
Tilkynning um slit á einkahlutafélagi

Nafn félags

Póstfang og sveitarfélag

RSK 17.52   29-12-2023

Á hluthafafundi sem haldinn var þann _______________ var samþykkt að slíta félaginu og fara fram á afskráningu þess í hlutafélagaskrá 

í samræmi við 83. gr. a laga nr. 138/1994, um einkahlutafélög, með síðari breytingum. Óskað er eftir því að skattskil ofangreinds félags verði tekin 

fyrir og úrskurðað um opinber gjöld þess vegna þessarar samþykktar. Eiginlegri starfsemi lauk _______________ 

Skattframtal _____ og ársreikningur fyrir rekstrarárið 1. janúar til 31. desember.

Skattframtal og lokaársreikningur fyrir tímabilið 1. jan. sl. til __________ á slitaári.

Skil á upplýsingum skv. 92. og 94. gr. laga nr. 90/2003, um tekjuskatt.

Skil á afdreginni staðgreiðslu fjármagnstekna og skilagreinum fyrir öll tímabil ef við á.

Ársreikningar sem á eftir að skila til opinberrar birtingar til ársreikningaskrár.

 

Listi y�r hluthafa og tillögu hluthafafundar um úthlutun eigna félagsins til hluthafa, sem kunna að standa eftir greiðslu 
opinberra gjalda vegna slita félagsins.

Tafla - I     Hluthafar og tillaga hluthafafundar um  úthlutun eigna til hluthafa 

Kennitala

Netfang

 A

Nafn

B
Kennitala
hluthafa

C
Stofnverð hlutafjár
(kaupverð/nafnverð)

D
Verðmæti eigna sem
koma til úthlutunar

E
Úthlutun eigna umfram
stofnverð   (D -C)

KennitalaNafn UndirskriftHlutafjáreign

Eftirfarandi gögn fylgja umsókn þessari:

Afskráning af launagreiðendaskrá.

Afskráning af virðisaukaskattsskrá.

Staðfesting á skilum á staðgreiðslu fjármagnstekjuskatts af úthlutun arðs við slit.

Einnig gæti þurft að skila inn þessum gögnum:

Samtals:

Við, hluthafar í ofangreindu einkahlutafélagi, lýsum því y�r með eiginhandar undirskrift okkar, að allar gjaldfallnar og ógjaldfallnar skuldir félagsins 
hafa verið greiddar og höfum við samþykkt að félaginu verði slitið skv. 83. gr. a laga nr. 138/1994, um einkahlutafélög, með síðari breytingum, 
og í samræmi við 3. mgr. 83. gr. a berum við beina, óskipta og ótakmarkaða ábyrgð á skuldum félagsins, hvort sem þær eru gjaldfallnar, 
ógjaldfallnar eða umdeildar, frá þeim tíma er þessi y�rlýsing um slit félagsins var ge�n.

Tafla - II     Yfirlýsing hluthafa um ábyrgð á skuldum félagsins 

Tilkynningargjald 3.700 kr. - staðgreiðist eða greiðist inn á reikning:
Skatturinn, kt. 540269-6029, reikningur 0515-26-723000. 
Kvittun þarf að fylgja.

Yfirlýsing þessi skal berast hlutafélagaskrá
innan tveggja vikna frá undirskrift.

 

Sjá skýringar á bakhlið
Tryggvagata 19 - 101 Reykjavík - Sími 442 1250 - fyrirtaekjaskra@skatturinn.is



Dagsetning og undirritun meirihluta stjórnar eða prókúruhafa ásamt kennitölu

Stjórn félagsins heimilar fyrirtækjaskrá að afla yfirlýsingar innheimtumanns ríkissjóðs 
um skuldastöðu félagsins.

Dags. Nafn Kennitala

Slit og afskráning á einkahlutafélagi að frumkvæði hluthafa

Með ákvæði í 83. gr. a. sem var lögfest með lögum nr. 52/2003, um breytingu á lögum nr. 138/1994, um einkahlutafélög, 
var hluthöfum í skuldlausu einkahlutafélagi veitt heimild til að hafa frumkvæði að afskráningu einkahlutafélaga á einfaldan 
og öruggan hátt. Tilgangur með þessari lagabreytingu er að gera hluthöfum einkahlutafélaga, sem oft eru mjög lítil og 
geta jafnvel verið með einum hluthafa, kleift að slíta félaginu og afskrá með einföldum og ódýrum hætti án aðkomu 
skilanefndar og lýsingar krafna á hendur félaginu.

Lagagreinin hljóðar þannig:
"Í skuldlausu einkahlutafélagi geta hluthafar afhent hlutafélagaskrá skri�ega y�rlýsingu um að allar gjaldfallnar og 
ógjaldfallnar skuldir félagsins ha� verið greiddar og félaginu slitið. Y�rlýsingin skal vera undirrituð með nafni, kennitölu og 
heimilisfangi allra hluthafa félagsins. Með y�rlýsingu skal fylgja vottorð frá toll- og skatty�rvöldum um að félagið skuldi 
ekki opinber gjöld. Hlutafélagaskrá má einungis skrá slit félagsins ef y�rlýsing hluthafanna berst skránni innan tveggja 
vikna frá undirskrift y�rlýsingarinnar. Hluthafar bera beina, óskipta og ótakmarkaða ábyrgð á skuldum einkahlutafélagsins, 
hvort sem þær eru gjaldfallnar, ógjaldfallnar eða umdeildar, frá þeim tíma er y�rlýsingin um slit félagsins var ge�n. Úthluta 
skal til hluthafa þeim eignum einkahlutafélags sem eftir kunna að standa."

Skv. 4. mgr. 116. gr. laga nr. 90/2003 má ekki slíta félagi fyrr en allir skattar þess hafa verið að fullu greiddir. Skattar teljast 
ekki samkvæmt þessari grein vera að fullu greiddir fyrr en álagning opinberra gjalda slitaárs hefur farið fram og álagningin 
tilkynnt innheimtumanni og innheimt af honum. Ríkisskattstjóra ber því að leggja á opinber gjöld í samræmi við framlagt 
skattframtal félagsins á slitaári og ársins á undan ha� álagning ekki farið fram og tilkynna álagninguna innheimtumanni.

Skilyrði þess slit fari fram eru eftirfarandi:
1. Framtöl vegna tekjuskatts og eignarskatts fyrir öll ár til og með slitaári ha� verið lögð fram og ríkisskattstjóri lagt á 

opinber gjöld í samræmi við þau og tilkynnt innheimtumanni um álagninguna. Framtal fyrir slitaárið skal sæta 
endurskoðun í samræmi við gögn og upplýsingar sem skatty�rvöldum eru tiltæk þegar ósk um y�rlýsingu skv. 83. 
gr. a berst. Í lokarekstrarreikningi, þ.e. fyrir slitaárið, skal gera grein fyrir sölu á eignum eða mismun á markaðsverði 
og bókfærðu verði þeirra vegna úthlutunar til hluthafa. Í lokaefnahagsreikningi skulu koma fram eignir og eigið fé til 
úthlutunar eftir að skuldir hafa verið greiddar aðrar en skuldir vegna óálagðra skulda slitaársins.

2. Að félag sem verið hefur á launagreiðendaskrá ha� skilað skilagreinum og sundurliðunum til rekstrarloka og tilkynnt 
að starfseminni sé hætt.

3. Að félag sem verið hefur í virðisaukaskattsskyldri starfsemi ha� skilað virðisaukaskýrslum til loka starfseminnar m.a. 
vegna sölu á rekstrareignum og óskað eftir afskráningu af virðisaukaskattsskrá.

4. Að félagið ha� staðið skil á upplýsingum samkvæmt 92. gr. og 94. gr. laga nr. 90/2003. Ríkisskattstjóri skal krefja um 
slíkar upplýsingar eftir því sem hann telur ársreikninga og framtöl félagsins gefa tilefni til.

5. Að félagið ha� staðið skil á afdreginni staðgreiðslu af fjármagnstekjum og staðgreiðslu af greiðslum til aðila með 
takmarkaða skattskyldu hér á landi eftir því sem ríkisskattstjóri telur ársreikninga og framtöl gefa tilefni til.

6. Að ársreikningar fylgi framtölum. Fyrir þau almanaksár sem kunna að vera liðin frá því að rekstur var síðast hjá 
félaginu dugir þó y�rlýsing stjórnar félagsins um að félagið ha� ekki átt eignir né borið skuldir á þeim árum.

7. Félagið sé skuldlaust samkvæmt lokaefnahagsreikningi.
8. Félaginu ha� verið slitið samkvæmt ákvörðun hlutahafafundar og fyrir liggi y�rlýsing til hlutafélagaskrár um að 

hluthafafundur ha� samþykkt að slíta félaginu og óska eftir afskráningu úr hlutafélagaskrá svo og y�rlýsing allra 
hluthafa um beina, óskipta og ótakmarkaða ábyrgð þeirra á skuldum félagsins frá þeim tíma sem y�rlýsing um slit 
félagsins var ge�n.
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