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Efni: Frumvarp til laga um breytingu á lögum um hlutafélög og lögum um einkahlutafélög 
(kennitöluflakk)

Samtök atvinnulífsins, Samtök iðnaðarins, Samtök ferðaþjónustunnar, Samtök fjármálafyrirtækja, SVÞ 
- Samtök verslunar og þjónustu, Samorka og Samtök fyrirtækja í sjávarútvegi („samtökin“) skila 
sameiginlegri umsögn um frumvarp til laga um breytingu á lögum um hlutafélög og lögum um 
einkahlutafélög (kennitöluflakk).

Kennitöluflakk hefur verið meinsemd í íslensku atvinnulífi til fjölda ára en í því felst að viðkomandi 
félag hættir starfsemi en rekstur þess heldur áfram í gegnum annað félag með nýrri kennitölu enda sé 
markmiðið með gjaldþrotinu að komast undan einhveijum eða öllum lagalegum skuldbindingum 
félagsins. Það sem aðgreinir kennitöluflakk frá hefðbundnu gjaldþroti fyrirtækja er fyrst og fremst 
ásetningurinn sem liggur að baki gjaldþrotinu. Í hefðbundnu gjaldþroti stendur ásetningur stjórnenda til 
þess að standa við lagalegar skuldbindingar eins og hægt er ólíkt kennitöluflakki. Kennitöluflakki má 
skipta í tvennt eftir því hvort ásetningur til þess að standa ekki við lagalegar skuldbindingar sé til staðar 
frá upphafi eða síðar þegar greiðsluerfiðleikar gera vart við sig.

Samtökin telja mikilvægt að rekstrarumhverfi fyrirtækja sé þannig úr garði gert að það séu litlar 
aðgangshindranir og auðvelt og kostnaðarlítið sé að hefja rekstur, svigrúm sé til hóflegrar áhættutöku 
en á sama tíma sé regluverkið þannig úr garði gert að það veiti tilskilda vernd gegn misnotkun á 
hlutafélagaforminu, m.a. í formi kennitöluflakks.

Það er ekki auðvelt verkefni fyrir löggjafann að takast á við kennitöluflakk þar sem of vægt regluverk 
nær ekki að leysa vandamálið með fullnægjandi hætti en o f strangt regluverk getur á hinn bóginn komið 
í veg fyrir lögmæta og arðvænlega atvinnustarfsemi. Freistandi er fyrir löggjafann að reyna að taka á 
kennitöluflakki með hlutlægum viðmiðunum þar sem enginn greinarmunur er gerður á tilefni 
gjaldþrotaskipta eða rekstraraðstæðum. Sú leið sem hér er lögð til er dæmi um slíka leið. Noregur var 
með sambærilega reglu í átta ár eða frá 1976 til 1984 en hvarf frá henni vegna mikillar gagnrýni sem 
reglan hafði sætt, m.a. vegna þess hversu erfiðleikum bundið var að fá fólk til þátttöku í stjórnum félaga 
(Konkursrádets betænkning om konkurskarantæne nr. 1525/2011, bls. 8). Sú leið sem hér er lögð til er 
því til þess fallin að draga úr nauðsynlegri hóflegri áhættutöku í hagkerfinu sem er forsenda hagvaxtar 
og bættra lífskjara. Samtökin geta því ekki stutt frumvarpið þótt ásetningurinn sé góður.

Samtökin settu á fót starfshóp um leiðir til að sporna gegn kennitöluflakki í júní 2016. Starfshópurinn 
leitaði til sérfræðinga víðsvegar að úr atvinnulífinu og skilaði af sér tillögum sem voru samþykktir af 
stjórnum samtakanna. Samtökin fólu Samtökum atvinnulífsins að taka upp viðræður við 
Alþýðusamband Íslands („aðilar vinnumarkaðarins“). Aðilar vinnumarkaðarins kunngerðu tillögur 
sínar, Stöðvum kennitöluflakk 20. júní 2017 á sérstökum fréttamannafundi auk þess að kynna þær 
sérstaklega fyrir fjármálaráðherra og ráðherra ferðamála, iðnaðar og nýsköpunar ásamt þeirra 
aðstoðarmönnum og helstu sérfræðingum úr ráðuneytum.

Að mati aðila vinnumarkaðarins er ein meginástæða þess að ekki hafi náðst viðunandi árangur í að 
sporna gegn kennitöluflakki og annarri misnotkun á hlutafélagaforminu vandkvæði við að færa sönnur
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á að einstaklingur hafi sýnt a f  sér refsiverða háttsemi í störfum sínum sem stjómandi félags. Þá líður 
almennt mjög langur tími frá því að brot er framið þar til dómur fellur í sakamáli. Afleiðingin er sú að í 
framkvæmd stendur almenningur, svo sem ríkissjóður, lífeyrissjóðir, starfsmenn og fyrirtæki nær 
berskjaldaðir gegn kennitöluflökkurum og öðrum þeim sem misnota hlutafélagaformið. Staðan á Íslandi 
er því um margt lík og hún var í Danmörku áður en lög um tímabundið bann við þátttöku í stjórnun 
félaga með takmarkaðri ábyrgð tóku þar gildi 1. janúar 2014 (Karsten Engsig Snrensen: 
Konkurskarantæne“, bls. 170).

Aðaltillaga aðila vinnumarkaðarins lýtur af því að hér á landi verði lögfest líkt og í öllum 
nágrannalöndum okkar heimild til þess að geta svipt þá aðila sem teljast vanhæfir á grundvelli óveijandi 
viðskiptahátta eða rökstudds gruns um refsiverðan verknað í tengslum við atvinnurekstur, tímabundið 
heimild sinni til að taka þátt í stjórnun félaga með takmarkaðri ábyrgð. Tilgangurinn með heimildinni 
er ekki að refsa heldur að vernda kröfuhafa og almenning en sams konar heimild á Norðurlöndunum 
hefur ekki verið talin fela í sér refsingu eða refsikennd viðurlög í skilningi Mannréttindasáttmála Evrópu, 
sbr. t.d. mál Mannréttindadóms Evrópu nr. 12277/04 Storbráten gegn Noregi og Mjelde gegn Noregi. 
Heimildin er að jafnaði nýtt í um 10% gjaldþrotaskipta.

Samtökin fagna því að það standi til skv. þingmálaskrá ferðmála-, iðnaðar- og nýsköpunarráðherra að 
leggja fram frumvarp skv. tillögum aðila vinnumarkaðarins nú í janúar. Samtökin eru meira en tilbúin 
til að funda um efnið sé þess óskað að hálfu nefndarinnar.

Virðingarfyllst,

f.h. Samtaka atvinnulífsins f.h. Samorku

f.h. Samtaka ferðaþjónustunnar f.h. Samtaka fjármálafyrirtækja
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f.h. Samtaka fyrirtækja í sjávarútvegi f.h. Samtök iðnaðarins

f.h. SVÞ -  Samtök verslunar og þjónustu


