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Efni: Umsögn Neytendasamtakanna um frumvarp til laga um um breytingu á lögum 
um gjaldþrotaskipti o.fl., nr. 21/1991 (kennitöluflakk), 277 mál.

Neytendasamtökin fagna frumvarpinu og telja löngu tímabært að setja lög sem taka á 
kennitöluflakki.

Kennitöluflakk hefur verið meinsemd í íslensku atvinnulífi um langt árabil og hefur 
ítrekar verið kallað eftir því að stjórnvöld grípi til viðeigandi aðgerða. Má m.a. nefna 
vandaða greiningu og tillögur til úrbóta sem Alþýðusamband Ísland og Samtök 
atvinnulífsins lögðu fram árið 2017 „Stöðvum kennitöluflakk".

Tjón samfélagsins vegna kennitöluflakks er margþætt og getur haft áhrif á neytendur 
með beinum hætti eins og rakið er í meðfylgjandi umfjöllun „Verktaki fer í gjaldþrot" sem 
birtist í Neytendablaðinu 2. tbl. 2021.

Í greininni er rakin þrautaganga neytanda sem keypt hafði galla glugga af trésmiðju. 
Trésmiðjan neitaði að bæta gallann og var látið reyna á málið fyrir kærunefnd lausafjár- 
og þjónustukaupa, héraðsdómi og loks Landsrétti. Neytandinn vann málið á öllum 
stigum og tók ferlið 3 ár. Þegar dómur Landsréttar lá fyrir var trésmiðjan farin í þrot. 
Þegar neytandinn fór að rannsaka málið kom í ljós að eigandinn hafði áður rekið þrjú 
fyrirtæki sem farið höfðu í þrot og var trésmiðjan það fjórða. Neytandinn stóð því uppi 
með tjón sem ekki fékkst bætt auk málskostnaðs.

Þar sem áhrif kennitöluflakks eru svo víðtæk og alvarleg má furðu sæta hversu lengi það 
hefur fengið að viðgangast. Þeir sem verða fyrir barðinu á þessari meinsemd eru m.a sá 
þorri fyrirtækja sem stundar heiðarlega starfsemi, ríkið, skattgreiðendur, stéttarfélög, 
launafólk og lífeyrissjóðir.



Stjórnvöld hafa ítrekað haft það á stefnuskrá sinni að grípa til aðgerða gegn 
kennitöluflakki en af því hefur þó aldrei orðið. Stjórnvöldum virðist þó alvara málsins ljós 
sem er jákvætt og leggja Neytendasamtökin ríka áherslu á að frumvarpið nái fram að 
ganga.

Virðingarfyllst f.h. Neytendasamtakanna

Breki Karlsson, formaður

Brynhildur Pétursdóttir, framkvæmdastjóri



Verktaki fer 
í gjaldþrot 
- neytandi situr uppi með 

milljóna tjón

Snemma árs 2018 ákvað félagsmaður að endurnýja glugga 
í húsi sínu og leitaði hann nokkurra tilboða í verkið. Hann 
ákvað að taka tilboði lítillar trésmiðju og pantaði 11 sérsmíðaða 
glugga úr Oregon-furu. Þegar verkinu var lokið voru smiðir 
fengnir til að setja gluggana upp og fóru þá að koma í ljós ýmsir 
vankantar. Opnanleg fög voru skökk í gluggafalsi, sprungur 
sáust í gluggapóstum og í sumum þeirra var vaxfyllir, kvistir eru 
sýnilegir í póstum og fullir af vaxi og samsetningarnót horna 
þannig að saga þurfti hornin til svo þau pössuðu, svo fátt eitt 
sé nefnt. Þegar búið var að setja sex glugga upp af ellefu var 
ísetning stöðvuð því alltaf komu fleiri atriði í ljós. Smiðirnir 
töldu augljóst að gluggarnir stæðust ekki kröfur og voru tilbúnir 
að kvitta undir það. Hjónin kvörtuðu því til trésmiðjunnar og 
fóru fram á riftun, þ.e. endurgreiðslu á öllum gluggunum, enda 
um umfangsmikinn galla að ræða. Trésmiðjan taldi sig eiga rétt á 
að gera við umrædda galla en kaupendur töldu að fullreynt væri 
með það.

Unnu málið á öllum stigum
Þar sem ekki náðust sáttir sendu hjónin málið í til kærunefndar 
lausafjár- og þjónustukaupa. Í nóvember 2018 komst nefndin að 
þeirri niðurstöðu að hjónunum væri heimilt að rifta kaupunum 
og bæri trésmiðjunni að endurgreiða þeim andvirði glugganna 
enda væri um verulegan galla að ræða. Trésmiðjan sætti sig 
ekki við þessa niðurstöðu og sáu hjónin sig þá knúin að fara 
með málið fyrir dóm. Rúmu ári seinna, eða í desember 2019, 
komst héraðsdómur að sömu niðurstöðu og kærunefndin, þ.e. að 
hjónin hefðu rétt til að rifta kaupunum. Trésmiðjunni var þar að 
auki gert að greiða hjónunum skaðabætur vegna uppsetningar 
glugganna auk málskostnaðar. Trésmiðjan sætti sig heldur ekki 
við þá niðurstöðu og áfrýjaði málinu til Landsréttar. Í júní 2021 
staðfesti Landsréttur dóm héraðsdóms en þá höfðu liðið þrjú 
ár frá því að hjónin sendu málið fyrst fyrir kærunefnd. Þegar 
niðurstaða Landsréttar lá fyrir hafði trésmiðjan hins vegar farið 
í þrot.

Sitja uppi með allan kostnað
Hjónin sitja því uppi með allan kostnað vegna ónothæfra glugga 
sem kostuðu vel yfir eina milljón króna, uppsetningu og vinnu 
við að taka gluggana niður auk málskostnaðar við tvö dómsmál. 
Krafan í dag nemur um þremur og hálfri milljón með drátt- 
arvöxtum. Félagsmaður segir í samtali við Neytendablaðið að 
ekkert hafi gengið að sækja kröfuna á eiganda trésmiðjunnar. Við 
eftirgrennslan hafi líka komið í ljós að þetta var ekki í fyrsta sinn 
og ekki í annað sinn sem umræddur aðili hafi farið með fyrirtæki 
í gjaldþrot.

Aldrei var lokið við að se,ja alla gluggana uppþar sem fjölmargir 
gallar komu fram við uppsetningu. Samkvæmt dómsorði bar se.janda 
að endurgreiða félagsmanni allan kostnað en se.jandinn fór í þrot og 
hefur í engu sinnt knfu félagsmanns.

Þegar rýnt er í þetta tiltekna mál koma í ljós brotalamir í kerfinu 
sem brýnt er að bæta og hafa legið fyrir um langa hríð. Hér á 
landi eru engin takmörk fyrir því hversu oft einstaklingur getur 
stofnað ný hlutafélög þrátt fyrir sögu um ítrekuð gjaldþrot. Er 
í þessu sambandi talað um kennitöluflakk sem lítill vilji virðist 
vera til að taka á. Þá er mjög óheppilegt hversu langan tíma það 
tekur að fá leyst úr jafn einföldu máli fyrir dómstólum og hversu 
dýrt það er, en sú umfjöllun bíður betri tíma.
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Kennitöluflakk - kallað eftir aðgerðum
Í áratugi hefur verið talað um nauðsyn þess að stöðva kennitölu- 
flakk enda um að ræða ólíðandi athæfi sem bitnar á ríkissjóði, 
neytendum, launafólki, lífeyrissjóðum og öðrum kröfuhöfum, svo 
sem undirverktökum. Þá skekkir kennitöluflakk samkeppnistöðu 
þeirra sem standa skil á sínu. Hávær krafa hefur verið um að 
tekið sé á þessari meinsemd en lítill áhugi hefur verið fyrir hendi 
af hálfu stjórnvalda.

Alræmdir kennitöluflakkarar
Alþýðusamband Íslands (ASÍ) hefur lengi bent á að úrbóta sé 
þörf. Árið 2013 kom út skýrslan „Aðgerðir gegn kennitöluflakki 
og samfélagslegt tjón af þess völdum“ þar sem lagðar voru 
fram fjölmargar tillögur til úrbóta. Fram kom meðal annars 
að oft mætti rekja gjaldþrot fyrirtækja til sömu einstaklinga. 
Þannig höfðu 142 einstaklingar tengst gjaldþroti fimm félaga 
eða fleiri á árunum 2008-2012 og að sömu einstaklingar höfðu 
verið í forsvari fyrir allt að 27 félög sem hafa orðið gjaldþrota 
á sama tíma. því væri ekki hægt að draga aðrar ályktanir en að 
kerfisbundin og gróf misnotkun á heimildinni til reksturs félaga 
með takmarkaða ábyrgð væri viðvarandi og alvarlegt vandamál 
á Íslandi. Til mikils væri því að vinna að stöðva þá aðila sem 
ítrekað eru staðnir að verki.

Heimild til atvinnubanns
Stjórnvöld sýndu málinu lítinn áhuga og árið 2017 kynntu ASÍ 
og Samtök atvinnulífsins tillögur sínar, Stöðvum kennitöluflakk. 
Ein megintillagan snýst um að heimilt verði að setja einstakling 
í tímabundið atvinnubann teljist hann vanhæfur til að stýra 
fyrirtæki. Skilyrði fyrir slíku banni væru óverjandi viðskiptahætt- 
ir eða rökstuddur grunur um refsiverðan verknað í tengslum við 
atvinnurekstur. Slíka löggjöf er að finna í nágrannalöndunum 
og hefur til dæmis verið við lýði í áratugi í Svíþjóð, Noregi og 
Bretlandi, sem og á Írlandi. Danir settu loksins sambærilega 
löggjöf 2014 og ljóst er að Ísland sker sig úr hvað þetta varðar. 
Á síðasta þingvetri var loksins lagt fram frumvarp í þessa veru.

Kennitöluflakk felur ístuttu máli ísér að 
viðkomandi félag hættir starfsemi en rekstur 
þess heldur áfram ígegnum annað félag 
með nýrri kennitölu enda sé markmiðið með 
gjaldþrotinu að komast undan einhverjum eða 
öllum lagalegum skuldbindingum félagsins.
(skilgreining fengin af kynningu SI og ASÍ)

Kveður það á um að hægt sé að leggja atvinnubann á einstak- 
linga sem ekki teljast hæfir til að stýra hlutafélagi og gildi bannið 
í þrjú ár. Er svo skilgreint nánar í hverju slíkt vanhæfi geti falist 
en markmiðið er fyrst og fremst að stöðva þá sem ítrekað hafa 
verið staðnir að því að misnota hlutafélagaformið með tilheyr- 
andi tjóni fyrir samfélagið.

Málið var því miður ekki klárað fyrir þinglok sem ætti kannski 
ekki að koma á óvart miðað við tregðuna í gegnum tíðina. Það 
var þó skref í rétta átt að málið skyldi yfirhöfuð vera lagt fram. 
Neytendasamtökin taka undir með öðrum hagsmunasamtökum 
og telja nauðsynlegt að stjórnvöld tryggi samfélaginu sambæri- 
lega vernd gegn kennitöluflökkurum og nágrannaþjóðir okkar 
búa við.
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