
 

 

Barátta ASÍ gegn kennitöluflakki 

Alþýðusamband Íslands hefur á síðustu mánuðum og árum lagt mikla og vaxandi áherslu á baráttuna 

gegn kennitöluflakki og fyrir bættu siðferði í atvinnulífinu. Að ósk ASÍ var sett inn í yfirlýsingu 

ríkisstjórnarinnar í tengslum við gerð kjarasamninga 5. maí 2011 að ríkisstjórnin muni m.a. beita sér 

fyrir breytingum á lögum um félög til að koma í veg fyrir starfsemi aðila sem hafa ítrekað rekið félög í 

þrot. Með kennitöluflakki er átt við háttsemi sem miðar að því að misnota réttinn til stofnunar á félagi 

með því að komast undan fjárhagslegum skuldbindingum sem slíkum rekstri fylgir. Rekstri og 

verðmætum í félaginu er komið undan með því að flytja yfir á nýja kennitölu á meðan skuldirnar og 

ábyrgðir eru skildar eftir í gamla félaginu. 

Á vegum atvinnuvega- og nýsköpunarráðuneytisins er nú í gangi vinna sem miðar að því að efna 

framangreinda yfirlýsingu ríkisstjórnarinnar og væntir Alþýðusambandið mikils af þeirri vinnu. ASÍ 

leggur áherslu á að kennitöluflakk hefur alvarleg og víðtæk áhrif og veldur miklu samfélagslegu tjóni: 

- Kennitöluflakk og umfangsmikil undanskot á opinberu vörslufé, hefur á undanförnum árum þýtt 

að sameiginlegir sjóðir landsmanna hafa orðið af tekjum sem skipta tugum milljarða á hverju ári. 

Afleiðingin getur aðeins orðið sú að leggja þarf auknar álögur á heiðarlegt fólk og fyrirtæki og/eða 

niðurskurð í mikilvægri samfélagsþjónustu s.s. á sviði heilbrigðis- mennta- og velferðarmála. 

- Kennitöluflakk og eðli þess skekkir samkeppnisstöðu heiðarlegra fyrirtækja sem standa skil á 

sínu gagnvart samfélaginu og hefur þannig bein og óbein áhrif á starfsmenn þeirra.  

- Kennitöluflakk og afleiðingar þess skerða kjör og réttindi launafólks sem hjá slíkum fyrirtækjum  

starfa með beinum og óbeinum hætti. Það gildir um laun og önnur starfskjör og ýmis félagsleg réttindi.  

Fyrirtæki sem stunda kennitöluflakk hafa einnig skaðleg og oft þungbær fjárhagsleg áhrif á 

einstaklinga sem eiga við þau viðskipti.  

Alþýðusambandið lítur á baráttuna gegn kennitöluflakki sem einn mikilvægasta þáttinn í siðferðilegri 

endurreisn atvinnulífsins. 

Sömu mennirnir að verki aftur og aftur  

Gjaldþrot fyrirtækja og samfélagslegt tjón vegna þeirra verður aldrei upprætt með öllu. Sé rýnt í 

tölfræðina telur ASÍ hins vegar að tilefni sé til skoðunar á því hvað það er í íslenskri 

(hlutafélaga)löggjöf sem gerir það að verkum að einstaklingar geti með kerfisbundnum hætti hagnast á 

misnotkun á hlutafélagaforminu. Er þá átt við að hin eiginlega starfsemi félags haldi áfram óröskuð en 

tilfærslur á eignarhaldinu að baki starfseminni leiði til þess að „nýtt“ félag haldi viðskiptavildinni og 

firmaheitinu sem að jafnaði eru ófjárhagslegar eignir en „gamla félagið“ verði gjaldþrota og þar inni eru 

skuldir sem geta verið vörsluskattar, launagreiðslur, lífeyrissjóðsiðgjöld og/eða almennar 

viðskiptakröfur sem fari inn í uppgjör þrotabús „gamla félagsins“. Starfsemin heldur hins vegar óröskuð 

áfram en tjóni er velt yfir á samfélagið með því að Ábyrgðasjóður launa greiði út ábyrgðar kröfur og 

restin fellur í flestum tilvikum niður.  



Til að átta sig á því samfélagslega tjóni sem á sér stað með þessum hætti má setja framangreint í 

samhengi við þá staðreynd að heildarupphæð lýstra krafna í þau 1450 þrotabú sem uppgjöri var lokið 

á á tímabilinu 1. mars 2011 til 1. mars 2012, var rúmur 280 milljarðar, en heimtur einungis tæpir 7 

milljarðar, eða um 2,4%. Ábyrgðasjóður launa hefur undanfarin ár greitt út sem nemur u.þ.b. 2 

milljörðum ár hvert, en vert er að taka fram að Ábyrgðasjóður launa hefur bæði þak á fjárhæð og 

tímabil ábyrgðar þannig að ætla má að óbætt tjón launafólks og lífeyrissjóða sé talsvert án þess að 

hægt sé að tilgreina það nákvæmlega. 

Af framangreindu verður auðvitað ekki annað séð en að hlutafélagaformið og núverandi skipan þeirra 

mála sé komið í mikið óefni. Ekkert bendir til þess að félögum með takmarkaða ábyrgð sé að fækka og 

virðast nýskráningar félaga með takmarkaða ábyrgð nokkurn vegin haldast í hendur við fjölda 

gjaldþrota og afskráðra félaga. Athygli vekur að 142 einstaklingar hafa tengst gjaldþroti 5 félaga eða 

fleiri á síðustu 4 árum og að sömu einstaklingar hafa verið í forsvari fyrir allt að 27 félög sem hafa orðið 

gjaldþrota á sama tíma. 

Í ljósi þessa verða ekki dregnar aðrar ályktanir en að kerfisbundin og gróf misnotkun á heimildinni til 

reksturs félaga með takmarkaða ábyrgð sé viðvarandi og alvarlegt vandamál hér á landi. Það er mat 

fulltrúa  Alþýðusambands Íslands að ráðast þurfi í heildarendurskoðun á því gallaða regluverki sem 

félög með takmarkaða ábyrgð starfa eftir með það að leiðarljósi að stöðva kerfisbundið kennitöluflakk 

og takmarka samfélagslegt tjón sem af því leiðir. 
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