
Umsögn vegna Gjaldþrotaskipti
277. mál, lagafrumvarp 153. löggjafarþing 2022-2023. 815. mál á 150. þingi - gjaldþrotaskipti.

Íslenska þjóðfylkingin telur það varhugavert að leggja þetta frumvarp fram að óbreyttu!

1. Að stjórnarmaður geti ekki verið í stjórn eða átt annað fyrirtæki sem er 
skuldlaust og þurfi að afsala sér stjórnarstarfi vegna gjaldþrots fyrirtækis í þrjú ár, 
er fáránleg krafa.
2. Slík íþyngjandi kröfur til fyrirtækjareksturs mun koma í veg fyrir 
frumkvöðlastarfsemi.
3. Menn sem stunda fyrirtækjarekstur og fyrirtæki verða gjaldþrota fyrir minna 
en 50mkr, eða rekstrastöðvun verður, á ekki að hegna með þessum hætti, því í 
flestum tilfellum eru viðkomandi stjórnendur sem og eigendur búnir að leggja 
mikið fé í viðkomandi rekstur sem ekki hefur staðið undir væntingum og eða þurft 
að taka á sig ófyrirsjáanlegan kostnað sem riðið hefur viðkomandi fyrirtæki að 
fullu. Þarna á ríkið og sveitafélög ekki síst hlut að máli!
4. Rekstri lítilla og meðalstórra fyrirtækja mun fækka töl vert með slíkum 
íþyngjandi kröfum á stjórnendur, mun það skapa meira atvinnuleysi minni 
samkeppni og þar af leiðandi meiri kostnað fyrir ríki og sveitafélög þar sem 
fákeppni yrði í samkeppni um viðskipti á vegum hins opinbera!
5. Þá kemur þetta ekki fyrir notkun leppa þegar halla fer undan fæti, eins og 
frægt er orðið með stóreignamenn og lögfræðinga. Held að það þurfi að rýna 
þetta frumvarp betur, þvíþað er engan veginn að taka á vandamálinu sem ætlast 
er til með frumvarpinu. Oft á tíðum eru stærstu gjaldþrotamálin meðhöndluð á 
svipaðan hátt og smærri mál. Til umhugsunar gjaldþrot stærri verktakafyrirtækja, 
sem skiptu um kennitölur og settu fjölda smærri fyrirtækja í þrot, á sér stað en í 
dag, en ríkið sá ekki ástæðu til að banna þeim að bjóða í og halda áfram starfsemi 
eins og engin væri morgundagurinn. En ef smærri fyrirtæki lenda á vanskilaskrá 
vegna þess að ylla gengur að fá greitt bæði frá stærri viðskiptavinum og hinu 
opinbera er þeim umsvifalaust hafnað í opinberum útboðum. Hér þarf að verða 
breyting á!

Íþessu sambandi væri ríkisvaldinu nær að skoða eigin rekstur og setja inn í 
viðkomandi frumvarp. Ríkistjórn, alþingi og opinbera stjórnsýslu. Hvernig væri að 
hugsa þetta aðeins út fyrir boxið, t.d., að ef ofangreindir þyrftu að segja af sér 
embættum færu þeir fram úr fjárlögum svo eitthvað sé nefnt. Það er nefnilega 
ekkert mál að reka fyrirtæki ef aðrir þurfa að borga hallareksturinn og 
ófyrirsjáanlegan kostnað. Það er gott að geta rekið fyrirtæki„opinberan rekstur" 
og hvað eina, ef mistökum er varpað yfir á almenning, eða annar þarf að borga 
brúsann. Að þessu sögðu teljum við þetta frumvarp ótækt, hafi stjórnvöld ekki 
tekið til heima hjá sér, þar sem þar ættu þeir að setja gott fordæmi. Það er okkar 

https://www.althingi.is/thingstorf/thingmalalistar-eftir-thingum/ferill/?ltg=150&mnr=815


mat að komi þetta frumvarp til laga, mun öll frumkvöðlastarfsemi flytjast úr landi, 
sem þjóð eins og Ísland hefur ekki efni á!
Sjá nýlega frétt
: https://www.mbl.is/vidskipti/frettir/2022/10/22/radherra olli titringi a fjarm 
alamarkadi/

Með vinsemd og virðingu.
Fh. Íslensku þjóðfylkingarinnar
Guðmundur Karl Þorleifsson
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