taka fram hvaða aðferð hann notar við 

virðismatið.112 Ef raunin yrði sú að tvær aðferðir myndu gefa mismunandi niðurstöðu 

mætti samkvæmt ofangreindu halda því fram að það væri eðlilegra fyrir sérfræðinginn 

að nota þá aðferð sem myndi gefa hagkvæmari niðurstöðu fyrir þann sem greiðir 

honum fyrir störf sín. 
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Með þetta fyrir augum verður hins vegar að hafa í huga þá lagalegu ábyrgð sem hvílir 

á endurskoðendum.113 Í lögum um endurskoðendur nr. 79/2008 (endl.) er starfsheitið 

endurskoðandi skilgreint með eftirfarandi hætti, sbr. 1. tl. 1. mgr. 1. gr. “Sá sem hefur 

þekkingu til að gefa hlutlaust og áreiðanlegt álit á reikningsskilum og öðrum 

fjárhagsupplýsingum...“ Í 19. gr. endl. segir að í endurskoðendaverkefnum skuli 

endurskoðandi og endurskoðendafyrirtæki vera óháð viðskiptavini sínum, bæði í 

reynd og ásýnd. Ennfremur kveður 1. mgr. 8. gr. endl. á um að endurskoðendur skuli 

rækja störf sín af kostgæfni og samviskusemi í hvívetna og fylgja ákvæðum þeirra 

laga og reglna sem gilda um störf þeirra. 

Það er því alveg ljóst að gerð er krafa um hlutleysi við störf endurskoðenda en hins 

vegar verður að skoða kröfu um hlutleysi þeirra í ljósi annarra hagsmuna sem þeir 

gæta. Bjarni Frímann Karlsson114 gerði samantekt á liðlega 300 ársreikningum sem 

helstu endurskoðendafyrirtæki landsins önnuðust á árunum 2004-2008. Í henni kom 

fram að í aðeins tveimur tilfellum voru gerðir fyrirvarar við ársreikningana. Bjarni taldi 

það vera mjög undarlegt að sömu endurskoðendur skrifuðu undir ársreikninga hjá 

heilu seríunum af fyrirtækjum, sem voru fjárhagslega tengd á margan hátt fyrir 

bankahrunið 2008. Hann bætti því jafnframt við að þegar árið 2007 hafi verið komnar 

vísbendingar um að vandræði væru í uppsiglingu hjá fyrirtækjum. Þess vegna taldi 

hann það furðulegt að áritanir á svo til öllum þessum ársreikningum hafi verið án 

fyrirvara.115 

Erfitt er að átta sig á annarri orsök þess að endurskoðendur skrifi fyrirvaralaust undir 

ársreikninga í þeim mæli sem tíðkaðist á árunum 2005-2008 en nefnd var hér að 

ofan. Líklegasta skýringin er að á Íslandi ríkir töluverð fákeppni og markaðurinn er 

tiltölulega lítill sem leiðir til þess að hagsmunir endurskoðenda af því að vera með 

ákveðna stóra viðskiptavini eru of miklir til þess að þeir geti haldið fullu sjálfstæði í 

störfum sínum. Í 3. mgr. 20. gr. endl. er sérstaklega verið að gæta að sjálfstæði 

endurskoðenda. Þar er kveðið á um að endurskoðandi sem áritar reikningsskil 

einingar tengdir almannahagsmunum skal hverfa frá endurskoðun hennar í tvö ár að 

lágmarki, hafi hann sinnt því verkefni í sjö ár samfellt eftir að honum var falið verkið. 

Rétt er þó að taka fram að ákvæðið kom inn sem nýmæli með núverandi lögum sem 
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gilda um endurskoðendur, nr. 79/2008,116 en í þeim voru meðal annars gerðar 

töluvert auknar kröfur til hæfis endurskoðenda.117 

6.5 Samantekt 

Hér að ofan hefur verið gerð grein fyrir helstu göllum og kostum reglna um 

lágmarkshlutafé. Miðað við það sem fram hefur komið er ljóst að mun fleiri aðhyllast 

þá skoðun að reglurnar um lágmarkshlutafé þjóni ekki tilgangi sínum í því formi sem 

þær eru í dag og það þurfi hugsanlega að breyta þeim að einhverju leyti eða jafnvel 

afnema þær. Niðurstöður High Level Group varðandi þetta álitaefni voru að það væri 

ekki mjög skynsamlegt að eyða miklum tíma í að reyna að breyta reglunum til þess 

að gera núverandi kerfi skilvirkara og beina frekar athyglinni að  málum sem skiptu 

meira máli. Það ætti því hvorki að afnema þær né auka við kröfuna um 

lágmarkshlutafé.118 Að því sögðu er rétt að hafa í huga að reglurnar um 

lágmarkshlutafé eru aðeins hluti af reglunum um innborgun, meðferð og varðveislu 

hlutafjár en saman mynda þessar reglur samstæðu sem ætlað að vernda kröfuhafa 

og hluthafa.  

Það virðist þó vera víðtæk skoðun á meðal fræðimanna að reglurnar um 

lágmarkshlutafé séu veikasti hlekkurinn innan þessara reglna.119 Uppi hafa verið 

margar hugmyndir um hvernig megi breyta reglunum til þess að þær þjóni tilgangi 

sínum betur en þær gera. Í næsta kafla verða þessar hugmyndir ræddar og reynt að 

sjá fyrir hvaða mögulegu vandamál þær kynnu að hafa í för með sér. 

6.6 Leið til þess að gera reglur um lágmarkshlutafé skilvirkari 

Til þess að styrkja reglurnar um lágmarkshlutafé væri hægt að samsama þær við 

reglur sem snúa að endurfjármögnun og að greiða upp skuldir félags. (e. recapitalise 

and liquidate rules). Í framkvæmd væru reglurnar um lágmarkshlutafé eins nema að 

því leyti að ef hreinar eignir félagsins falla á einhverjum tímapunkti niður fyrir 

ákveðinn þröskuld þá þurfa stjórnendur félags að finna mögulegar lausnir á þeim 
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vanda. Lausnin felst í því að félagið annað hvort endurfjármagni sig eða greiði upp 

hluta skulda sinna og komi félaginu í það horf að lágmarkshlutafé þess sé ekki minna 

en hreinar eignir. 

Samsvarandi reglu er ekki að finna í 2. félagaréttartilskipuninni en eina reglan sem 

svipar í þessa átt má sjá í 17. gr. tilskipunarinnar sem gerir ráð fyrir að í tilvikum þar 

sem verulegt tap hefur átt sér stað á áskriftarhlutafé þá verði að boða til aðalfundar 

innan ákveðins tíma sem nánar er skilgreindur í innanlandslöggjöf hvers aðildarríkis. 

Á fundinum skal tekið til umfjöllunar hvort félagið skuli vera leyst upp eða hvort það 

eigi að gera aðrar ráðstafanir. Í 2. mgr. greinarinnar er verulegt tap félags skilgreint 

nánar þar sem aðildarríkjunum er fyrirmunað að ákveða fjárhæðina, tapið, lægri en 

helming af því sem hlutafé í áskrift nemur. Í 4. mgr. 84. gr. hfl. hefur sambærilegu 

ákvæði verið komið inn í íslenskan rétt. Þar segir að félagsstjórn skuli sjá um að 

haldinn verði hluthafafundur120 innan sex mánaða frá því að eigið fé samkvæmt 

bókum félagsins er orðið minna en helmingur af skráðu hlutafé þess. Á 

hluthafafundinum skal stjórnin gera grein fyrir fjárhagslegri stöðu félagsins og ef þörf 

krefur leggja fram tillögur um nauðsynlegar ráðstafanir, þar á meðal um slit félags. 

Eins og sjá má þá liggur aðalmunurinn í því að í núverandi löggjöf er aðeins krafist 

þess að boðað sé til aðalfundar en ekki að lögð skylda á félagið að leiðrétta þann 

fjárhagslega mismun sem kann að vera á milli lágmarkshlutafjár og hreinna eigna.  

Þar sem aðeins er um lágmarksreglur að ræða er aðildarríkjum ESB vitaskuld heimilt 

að innleiða strangari reglur í sína löggjöf. Sum hafa þegar gert það, annað hvort með 

því að krefjast innborgana með nýju hlutafé eða hreinlega með því gera kröfu um að 

viðskipti verði stöðvuð þegar ákveðið hlutfall af skráðu hlutafé er uppurið.121 Hin 

dæmigerða evrópska leið hefur verið sú að félag þarf að endurfjármagna sig þegar 

hreinar eignir þess hafa fallið um 50% af nafnverði hlutafjár en ef það tekst ekki eru 

þau leyst upp.122 Í Frakklandi og Ítalíu eru félög t.d. knúin í gjaldþrot þegar hreinar 

eignir þeirra eru komnar niður fyrir lögbundið lágmarkshlutafé. Það er jafnframt 

áhugavert að velta upp fyrirkomulaginu í Þýskalandi og Sviss þar sem félögum er 
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gert að óska eftir gjaldþrotaskiptum þegar hreinar eignir þeirra eru ekki lengur 

jákvæðar.123 

Við fyrstu sýn virðist slík regla augljóslega draga úr hættu á gjaldþrotum félaga þar 

sem hún gerir ráð fyrir að hluthafar bregðist við löngu áður en félag nálgast gjaldþrot. 

Þar sem upphæð lágmarkshlutafjár félaga er svo lág í samanburði við rekstur flestra 

félaga er þó ekki líklegt að regla um endurfjármögnun eða uppgreiðslu skulda væri 

vel til þess fallinn að koma í veg fyrir gjaldþrot félaga.  

Þar að auki gætu slíkar reglur jafnframt leitt til þess hluthafar kjósi að hafa nafnverð 

hlutafjár ávallt eins lágt og mögulegt er til þess að komast hjá því að þurfa að 

endurfjármagna félagið í framtíðinni og að sama skapi sleppa því að eiga á hættu að 

hluthafar geti ekki tekið þátt í endurfjármögnuninni vegna skorts á fjármunum. 

Afleiðingin gæti því verið sú að regla um endurfjármögnun félaga myndi leiða til þess 

að félög ættu enn meiri hættu á að verða gjaldþrota vegna utanaðkomandi áfalla.124 

Fræðilega á litið eru þetta reglur sem eru til þess fallnar að mæta þörfum kröfuhafa 

með því að auka vernd þeirra. Það má samt sem áður ekki gleyma því að of strangar 

reglur um lágmarkshlutafé félaga vegna taps á rekstri getur haft þá tilhneigingu að 

flýta fyrir gjaldþroti félaga frekar en að mæta vernd kröfuhafa með fullnægjandi hætti. 

Þrátt fyrir að félög séu knúin í gjaldþrot með þessum hætti mun framangreint án efa 

stytta þann óvissutíma sem félög hafa til að reyna að koma undir sig fótunum á nýjan 

leik og reyna að vinna kröfuhafana aftur á sitt band. Þá er ekki endilega gefið að 

lenging á þeim óvissutíma verði endilega kostnaðarauki fyrir kröfuhafa þegar upp er 

staðið. Koma mætti í veg fyrir eða ef til vill minnka slíkan kostnað með því að félög og 

kröfuhafar endursemdu en árangur slíkra samningaviðræðna myndi væntanlega 

standa og falla með því hversu mikla trú kröfuhafar hefðu á að félag næði að rétta úr 

bágri fjárhagsstöðu.125 

Það leikur enginn vafi á því að reglur um endurfjármögnum og uppgreiðslu skulda 

séu töluvert áhrifaríkari en reglurnar um lágmarkshlutafé, að því gefnu að þær séu 

jafnframt aðfararhæfar.  

Helstu gallar reglna um endurfjármögnun og uppgreiðslu skulda eru: 
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 Reglurnar hafa mjög lamandi áhrif á atvinnulífið vegna þess að stjórnendur 

félaga munu forðast áhættutöku í rekstri.   

 Reglurnar bjóða upp á tækifærissinnaða háttsemi af hálfu hluthafa þannig að 

þeir geta nýtt sér aðstæður á kostnað annarra hluthafa. 

 Reglurnar geta leitt til þess að meirihluti hlutafjáreigenda nýti sér stöðu sína 

með því að losa sig við fjárhagslega veika minnihluta hlutafjáreigendur. Ef 

eignir félags falla í núll mun hluthafi sem vill ekki leggja félaginu til aukið 

fjármagn tapa hlutafjáreign sinni.  

 Reglurnar taka mið af ótraustum upplýsingum úr efnahagsreikningi. Krafan um 

endurfjármögnun eða lækkun skulda miðast við hvort virði eigna félagsins 

samkvæmt efnahagsreikningi hafi farið niður fyrir lögboðið lágmarkshlutafé. Ef 

virði félagsins sjálfs er meira heldur en lágmarkshlutaféð þá er ekki tekið tillit til 

þess í efnahagsreikningi með þeim afleiðingum að það þyrfti að 

endurfjármagna sig eða grynnka á skuldum eða jafnvel umbreyta sér í 

einkahlutafélag. 

Í þessu sambandi þarf einnig að taka tillit til þess að ef félag er í fjárhagskröggum þá 

er ljóst að það verður erfitt fyrir það að útvega sér fjármagn og það mun vera undir 

miklu álagi og alveg óvíst hvort að hluthafar hafi nokkuð fjármagn til þess að auka 

hlutafé félagsins eða hvort þeir geti fundið nýja hluthafa. Valið mun því á endanum 

vera um hvort hluthafar vilji leggja félagi, sem er illa fjárhagslega statt, aukið fjármagn 

eða þynna hlutafjármagn sitt með nýju hlutafé. Með bakið upp að vegg gæti það verið 

freistandi tilhugsun fyrir hluthafa að stofna nýtt félag.126 Það er því ekki útilokað að 

reglur um endurfjármögnun og uppgreiðslu skulda kyndi undir freistingar manna á 

kennitöluflakki. 
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7.0 AUKNING HLUTAFJÁR 

Um hækkun hlutafjár og áskriftarréttindi er fjallað í V. kafla hfl. Ýmsar ástæður geta 

legið að baki því að félag ákveði að hækka hlutafé sitt. Það getur til að mynda verið til 

að mæta taprekstri, ráðast í kostnaðarsamar framkvæmdir eða einfaldlega til þess að 

efla félagið. Í öðrum tilfellum getur vilji félagsins verið sá að koma nýjum hluthöfum 

inn í félagið og í stað þess að þeir hluthafar sem þegar eru í félaginu selji þeim sína 

hluti getur verið ákjósanlegra að gefa út nýja hluti og bjóða þeim þá til kaups. Við 

hækkun hlutafjár þarf ávallt að gæta að þeim skilyrðum sem lög um félög boða. Í 

grunninn eiga sömu rök við um hækkun á skráðu hlutafé og um innborgun hlutafjár 

við stofnun félags, þ.e. að tryggt sé að raunveruleg verðmæti skili sér inn í félög. 

Jafnframt má segja að verið sé að vernda aðra hluthafa gegn því að hlutafé þeirra 

verði þynnt út með því að nýir hluthafar fái útgefna hluti án þess þó að greiða 

sanngjarnt verð fyrir þá. Mikilvægt er að hafa í huga að hækkun á hlutafé hefur ekki 

bein áhrif á eigið fé félags heldur er frekar verið að vísa til hækkunar á skráðu hlutafé 

félags. Þannig myndi 5 milljón króna hækkun á skráðu hlutafé ekki endilega þýða að 

eigið fé þess hafi hækkað um þá upphæð því vera kann að félagið sé í miklum 

taprekstri. Framangreint gefur því frekar vísbendingar um að fjárfestar hafi á 

einhverjum tímapunkti lagt félagi til fjármagn.127 Á hinn bóginn má segja að leitast sé 

til þess að tryggja að þær upplýsingar sem koma fram við skráningu á hækkun 

hlutafjár séu réttar og kröfuhafar sem og aðrir aðilar eiga að geta tekið ákvarðanir 

byggðar á þeim.128 

7.1 Hverjir mega taka ákvörðun um aukningu hlutafjár 

Í 1. mgr. 33. gr. hfl er kveðið á um þá meginreglu að aðeins hluthafafundur geti tekið 

ákvörðun um hækkun hlutafjár, hvort sem það er gert með áskrift nýrra hluta eða 

útgáfu jöfnunarhlutabréfa.129 Frá þessu eru þó tvær undantekningar, í fyrsta lagi er 
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kemur ekki inn nýtt fjármagn í félagið heldur er aðeins um að ræða tilfærslu þar sem ákveðnir sjóðir 
félagsins eru notaðir í þeim tilgangi að hækka hlutafé. Af þessu leiðir að við útgáfu jöfnunarhluta á sér 
ekki stað nein eiginleg innborgun hlutafjár inn í félagið.  
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stjórn félags heimilt að taka ákvörðun um hækkun hlutafjár sé mælt fyrir um það í 

samþykktum félagsins. Í samþykktum skal einnig koma fram hámark þeirrar 

fjárhæðar sem stjórn er heimilt að hækka hlutaféð um og frestur til notkunar þessarar 

heimildar, sem má þó ekki fara fram úr fimm árum, sbr. 1. og 2. mgr. 41. gr. hfl.130 Í 

öðru lagi er stjórn félags heimilt að taka ákvörðun um hækkun hlutafjár með útgáfu 

jöfnunarhlutabréfa, sbr. 2. mgr. 43. gr. hfl. Umboð stjórnarinnar er þó bundið við 

yfirstandandi reikningsár og verður hámark fjárhæðarinnar að koma fram í 

samþykktum félagsins. Rökin að baki þessari heimild voru þau að þegar aðalfundur 

félags er haldinn getur ríkt töluverð óvissa um afkomu þess á reikningsárinu. Ef hún 

verður góð getur það ýtt undir að gefa út jöfnunarhluti ef sjóðir félagsins eru í stakk 

búnir til þess en það kemur ef til vill ekki í ljós fyrr en undir lok reikningsárs hvort eða 

hve miklu skuli vera ráðstafað í úthlutun jöfnunarhlutabréfa.131 Með þessari heimild 

má því segja að verið sé að veita hluthöfum kost á að sleppa því umstangi sem getur 

fylgt því að halda aukafund sbr. 85. gr. hfl. 

7.2 Áhrif brota á formreglum við hækkun hlutafjár 

Í V. kafla hfl. er mælt með margvíslegum hætti fyrir um hvernig hlutafjáraukning eigi 

að ganga fyrir sig. Í 39. gr. hfl. er að finna reglu sem kveður skýrt á um að brot á 

formreglum geti leitt til þess að greiðsluskylda áskrifanda verði látin niður falla. Nánar 

tiltekið kemur fram í greininni að fari áskrift ekki fram eftir 38. gr. hfl. eða áskrift gerð 

með fyrirvara skuli beita 10. gr. hfl. Í 38. gr. hfl. segir að  áskrift nýrra hluta skuli gerð 

á áskriftarskrá sem félagsstjórn undirritar. Í áskriftarskrá skal greina frá ákvörðun 

hluthafafundar um hækkun hlutafjárins. Við áskrift skal leggja fram samþykktir félags 

og gögn þau er greinir í 2. mgr. 33. gr. hfl. Þau gögn sem um ræðir eru þess eðlis að 

hluthafar geti áttað sig á fjárhagsstöðu félagsins til þess að þeir geti tekið upplýsta 

ákvörðun um hlutafjárhækkunina, þ.e. hvort þeir ætli að taka þátt í 

hlutafjárhækkuninni eða ekki.  

Þær reglur sem birtast í 1. mgr. 10. gr. hfl. eru ófrávíkjanlegar og fjalla um hvernig 

áskrift skuli fara fram svo og hvernig bregðast skuli við ef út af þessum reglum er 

brugðið. Fari áskrift ekki fram í samræmi við þær er afleiðingin sú að áskriftaraðili 
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 Sbr. 2.mgr. 25.gr. 2. félagaréttartilskipunarinnar. 
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 Frumvarp til laga um hlutafélög, þskj.121, 115.mál. Vefútgáfa Alþingistíðinda, slóð: 
http://www.althingi.is/altext/111/s/0121.html. [Sótt á vefinn 4. 4. 2011]. 
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getur borið fyrir sig að að áskriftin sé ekki bindandi fyrir hann.132 Þessar reglur eru 

settar til verndar áskrifendum.133 

Í dómi Hæstaréttar nr. 123/1996 var ágreiningur um greiðsluskyldu áfrýjanda. 

Málavextir voru þeir að sumarið 1993 lofuðu sóknaraðilar hvor um sig að kaupa 

300.000 króna hlut í félaginu M hf. Að beiðni starfsmanns M hf. var greiðslunni háttað 

þannig að þeir gáfu út skuldabréf til tveggja ára að fjárhæð 600.000 þúsund og var 

annar sóknaraðila útgefandi en hinn ábyrgðarmaður. Liðlega mánuði síðar var M hf. 

tekið til gjaldþrotaskipta og í kjölfarið rituðu sóknaraðilar bréf til skiptastjóra þar sem 

sóknaraðilar lýstu yfir riftun á hlutabréfakaupum sínum í M hf. Sóknaraðilar báru fyrir 

sig að ákvörðunarástæða þeirra fyrir kaupunum hafi verið að félagið hafi verið „á 

núllinu“ en að það gæti borið sig og skilað arði. Þá hafi hlutaféð átt að vera 

frádráttarbært frá skatti. Þetta hafi allt brugðist beint á skjön við yfirlýsingar 

forsvarsmanna félagsins. Sóknaraðilar reistu jafnframt kröfur sínar á því að 

hlutafjárútboðinu hafi verið svo áfátt að skuldbinding þeirra væri niður fallin. Reglum 

hlutafélagalaga hafi ekki verið fylgt. Vísað var til þess að tilkynningar um hækkun á 

hlutafé hafi ekki verið sendar til Hlutafélagaskrár og að lágmark hlutafjáraukans, kr. 

25.000.000, hafi ekki verið náð þegar áskriftarfresti lauk. Niðurstaða héraðsdóms var 

staðfest í Hæstarétti. Um fyrri tvær málsástæður sóknaraðila taldi héraðsdómur ráða 

úrslitum að á skrifstofu M hf. hafi legið fyrir upplýsingar um hlutafjárútboðið þar sem 

meðal annars hafi verið samþykktir félagsins, afrit af síðasta reikningsári, skýrsla 

stjórnar um breytingar á fjárhagsstöðu félagsins frá áramótum ásamt umsögn 

endurskoðenda um þá skýrslu. Við skýrslutöku kom í ljós að sóknaraðilar höfðu ekki 

kynnt sér þessi gögn nema að litlu leyti og voru þeir því látnir bera hallann af því með 

vísan til hagsmuna viðsemjanda félagsins sem og annarra hluthafa. Var því talið að 

sóknaraðilar hefðu ekki gætt þeirrar varkárni sem þykir rétt að krefjast af mönnum við 

kaup á hlutum í hlutafélagi. Héraðsdómur féllst á málsástæður sóknaraðila og taldi 

formreglur hafa verið brotnar við hlutafjáraukninguna. Ekki höfðu verið tilgreind í 

hlutafjárhækkuninni þau atriði sem greind eru í 2.-6. tl. 1. mgr. 30. gr. hfl. Þá höfðu 

sóknaraðilar ekki skráð sig fyrir hlutum á sérstaka áskriftarskrá eins og kveðið var á 

um í 1. mgr. 32. gr. hfl. Vegna framangreindra annmarka voru sóknaraðilar taldir 
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 Við stofnun félags er þetta þó háð þeirri takmörkun að áskrifandi verður að mótmæla broti á 
formreglunum við Hlutafélagaskrá áður en félag er skrásett til þess að áskrift sé bindandi. 
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 Frumvarp til laga um hlutafélög, þskj. 51, 49. mál. Vefútgáfa Alþingistíðinda, slóð: 
http://www.althingi.is/altext/99/s/pdf/0051.pdf. [Sótt á vefinn 28. mars 2011]. 
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óbundnir af hlutafjárloforðum sínum samkvæmt 33. gr., sbr. 7. gr. hfl.134 en þar sem 

þeir mótmæltu ekki við ráðherra áður en hlutafjáraukningin var skráð, urðu þeir 

bundnir af loforðunum samkvæmt niðurlagsákvæði 2. mgr. 7. gr. hfl. Jafnframt féllst 

dómurinn á að áskrift hluta hafði ekki náð lágmarki sínu eða kr. 25.000.000 en 

samkvæmt ákvæðum hlutafélagalaga hefði stjórn félagsins átt að gera ráðstafanir 

þegar sú staða var komin upp. Stjórn M hf. virti hins vegar þessa reglu að vettugi og 

tilkynnti Hlutafélagaskrá að áskrift hafi fengist fyrir allri hlutafjáraukningunni. 

Samkvæmt 1. mgr. 34. gr. hfl., sbr. núverandi 2. mgr. 40. gr. hfl. voru hlutafjárloforð 

sóknaraðila því niður fallin. Um þetta segir héraðsdómur: 

Eitt grundvallarskilyrði þess, að rekin verði félög með takmarkaðri ábyrgð félagsmanna, 
er, að menn geti treyst því, að fjármunir, sem nemi skráðu hlutafé, renni raunverulega til 
félagsins eða að hlutafjárloforð, sem liggi því að baki, verði innheimt. Sá réttur, sem 
áskriftaraðilar njóta samkvæmt 1. mgr. 34. gr. laga nr. 32/1978, getur því þurft að víkja 
fyrir þeim hagsmunum, sem menn hafa af því að geta treyst þeim upplýsingum, sem 
stjórnir hlutafélaga veita Hlutafélagaskrá, enda bera þeir, sem gegna stjórnarstörfum í 
hlutafélögum, sjálfstæða ábyrgð á þeim störfum, sem þeir inna af hendi í nafni félagsins. 
Sóknaraðilar hefðu þurft að setja fram kröfu um ógildingu hlutafjárloforða sinna 
samkvæmt 1. mgr. 34. gr. laga nr. 32/1978 án ástæðulauss dráttar. Samkvæmt gögnum 
málsins gerðu sóknaraðilar fyrst athugasemdir við þá hlutafjárhækkun, sem þeir tóku þátt 
í, með bréfum til skiptastjóra 18. mars 1994, þegar þeir lýstu yfir riftun á hluta 
bréfakaupum sínum í Mótvægi hf. og gerðu kröfu um endurgreiðslu. Úr því sem komið er, 
verða hlutafjárloforð sóknaraðila því ekki ógilt á grundvelli 1. mgr. 34. gr. laga nr. 
32/1978. 

Dómurinn er athyglisverður fyrir margra hluta. Í fyrsta lagi staðfestir hann að ábyrgð 

áskriftaraðila við hlutafjárkaup er mikil. Rangar upplýsingar og fögur loforð um 

fjárhagslega stöðu félags geta ekki ein og sér verið nægjanleg til þess að fella 

hlutafjárloforð áskrifanda úr gildi. Það hvílir töluverð skylda á áskrifanda hlutafjár að 

afla sér upplýsinga um hag og stöðu félags áður en hann lætur verða af kaupunum ef 

hann á að eiga þess kost að fá hlutafjárloforð sitt niðurfellt. Er þetta einkum stutt þeim 

rökum að hlutafjárviðskipti eru í eðli sínu áhættusöm viðskipti og viðskiptamenn 

hlutafélags eiga almennt að geta treyst því að fjármunir sem renna inn í félag í formi 

hlutafjár sé óendurkræft. Í annan stað staðfestir dómurinn að brot á formreglum 

hlutafélagalaga hefur litla þýðingu þegar áskriftaraðili reynir að fá hlutafjárloforði sínu 

hnekkt ef hann hefur ekki mótmælt framkvæmd hlutafjárhækkunar áður en skráning 

hlutafjár hefur farið fram hjá Hlutafélagaskrá og orðið þannig bindandi, sbr. 1. mgr. 

10. gr. hfl. Þrátt fyrir að tilgangur ákvæðisins eigi að vera til verndar áskrifendum og 

ljóst að við vissar aðstæður getur reglan sannanlega verið til hagsbóta fyrir 
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 Sbr. núverandi 10. gr. hfl. en samkvæmt henni skal mótmælum komið á framfæri til 
Hlutafélagaskrár. 
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áskrifendur þá er jafnframt ljóst að eftir skráningu hlutafjár snýst reglan upp í 

andhverfu sína ef svo má að orði komast og verndar hagsmuni kröfuhafa fyrst og 

fremst. Í þriðja lagi staðfestir dómurinn að takist ekki að safna áskrift fyrir hinu 

ákveðna lágmarki við hlutafjárhækkun leiðir það ekki sjálfkrafa til þess að 

hlutafjárloforð áskrifenda falli niður. Þrátt fyrir að 40. gr. hfl sé skýr að þessu leyti þá 

verður að túlka ákvæðið með hliðsjón af þeirri skyldu sem hvílir á áskriftaraðila að fá 

úr máli sínu skorið fyrir dómstólum án ástæðulauss dráttar. Sá frestur áskrifanda 

hefur verið skýrður með hliðsjón af 6. mgr. 150. gr. hfl. en þar kemur fram að mál 

verði að vera höfðað innan sex mánaða frá því að tilkynning var birt í 

Lögbirtingarblaði.135 Sá frestur kann þó að vera styttri þar sem í 3. mgr. 151. gr. hfl. 

er kveðið á um að ef birting í Lögbirtingarblaði hefur ekki farið fram þá hefur 

tilkynning til Hlutafélagaskrár ekki gildi gagnvart öðrum en þeim sem sannanlega 

höfðu vitneskju um hana. Sú aðstaða gæti því komið upp að kröfuhafar vissu af 

tilkynningu um hlutafjárhækkun til Hlutafélagaskrár án þess að búið væri að birta 

hana í Lögbirtingarblaðinu og myndi því frestur áskrifenda til að fá hlutafjárloforði sínu 

hnekkt byrja frá og með þeim degi. Raunar gerir 4. mgr. 150. gr. hfl. ráð fyrir að ef 

skráning tilkynningar skipti þriðja aðila máli þá skal Hlutafélagaskrá láta sjá svo um 

að þeim aðila verði gert viðvart með fullnægjandi hætti. Samkvæmt ofangreindu 

verður að ætla að orðasamhengið „án ástæðulauss dráttar“ í dómnum merki að 

frestur áskrifanda geti aldrei verið lengri en sex mánuðir. Framangreindu til stuðnings 

er jafnframt hægt að benda á Hæstaréttardóma nr. 210/1988136 og 212/1998. 

Ekki má gleyma því að dómurinn taldi sannað að stjórnendur félagsins hafi brotið 

gegn ákvæðum hlutafélagalaga með því að tilkynna Hlutafélagaskrá að greiðsla fyrir 

hækkun hlutafjár hefði verið greidd til félagsins án þess þó að svo væri raunin. 

Dómurinn taldi að stjórnendurnir hefðu virt lögin að vettugi. Ekki verður komist hjá 

öðru en að túlka þau orð héraðsdóms um að þeir sem gegna stjórnarstörfum í 

félögum beri sjálfstæða ábyrgð á þeim störfum sem þeir inna af hendi í nafni 

félagsins með öðrum hætti og dómurinn hafi verið að gefa til kynna að hugsanlega 
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 Sjá í þessu samhengi ummæli Hæstaréttar í máli nr. 169/1996: „Gagnáfrýjandi hafði og tök á því í 6 
mánuði, eftir að tilkynning birtist í Lögbirtingablaðinu 8. janúar 1991, að höfða mál vegna hennar, ef 
hann taldi rétti sínum hallað, sbr. 6. mgr. 148. gr. hlutafélagalaga.“ 
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 Sjá umfjöllun um þennan dóm í kafla 7.3. 
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hefði átt að höfða málið gegn stjórnendum félagsins og krefjast skaðabóta frekar en 

þrotabúi þess.137 

Í þeim tilfellum sem stjórnendur félags eða aðrir forsvarmenn þess hafa krafist þess 

að vera leystir undan hlutafjárloforðum sínum vegna þess að um formgalla var að 

ræða við hlutafjárhækkunina virðist vera illmögulegt fyrir þá að bera fyrir sig 39. gr. 

hfl., sbr. 1. mgr. 10. gr. sömu laga. Í dómi Hæstaréttar nr. 318/1991 voru málavextir 

þeir að ákveðið var að hækka hlutafé félagsins um liðlega kr. 55.000.000. Áfrýjandi 

skráði sig fyrir kr. 15.000.000. ásamt öðrum aðila. Félagið var síðar tekið til 

gjaldþrotaskipta. Í kjölfarið höfðaði áfrýjandi mál á hendur þrotabúinu til 

viðurkenningar á því að hluta þess fjármagns sem hann hafði sett inn í félagið yrði 

almenn krafa í búið. Málsástæður beindust aðallega að því að ýmsar formreglur 

hlutafélagalaga höfðu verið brotnar. Héraðsdómur féllst á að reglum hlutafélagalaga 

um skráningu hafði ekki verið fylgt sem skyldi. Á það bæri hins vegar að líta að 

sóknaraðili sat í stjórn félagsins og bar því að fylgjast með því að formreglum 

laganna væri fylgt. Þá skyldu vanrækti sóknaraðili hvað snerti tilkynningu til 

hlutafélagaskrár. Síðan lætur dómurinn eftirfarandi ummæli falla: 

Stjórnarmenn í hlutafélögum geta almennt ekki borið fyrir sig misbrest á formreglum þeim, 
sem kveðið er á um í hlutafélagalögum nr. 32/1978. Bæði er, að þeim á að vera ljóst, 
hvaða ákvarðanir hafa verið teknar, og hitt, að formreglur laganna eru settar með það fyrir 
augum að vernda almenna hluthafa og viðskiptamenn, þ. e. a. s. þá, sem verða að 
treysta á upplýsingar frá Hlutafélagaskrá. Þær eiga ekki að vera skjól fyrir fyrirsvarsmenn 
félaga, sem jafnframt eru hluthafar. Ella væri þeim í lófa lagið að ná völdum í 
hlutafélögum, en beita lögunum sér í hag, eftir að í óefni er komið, og nýta sér þessar 
reglur til að verða lausir allra mála. 

Hæstiréttur staðfesti niðurstöðu héraðsdóms. Dómurinn er mjög skýr um að þegar sá 

aðili sem gefur hlutafjárloforð er tengdur félaginu á þann hátt sem greinir í 68. gr. 

hfl.138 getur sá hinn sami ekki borið fyrir sig niðurfellingu á loforði sínu eða krafist 

endurgreiðslu vegna formgalla á framkvæmd hlutafjárhækkunar. Mun þetta vera 

mjög rökrétt niðurstaða enda hvílir skyldan um að hlutafjárhækkun verði gerð í 

samræmi við hlutafélagalögin á sömu aðilum. Til stuðnings þessari niðurstöðu má 

benda á dóm Hæstaréttar nr. 417/2005 en í því máli var framkvæmdastjóri félagsins 
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 Í máli Hæstaréttar nr. 140/1989 krafðist þrotabú H skaðabóta af fyrrum forsvarsmönnum félagsins 
þar sem öll greiðsla hlutafjárhækkunar hafði ekki verið greidd þrátt fyrir tilkynningu þess efnis í 
Hlutafélagaskrá og birtingu í Lögbirtingarblaði. Samkvæmt þáverandi 132. gr. hfl.  (núverandi 134. gr. 
hfl.) eru forsvarsmenn skyldir til þess að bæta hlutafélagi það tjón, er þeir hafa valdið félaginu af 
ásetningi eða gáleysi. Þessi regla er efnislega sú sama og almenna skaðabótareglan og þurfa því að 
vera fyrir hendi sömu skilyrði til að henni verði beitt. Í dómnum var talið að meta mætti háttsemi 
forsvarsmanna félagsins til gáleysis en hins vegar var skilyrðinu um sönnun tjóns ekki fullnægt. 
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 Hér er einkum um að ræða stjórn félagsins, þ.e. félagsstjórn og framkvæmdastjóra félagsins. 
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N ehf. jafnframt stjórnarmaður í F ehf. N ehf. hélt því fram að áskrift þess að nýjum 

hlutum við hlutafjáraukningu í F ehf. hafi ekki verið skuldbindandi, meðal annars 

vegna þess að hún hafi verið bundin fyrirvara varðandi innborgun annars áskrifanda 

að nýju hlutafé, B, og að alls myndi safnast nýtt hlutafé að fjárhæð 60 milljónir króna. 

B hafði hins vegar greitt hlutafjáráskrift sína og því var þessari málsástæðu N ehf. 

hafnað þegar af þessari ástæðu. Dómurinn féllst þó á það með N ehf. að formreglur 

V. kafla laga nr. 138/1994, um einkahlutafélög, hafi verið brotnar við 

hlutafjáraukninguna. Í ljósi þess að framkvæmdastjóri N ehf. hafði átt þátt í þeirri 

framkvæmd var talið að N ehf. væri bundið við hlutafjárloforð sitt. 

7.3 Upphæð hlutafjárhækkunar og áhrif tilkynningar þess efnis. 

Í ákvörðun um hækkun hlutafjár með áskrift nýrra hluta skal taka fram hve mikið skal 

hækka hlutaféð auk þess sem setja má hámark og lágmark fyrir hækkuninni sé þess 

kosið, sbr. 1. tl. 1. mgr. 36. gr. hfl. Ástæða þess að tilkynnt sé um hámark 

hlutafjárhækkunar er sú að hluthafarnir viti hversu miklar tilfærslur verði á eignarhaldi 

í félaginu. Þetta á vitaskuld aðeins við ef nýir hluthafar koma inn í félagið eða ef 

hlutfall við hlutafjáreign skekkist að öðru leyti. Tilkynning um lágmarks hækkun á 

hlutafé getur haft þýðingu vegna skuldbindingu hluthafanna hvað varðar 

hlutafjárloforð þeirra. Ef lágmarks hækkun á hlutafé yrði þannig ákveðin 100 milljónir 

króna vegna  fyrirhugaðra framkvæmda og aðeins myndi nást að safna hlutafé fyrir 

50 milljónir króna væru þeir hluthafar sem væru búnir að skrá sig fyrir aukningu á 

hlutafé ekki skuldbundnir til greiðslu þess.139 Þetta má leiða af samspili 1. tl. 1. mgr. 

36. gr. og 1.mgr. 40. gr. hfl. en í síðarnefnda ákvæðinu segir að hafi ekki fengist 

áskrift fyrir hinu ákveðna lágmarki hlutafjárauka áður en áskriftarfrestur er liðinn er 

ákvörðunin um hlutafjárhækkunina og skuldbinding þeirra hluthafa er þegar hafa 

skráð sig fyrir hlutum niður fallin. Í mörgum ákvörðunum er lágmarks- og 

hámarksfjárhæðin fyrir hækkun á hlutafé sú sama. Í samþykktum félagsins kæmi þá 

fram að það ætti að hækka hlutafé um tiltekna upphæð. Sú upphæð myndi þá bæði 

hafa þýðingu sem lágmarksupphæð og hámarksupphæð.140 

Í  dómi Hæstaréttar nr. 210/1988 var uppi ágreiningur um túlkun á 1. mgr. 40. gr. hfl. 

Málavextir voru þeir að þann 9. febrúar 1985 samþykkti hluthafafundur 
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hlutafjárhækkun að fjárhæð kr. 80.000.000. Áfrýjandi skráði sig fyrir auknu hlutafé í 

tengslum við hlutafjáraukninguna sem hann greiddi þann 5. júní 1985. Á aðalfundi 

félagsins 7. júní sama árs var gerð grein fyrir því að náð hafði að safna öllu hlutafénu. 

Það var síðan tilkynnt til Hlutafélagaskrár þann 20. júní og yfirlýsing þess efnis birt 

lögum samkvæmt þann 21. ágúst sama ár. Síðar kom í ljós að ekki hafði tekist að 

safna því lágmarki hlutafjár sem hluthafafundurinn hafði samþykkt. Það munaði þó 

ekki miklu eða liðlega 3 milljónum króna. Þann 4. desember sama ár ritaði áfrýjandi 

bréf til forsvarsmanna stefnenda þar sem hann gerði grein fyrir því að hann teldi sig 

óbundinn af hlutafjárloforði sínu og vildi rifta því með vísan til brostinna forsenda. 

Niðurstaða héraðsdóms byggðist einkum á 1. mgr. 34. gr. hfl.141 Um ákvæðið sagði 

dómurinn að það væri meðal annars sett með tilliti til hagsmuna áskrifenda og 

viðsemjenda félagsins. Dómurinn sagði ennfremur að ákvæðið væri fortakslaust í 

þeim tilvikum þar sem ekki næðist að safna nægilega miklu hlutafé við 

hlutafjárhækkun. Var krafa áfrýjanda því tekin til greina. Hæstiréttur sneri þessum 

dómi við einkum með vísan til hagsmuna kröfuhafa félagsins sem hlytu að geta treyst 

á þessa miklu hlutafjáraukningu. Taldi dómurinn að áfrýjandi hafi orðið að koma fram 

með áfrýjunarkröfu sína án ástæðulauss dráttar. Framangreindri niðurstöðu til frekari 

stuðnings var vísað til 6. mgr. 148. gr. og 3. mgr. 149. gr. hfl.142 

Í niðurstöðu Hæstaréttar má sjá ríka tilhneigingu til þess að vernda kröfuhafa, 

sérstaklega eftir að gögn sem þeir mega treysta hafa verið skráð og birt.143 Að því 

leyti má segja að mikið tillit sé tekið til markmiða laganna en reglur um innborgun 

hlutafjár eru að miklu leyti settar til verndar kröfuhöfum. Það breytir þó ekki þeirri 

staðreynd að núverandi 1. mgr. 40. gr. hfl. er mjög skýr um hvenær hlutafjárloforð er 

niðurfallið og eru engir tímafrestir eða önnur skilyrði sett um kröfu áskrifenda. 

Hæstiréttur túlkar hins vegar 1. mgr. 34. gr. hfl. í samræmi við önnur ákvæði laganna. 

Það sem virðist hafa skipt miklu máli við dómsniðurstöðuna var að Hlutafélagaskrá 

hafði fengið tilkynningu um hlutafjárhækkunina og jafnframt var búið að birta 

yfirlýsingu þess efnis í Lögbirtingarblaðinu, sbr. núverandi 2. mgr. 40. gr. og 6. mgr. 
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148. gr. hfl. Þessar upplýsingar stóðu kröfuhöfum til boða að kynna sér og taka 

ákvarðanir í samræmi við þær.144 

7.4 Greiðsla hlutafjár við hlutafjárhækkun 

Töluvert hefur verið fjallað um greiðslu hlutafjár við stofnun félags í 4. og 5. kafla en 

að meginstefnu gilda sömu reglur um greiðslu fyrir hluti við hlutafjárhækkun og við 

stofnun félags nema annað leiði af lögunum. Hlutir við hækkun hlutafjár verða að 

vera greiddir að fullu í síðasta lagi einu ári eftir að hækkun hefur verið tilkynnt til 

Hlutafélagaskrár. Í 2. mgr. 40. gr. hfl. kemur fram að hafi fengist áskrift fyrir hinu 

ákveðna lágmarki á réttum tíma og minnst fjórðungur hans verið greiddur, að 

viðbættu því sem greiða á umfram nafnverð, skal tilkynna Hlutafélagaskrá þá áskrift 

sem fengist hefur fyrir, sbr. 26. gr. 2. félagaréttartilskipunarinnar. Hér má sjá að það 

er gerður greinarmunur á hvort um stofnun félags er að ræða eða hlutafjárhækkun 

þar sem greiða þarf að lágmarki helming af heildarhlutafé félags, þ.e. nafnverð og 

hlutafé umfram það, ef heimilt á að vera að skrá félag, sbr. 2. mgr. 14. gr. hfl. 

Reglurnar um innborganir á hækkun hlutafjár og við stofnun félags er mismunandi á 

tvo vegu. Annars vegar er lágmarks innborgun á nafnverði einn fjórði við hækkun á 

hlutafé og helmingur við skráningu félags og hins vegar er gert ráð fyrir að það þurfi 

að greiða allt hlutafé sem er umfram nafnverð við hlutafjárhækkun en aðeins þarf að 

greiða helming þess við skráningu félags.   

Hlutafjárhækkun er þó í eðli sínu töluvert frábrugðin innborgun hlutafjár við stofnun 

félags sem skýrist einkum af því að þegar um hlutafjárhækkun er að ræða hefur 

félagið þegar hafið rekstur og er búið að uppfylla kröfur sem lögin gerir til innborgunar 

á lágmarkshlutafé. Ákvörðun um hækkun hlutafjár er ávallt valkvæður fyrir 

hluthafana. Vegna þessara mismunandi aðstæðna hefur því þurft að hafa 

blæbrigðamun á þessum reglum en tilgangur og rök þeirra er hinn sami, þ.e. að 

tryggt sé að raunveruleg verðmæti komi inn í félagið gegn þeirri endurgreiðslu sem 

félagið lætur í té og jafnframt að vernda hluthafa gegn því að hlutafé þeirra verði 

útþynnt.145 
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Eins og fram hefur komið í 5. kafla þá er meginreglan sú að greitt sé fyrir hlutafé í 

reiðufé. Í 37. gr. hfl. er kveðið á um að ef hina nýju hluti megi greiða með öðru en 

reiðufé skulu reglur settar um það í ákvörðun hluthafafundar um hlutafjárhækkunina, 

að öðru leyti gildi ákvæði 5. gr. og 6.-8. gr. hfl. eftir því sem við á. Samkvæmt 

ofangreindu er greiðsla með öðru en reiðufé og skuldajöfnuði heimil með þeim 

takmörkunum sem leiða má af lögunum og hluthafafundi. 

7.5 Greiðsluskylda vegna áskriftar 

Um greiðsluskyldu aðila sem hafa skráð sig fyrir hlutum gilda mjög sambærilegar eða 

eftir atvikum sömu reglur og við stofnun félags. Hafi lágmarkshækkun 

hlutafjáraukningar tekist og áskriftin verið samþykkt að öðru leyti er áskrifandinn því 

skuldbundinn félaginu um að greiða loforð sitt. 

Regla 2. mgr. 17. gr. hfl. gildir jafnt um innborganir hlutafjár við stofnun félags og 

hlutafjáraukningu. Þar kemur fram að efni hluthafi ekki loforð sitt um greiðslu skal 

stjórn félagsins án tafar annað hvort innheimta skuldina með málsókn eða afhenda 

öðrum rétt til hlutar eða hluta áskrifanda. Samkvæmt ofangreindu er stjórn félags ekki 

heimilt að gefa eftir hlutafjárloforð áskrifanda, hvort sem er í heild eða hluta. 

Í dómi Hæstaréttar nr. 146/1990 var fjallað um heimild stjórnar til þess að gefa eftir 

hlutafjárloforð. Málavextir voru þeir að árið 1983 var félagið S hf. stofnað og voru 

stofnendur fimm talsins. Síðar sama ár tók hluthafafundur ákvörðun um að hækka 

hlutafé félagsins með útgáfu nýrra hluta. Áfrýjandi var meðal þeirra sem skráðu sig 

fyrir hlutafjáraukningunni. Rekstur félagsins gekk erfiðlega sem leiddi til þess að S hf. 

var úrskurðað gjaldþrota liðlega þremur árum frá stofnun þess. Við athugun á 

bókhaldsgögnum félagsins og í yfirheyrslum fyrir skiptarétti kom fram að tveir virtust 

skulda þrotabúinu hlutafé. Áfrýjandi byggði vörn sína á því að hann hafi verið leystur 

undan hlutafjárloforði á hluthafafundi árið 1985 og að sú ákvörðun stjórnarinnar hafi 

verið færð í fundargerðarbók. Um þetta sagði héraðsdómur að hvorki stjórn 

hlutafélags né hluthafafundur hefði heimild til þess að leysa hluthafa undan greiðslu 

hlutafjár, sem hann hefur lofað að leggja til við stofnun félags. Stjórn hefur aðeins 

þau úrræði að innheimta skuldina eða afhenda öðrum hlut áskrifandans. Var 
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áfrýjanda því gert að greiða hlutafjárloforð sín. Niðurstaðan héraðsdóms var staðfest 

í Hæstarétti.146 

7.6 Frestir vegna greiðslu á hlutafjárhækkun og úrræði að fresti liðnum 

Í 19. gr. hfl. er mælt fyrir um fresti til greiðslu á hækkun hlutafjár. Þar kemur fram að 

hlutirnir skulu vera greiddir í síðasta lagi einu ári eftir að hækkunin hefur verið tilkynnt 

til Hlutafélagaskrár. Sé það ekki gert skal Hlutafélagaskrá gefa félaginu hæfilegan 

frest til úrbóta sem má þó ekki vera lengri en þrír mánuðir. Hafi nauðsynlegar úrbætur 

ekki verið gerðar er gert ráð fyrir að stjórnin geti lækkað hlutafé félagsins og þannig 

samræmt hlutafjárhækkunina að raunverulegu hlutafé félagsins, sbr. 53. gr. hfl. 

Heimildina er að finna í 3. tl. 2. mgr. 53. gr. hfl. og mælir fyrir um afskrift á 

greiðsluskyldu hluthafa, og á hún jafnt við þegar ekki hefur náðst að innheimta fyrir 

allri hlutafjáraukningunni eða aðeins hluta hennar. Mikilvægt er að hafa í huga að 

hluthafafundur getur ekki einn ákveðið hlutafjárlækkun vegna afskriftar á 

greiðsluskyldu hluthafa heldur verður slík tillaga annað hvort að koma frá stjórninni 

sjálfri eða slík tillaga að vera samþykkt af stjórninni. Auk þess þurfa eftir að vera fyrir 

hendi eignir sem svara að minnsta kosti til hlutafjárins og lögmæltra varasjóða eftir 

hlutafjárlækkunina, sbr. 3. mgr. 51. gr. hfl. Ef ráðstafa skal hlutafjárlækkuninni að öllu 

eða nokkru leyti til afskriftar á greiðsluskyldu hluthafa verður að birta tvisvar í 

Lögbirtingarblaðinu áskorun til kröfuhafa félagsins um að tilkynna kröfur sínar til 

félagsstjórnar innan tveggja mánaða frá fyrstu birtingu áskorunarinnar. Svo fremi sem 

tilkynntar gjaldfallnar kröfur eru ekki greiddar og sett fullnægjandi trygging fyrir 

greiðslu ógjaldfallinna eða umdeildra krafna má ekki framkvæma hlutafjárlækkunina, 

sbr. 1. mgr. 53. gr. hfl. 

Ef stjórn félags hefur ekki náð að gera þær úrbætur sem lög um hlutafélög mæla fyrir 

um né lækkað hlutafé félags skv. 53. gr. skal Hlutafélagaskrá af sjálfsdáðum lækka 

hlutaféð sem samsvarar nafnverði þeirra hluta sem ekki hafa verið greiddir. Eftir að 

lækkunin hefur verið skráð eru hækkunarhlutirnir taldir ógildir, sbr. 19. gr. hfl. Þegar 

sambærilegt ákvæði var sett inn í danskan rétt var talið nær óhugsandi að grípa til 

þeirra úrræða sem 19. gr. hfl. kveður á um fyrr en reynt hafði verið að innheimta 

hlutaféð með málsókn eða afhent öðrum hluthafa réttinn, sbr. 2. mgr. 17. gr. hfl.147 
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Það er athyglisvert að velta fyrir sér þeim mun sem er á lögunum þegar ekki tekst að 

greiða hlutafé annars vegar við stofnun félags og hins vegar við hlutafjáraukningu. 

Þegar um stofnun félags er að ræða er gert ráð fyrir því í 18. gr. hfl. að ráðherra 

krefjist þess fyrir héraðsdómi að félaginu verði slitið séu ekki gerðar úrbætur innan 

tiltekins frests. Eins og fram hefur komið skal aðeins lækka hlutafé í samræmi við 

ógreidda hluti þegar hlutafjárhækkun er annars vegar. Hér kristallast að nokkru leyti 

hversu mikið er lagt upp úr kröfunni um lágmarkshlutafé í lögunum og samspil hennar 

við vernd kröfuhafa í hlutafélagalögum. 
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8.0 SAMANTEKT OG NIÐURSTÖÐUR 

Hér að framan hefur verið lýst helstu ákvæðum laga sem fjalla um innborgun hlutafjár 

og úthlutanir arðgreiðslna. Meginmarkmið ritgerðarinnar var þríþætt. Í fyrsta lagi var 

leitast við að gera grein fyrir gildandi lagareglum, í öðru lagi að meta vernd kröfuhafa 

til samræmis við reglurnar á gagnrýninn hátt og í þriðja lagi að gera grein fyrir 

mögulegum lausnum þar sem vernd kröfuhafa hefur þótt ábótavant. Í ritgerðinni 

komu fram mörg athyglisverð sjónarmið um núgildandi regluverk og skal nú gerð 

grein fyrir helstu ályktunum og niðurstöðum. 

Það leiðir af takmarkaðri ábyrgð félaga að vernd kröfuhafa er nauðsynleg, sér í lagi 

fyrir veikburða kröfuhafa. Flokka má vernd kröfuhafa á tvo vegu, þ.e. með 

samningum og löggjöf. Það er nánast óumdeilt að samningsbundin vernd fyrir 

einstaka kröfuhafa er árangursríkari en sú vernd sem fæst með löggjöf. Sá 

reginmunur er hins vegar á þessu tvennu að löggjöf sem verndar kröfuhafa nýtist 

almennt öllum kröfuhöfum, þar með töldum veikburða kröfuhöfum, en 

samningsbundin vernd verndar fyrst og fremst þá aðila sem standa að samningnum.  

Álitamál er hvort hægt sé að vernda veikburða kröfuhafa á nægilega góðan hátt með 

löggjöf. Það mun leiða af samningsfrelsi aðila að kröfuhafar sem samið hafa um betri 

vernd en lögin veita munu standa betur að vígi þegar félög fara í þrot. Af þessu leiðir 

að sú spurning vaknar hvort það sé yfirleitt fyrirhafnarinnar virði að freista þess að 

vernda kröfuhafa með löggjöf. Um það má lengi ræða án þess að komist sé að 

endanlegri niðurstöðu. Afnám hinnar takmörkuðu ábyrgðar með því að gera aðila 

sem standa á bak við hlutaðeigandi félag persónulega skaðabótaskylda er 

undantekning frá meginreglunni um takmarkaða ábyrgð félaga. Til þess að unnt sé 

að beita umræddri undantekningu þurfa að vera góð rök að baki sem lýsa sér einna 

helst í því að stjórnendur eða eftir atvikum eigendur félaga þurfa nánast að hafa gert 

sér grein fyrir eða hefðu mátt gera sér grein fyrir að þeir voru að vinna gegn 

hagsmunum félagsins og þ.a.l. hagsmunum kröfuhafa. 

Reglur íslensku hlutafélagalaganna og 2. félagaréttartilskipunarinnar eru 

sambærilegar um úthlutanir arðgreiðslna úr félögum. Þær eru þannig úr garði gerðar 

að þær vernda hlutafé félaga þar sem aðeins er heimilt að úthluta hreinni eign félags 

samkvæmt síðasta ársreikningi. Það er hins vegar álitamál hvort reglurnar tryggi 

kröfuhöfum nægilega vernd. Uppblásnir ársreikningar sem einkenndu íslenskt 
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efnahagslíf fyrir bankahrunið 2008 veita okkur ákveðnar vísbendingar um að 

ársreikningar félaga eru ef til vill ekki nægilega góður grundvöllur til þess að ákveða 

hvort og að hve miklu leyti félögum eigi að vera heimilt að greiða í arð til hlutahafa. Í 

eignabólum hækka eignir mikið í virði en hitt gleymist, þ.e. að líta til langtíma- og 

skammtímaskuldbindinga félaga. Af þessu leiðir að núgildandi reglur um úthlutanir 

arðgreiðslna taka ekki tillit til gjaldfærni félaga. Þannig geta félög með hátt 

skuldahlutfall miðað við eignir engu að síður greitt hluthöfum arð svo lengi sem þau 

uppfylla skilyrði 99. gr. hfl. Kynntar voru tillögur að lausnum á þessum vanda sem 

fólu í sér að félög þyrftu að standast svokölluð gjaldþolspróf til þess að þeim væri 

heimilt að úthluta verðmætum til hluthafa. Í hnotskurn gerðu prófin ráð fyrir að 

úthlutun verðmæta úr félögum væri óheimil nema að til staðar væru eignir umfram 

skuldbindingar, að frádregnu eigin fé, eftir úthlutunina og jafnframt ef lausafé félags 

væri ekki nægilegt til greiðslu skulda jafnóðum og þær féllu til greiðslu. Um þessar 

mundir er verið að athuga hvort tillögurnar geti verið ástæða til þess að breyta 

núgildandi reglum og mun tíminn einn leiða það í ljós hvort af því verður. 

Reglurnar um lágmarkshlutafé í hlutafélagalögunum eru á jaðri þess að fullnægja 

þeim lágmarksreglum sem 2. félagaréttartilskipunin gerir kröfu um. Vegna hruns 

íslensku krónunnar virðist vera orðið tímabært fyrir ráðherra að nýta sér þá heimild 

sem hann hefur í 3. mgr. 1. gr. hfl. og hækka skilyrðið um lágmarkshlutafé í félögum. 

Sé litið til gengisþróunar síðastliðin misseri má sjá að íslensku reglurnar um 

lágmarkshlutafé hafa verið að sveiflast upp og niður fyrir 25.000 evrur. Að öðru leyti 

eru íslensku reglurnar um lágmarkshlutafé innan þess ramma sem 2. 

félagaréttartilskipunin gerir kröfu um.   

Reglurnar um greiðslu hlutafjár, hvort sem á við um hækkun hlutafjár eða greiðslu 

hlutafjár við stofnun félags, samkvæmt III. kafla hlutafélagalaga virka vel í 

framkvæmd og veita vernd til handa kröfuhöfum með því að tryggja að greiðsla fyrir 

hluti skilar sér inn í félög. Líkja má hlutafjárloforði hluthafa við skuldaviðurkenningu 

að því leyti að við vangreiðslu hlutafjár gera lögin ráð fyrir því að greiðslan sé 

aðfararhæf. Það hefur þó verið talið leiða af banni við framsali á kröfum félaga að 

kröfuhöfum er ekki heimilt að sækja mál vegna vangoldinna hlutafjárloforða heldur 

verður félagið eða eftir atvikum stofnendur þess að gera slíkt. 

Það hefur þó átt sér stað töluverð gagnrýni á greiðslur hlutafjár með öðru en reiðufé. 

Talið hefur verið að þær leggi óþarfa kostnað á félög með kröfu um gerð 
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sérfræðiskýrslna. Breytingarlögum nr. 47/2008 var einmitt ætlað að svara þessari 

gagnrýni. Telja verður að lögin hafi gengið of skammt að því leyti að þau hrófla ekki 

við fortakslausu banni við greiðslum í formi vinnu og þjónustu, sbr. 3. mgr. 5. gr. 

laganna, en það kemur sérstaklega illa niður á félögum sem eru að hefja starfsemi og 

byggja starfsemi sína einkum á hugviti. Í þessu sambandi var bent á lausn sem fól í 

sér að hlutirnir sem kæmu sem endurgreiðsla gegn vinnu yrðu geymdir á 

vörslureikningi þangað til vinnuframlag yrði innt af hendi. Telja verður þessa tillögu 

ákjósanlegan kost þar sem hún hlúir að félögum sem byggjast upp á hugviti, en þeim 

fjölgar ört um þessar mundir, og tryggir um leið vernd kröfuhafa með fullnægjandi 

hætti. 

Eftir að hafa metið helstu kosti og galla reglna um lágmarkshlutafé verður ekki komist 

að annarri niðurstöðu en að reglurnar veita kröfuhöfum ekki nægilega vernd. Við það 

mat ræður mestu að í fyrsta lagi er krafan um lágmarkshlutafé stöðluð, tiltölulega lág, 

upphæð sem oft á tíðum endurspeglar ekki nema brotabrot af fjárhagsumsvifum 

félaga. Í öðru lagi er það ekkert í gildandi löggjöf sem kemur í veg fyrir að félög geti 

ráðstafað lágmarkshlutafénu við rekstur þess. Af þessu hefur leitt að sú trygging fyrir 

kröfuhafa sem lágmarkshlutafé á að endurspegla er horfin úr félaginu þegar einna 

mest reynir á vernd þeirra, þ.e. við gjaldþrot, enda er undanfari þeirra iðulega 

taprekstur. Með framangreint að leiðarljósi eru reglur um lágmarkshlutafé 

tilgangslausar og ná ekki að réttlæta tilvist sína. Á hinn bóginn takmarka þær að 

vissu leyti misnotkun á félagaforminu með því að krefja stofnendur félaga um að láta 

fé rakna af hendi sem endurgjald fyrir takmarkaðri ábyrgð. Algjört afnám á 

lágmarkshlutafé félaga myndi því ekki vera skynsamlegt heldur þarf að breyta 

reglunum til þess að gera þær skilvirkari. Í því sambandi var gerð grein fyrir tveimur 

tillögum. Önnur þeirra var nokkurs konar framlenging á tillögunum um gjaldþolspróf 

sem gera ráð fyrir því að eftir úthlutun arðs þurfa eignir félaga að vera umfram 

skuldbindingar sem væri einhver fyrirfram ákveðin upphæð. Hin leiðin fól í sér að 

koma af stað atburðarrás sem þvingar stjórnendur félaga til að annað hvort 

endurfjármagna félagið eða greiða upp skuldir þegar lágmarkshlutafé er komið niður 

fyrir fyrirfram ákveðið lágmark. 

Reglurnar um hækkun hlutafjár eru settar til verndar kröfuhöfum og hluthöfum. 

Kröfuhafar eiga að geta treyst því að skráð hlutafé renni til félagsins og hluthafar eiga 

að geta tekið upplýsta ákvörðun um hvort þeir ætli að leggja félagi til fé. Af þeim 
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dómum reifaðir hafa verið má sjá ríka tilhneigingu Hæstaréttar til að fella ekki 

ákvörðun um hlutafjárhækkun úr gildi ef formreglur hafa verið brotnar þrátt fyrir skýrt 

inntak 10. gr. hfl.  um að slíkt beri að gera. Með hliðsjón af framangreindu verður ekki 

annað séð en að vernd kröfuhafa sé tekin fram yfir vernd hluthafa þegar formreglur 

hafa verið brotnar og sér í lagi ef upplýsingar um hækkun hlutafjár hafa verið birtar. 

Vernd kröfuhafa er að þessu leyti mikil og byggist á því að kröfuhafar eiga að geta 

tekið ákvarðanir sínar byggðar á upplýsingum sem koma frá félögum. 
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