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Í mörg horn að líta í tengslum við samruna og yfirtökur
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Skattfrjálsir samrunar og skiptingar?
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Skattaleg réttindi og 
skyldur færast á milli 

fyrirtæka

Hluthafar ekki skattlagðir  

Fyrirtækin ekki skattlögð líkt 
og um sölu eigna væri að ræða

Yfirfæranlegt skattalegt tap
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Gagngjaldsskilyrðið

© Deloitte 2019 4

„Sé hlutafélagi slitið þannig að það sé algjörlega 

sameinað öðru hlutafélagi og hluthafar í fyrrnefnda 

félaginu fái eingöngu hlutabréf í síðarnefnda félaginu sem 

gagngjald fyrir hlutafé sitt í félagi því sem slitið var, þá 

skulu skiptin sem slík ekki hafa í för með sér skattskyldar 

tekjur fyrir þann sem hlutabréfin lét af hendi.“ 

„Sé hlutafélagi skipt þannig að fleiri en eitt hlutafélag taki 

við öllum eignum og skuldum þess og hluthafarnir í 

félaginu sem skipt er fái eingöngu hlutabréf í félögunum 

sem við taka sem gagngjald fyrir hlutafé sitt í hinu skipta 

félagi skulu skiptin sem slík ekki hafa í för með sér 

skattskyldar tekjur fyrir þann sem hlutabréfin lét af hendi.“ 
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Einfalt – ekki satt? 
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ER ÞETTA ÞÁ NOKKUÐ FLÓKIÐ?

Hluthafar fá eingöngu hlutabréf sem 
endurgjald við samruna eða skiptingu

ÞVÍ MIÐUR EKKI SVO EINFALT 

Ekki hægt að kaupa félag og 
framkvæma samruna samhliða eða 

strax í kjölfarið

Ekki hægt að framkvæma skiptingu og 
selja svo félag samhliða eða strax í 

kjölfarið

Skattyfirvöld 
og dómstólar 

hafa lagt 
línurnar
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Samrunar
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YSKN 100/1994 Hrd. 1997:385 (Vífilfell) Hrd. 143/2009 (Glitnir)

• R hf. keypti öll hlutabréf í P hf. 
af hluthöfum og greiddi með 
peningum og yfirtöku skulda. 

• Sameining fáum dögum síðar. 

Gagngjaldsskilyrðið ekki talið 
uppfyllt. 

• Samruni Vífilfells við F og GA.

• Hluthafar í Vífilfelli keyptu öll 
hlutabréf í F og GA skömmu 
áður en ákveðið var að 
sameina. félögin.

•Ekki kom 
Gagngjaldsskilyrðið ekki talið 
uppfyllt

 ÍSB keypti allt hlutafé í FF 
með reiðufé.

 Í tilkynningu til 
Kauphallarinnar rétt áður en 
FF var keypt kom fram að 
fyrirhugað væri að sameina 
félögin.

Gagngjaldsskilyrðið ekki talið 
uppfyllt. 
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Skiptingar
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Hrd. 217/2015 Hrd. 627/2015 YSKN nr. 11/2015

• Útgerðarfélagi skipt upp í tvö 
félög, aflaheimildir og skip í 
nýtt félag.

• Áður en skiptingin tók gildi var 
samið um kaup á nýja, 
óstofnaða félaginu.

Gagngjaldsskilyrðið ekki talið 
uppfyllt. 

• Kaupsamningur gerður um 
óstofnað félag L sem átti að 
taka við fasteignum við 
skiptingu.

• Skipting kláruð en strax í 
kjölfarið var L framselt til 
kaupanda. 

• Gagngjaldsskilyrðið ekki talið 
uppfyllt

 Útgerðarfélagi skipt upp í tvö 
félög, aflaheimildir, fasteign 
og skip í nýtt félag.

 Áður en skiptingin tók gildi 
var samið um kaup á 
viðtökufélaginu.

Gagngjaldsskilyrðið ekki talið 
uppfyllt. 
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Hvað þýðir „strax í kjölfarið“?
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A ehf. keypt
1. janúar 2019

1 vika? 1  mánuður? 1 ár? 2 ár?
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Áskoranir?
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A ehf.

B ehf.

• Félag A kaupir félag B í 
viðskiptalegum tilgangi 
vegna samlegðaráhrifa eða 
nýrrar stefnu.

• Í ljós kemur að 
rekstrarlega væri 
einfaldara að reka A og B í 
einu félagi.

• Þarf að bíða í tvö ár með 
samruna? 
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Áskoranir?
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A ehf.

B ehf. C ehf.

• Félag A kaupir félag B og 
félag C sem bæði starfa í 
sama rekstri.

• Nokkrum mánuðum síðar 
kemur í ljós að B er í 
rekstrarvanda en mögulegt 
væri að bjarga því með 
sameiningu við C, sem 
stendur fjárhagslega vel.

• Þarf að bíða í tvö ár með 
samruna? 
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Áskoranir?
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A ehf.

B ehf. C ehf. D ehf. E ehf.

• A hefur lengi átt félögin B, 
C, D og E.

• A tekur ákvörðun um að 
sameina þau í eitt félag 
undir B.

• Stuttu síðar ákveður A að 
hann vilji selja sameinað 
félag B.

• Þarf að bíða í tvö ár með 
söluna? 
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Áskoranir?
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A ehf.

B ehf.

• Hluthafar taka ákvörðun um 
að skipta B í annars vegar 
rekstrarfélagið B og hins 
vegar fasteignafélagið C.

• Nokkrum mánuðum síðar 
berst kauptilboð í C enda 
um spennandi 
fasteignafélag að ræða.

• Þarf að bíða í tvö ár með 
söluna? 

B ehf. C ehf.
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Samantekt
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Það sem við vitum Það sem við vitum ekki Meta þarf hvert tilvik fyrir sig

• Ef það er ákveðið strax við 
kaup á félagi að samruni verði 
framkvæmdur þá er samruninn 
ekki skattfrjáls

• Ef það er ákveðið strax við 
skiptingu félags að selja annað 
hvort félagið þá er skiptingin 
ekki skattfrjáls

• Hvað þarf að líða langur tími 
frá því að félag er keypt og þar 
til ákveðið er að sameina félög 
í rekstrarlegum tilgangi?

• Hvað þarf að líða langur tími 
frá því að félagi er skipt og þar 
til ákveðið er að selja félag 
sem var hluti af skiptingu?

 Áhrifin og afleiðingarnar af því 
að samruni eða skipting er 
ekki skattfrjáls geta verið 
mismunandi

 Ekki alltaf skattur til greiðslu 
þó samruni/skipting uppfyllir 
ekki gagngjaldsskilyrðið
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