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Annað meginmarkmið fjárlagafrumvarpa áranna 2012 og 2013 var 
að ná afgangi á heildarjöfnuði árið 2014 sem næmi 1% af lands-
framleiðslu. Samkvæmt fjárlagafrumvarpi fyrir árið 2014 er gert 
ráð fyrir að markmið um afgang á heildarjöfnuði náist árið 2014 
en að hann verði mun minni eða einungis tæplega 0,1% af lands-
framleiðslu. Langtímaáætlun frumvarpsins víkur einnig töluvert frá 
langtímaáætlun fjárlagafrumvarpa áranna 2012 og 2013. Núverandi 
langtímaáætlun felur ekki í sér stefnumörkun ríkisstjórnarinnar fyrir 
ríkisfjármálin heldur er aðeins um að ræða einfaldan framreikning 
fyrir næstu ár. Í frumvarpinu er gert ráð fyrir að frumjöfnuður nemi 
56 ma.kr. á næsta ári eða 2,9% af landsframleiðslu sem er bati frá 
fyrra ári um 1,5 prósentur. Gangi það eftir yrði bati á frumjöfnuði frá 
árinu 2009 til og með ársinu 2014 samtals 9,5% af landsframleiðslu 
(sjá umfjöllun í kafla V). 

 
Heildarjöfnuður lítillega jákvæður á rekstrargrunni en 
neikvæður á greiðslugrunni
Samkvæmt fjárlagafrumvarpinu er stefnt að afgangi á heildarjöfnuði 
sem nemur 0,1% af vergri landsframleiðslu. Sá afgangur er mældur 
á rekstrargrunni. Afkoman á greiðslugrunni verður hins vegar enn þá 
neikvæð um 10 ma.kr., sem þýðir að enn þarf að fjármagna útgjöld 
umfram tekjur. Hallinn er hins vegar það lítill að stefnt er að því að 
fjármagna hann með því að ganga á innstæður ríkissjóðs hjá Seðla-
bankanum.

Til að ná þeim bata á afkomu milli ára sem stefnt er að með 
frumvarpinu er gert ráð fyrir, eins og undanfarin ár, að farin verði 
blönduð leið þar sem tekjur eru auknar og útgjöld dregin saman. 
Áætlað er að sértækar aðgerðir muni nema 1% af landsframleiðslu 
en í krónum talið nema aðgerðir til að bæta afkomu ríkissjóðs frá því 
sem ella hefði orðið tæpum 19 ma.kr. – ráðstafanir til að auka tekjur 
nemi tæplega 7 ma.kr. og útgjöld verði dregin saman um 12 ma.kr.

 
Tekjuhliðin árið 2014
Samkvæmt frumvarpinu munu hækkanir á sköttum og vörugjöldum 
skila 8,9 ma.kr. í auknar tekjur en lægri arðgreiðslur og lægra veiði-
gjald draga úr þeim sem nemur 4,4 ma.kr. Áætlað er að tekjur aukist 
um 27,4 ma.kr. vegna hækkunar nafnvirðis landsframleiðslu á næsta 
ári. Samtals aukast því tekjur um tæpa 32 ma.kr. frá áætluðum 
tekjum ársins 2013.
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Gert er ráð fyrir að breytingar verði á skattstofnum eins og 
tekjuskatti einstaklinga og fjármagnstekjuskatti en að tekjuskattur 
lögaðila haldist óbreyttur og boðaðar eru breytingar á óbeinum 
sköttum á næstu árum án þess að þær séu útfærðar í frumvarpinu. 
Tryggingargjald verður áfram lækkað. Eftirfarandi skattbreytingar 
eru áætlaðar:

•	 Lækka	á	samanlagt	hlutfall	tryggingargjalds	hjá	atvinnurekend-
um og gjalds í Ábyrgðarsjóð launa um 0,1 prósentu. Lækkunin 
samanstendur af lækkun atvinnutryggingargjalds um 0,6 pró-
sentur, 0,25 prósentna lækkun gjalds í Ábyrgðasjóð launa vegna 
gjaldþrota og 0,75 prósentna hækkun almenna tryggingargjalds-
ins. Áætlað er að tekjur ríkissjóðs minnki um 1 ma.kr. á næsta ári 
vegna þessara breytinga. Jafnframt er áætlað að tryggingargjald 
lækki til viðbótar um samtals 0,24 prósentur á árunum 2015 og 
2016 og verði þá 7%.

•	 Fjársýsluskattur	sem	lagður	er	á	launagreiðslur	fjármálafyrirtækja	
og tryggingafélaga verður lækkaður úr 6,75% í 4,5% og er 
áætlað að tekjur minnki um 1,1 ma.kr. þess vegna.

•	 Svonefndur	,,bankaskattur“,	sem	er	lagður	á	heildarskuldir	lána-
fyrirtækja og innlánsstofnana hækkar úr 0,041% í 0,145%. Að 
auki er stefnt að því að breyta lögum um þennan skatt þannig 
að þau taki einnig til lögaðila í slitameðferð. Áætlað er að tekjur 
ríkissjóðs hækki um 14,3 ma.kr. vegna þessa árið 2014. 

•	 Lækka	 á	 tekjuskatt	 einstaklinga	 með	 því	 að	 lækka	 miðþrep	
skattsins um 0,8 prósentur þannig að það fari úr 25,8% í 25%. 
Áætlað er að aðgerðin dragi úr tekjum ríkissjóðs um allt að 5 
ma.kr. árið 2014. 

•	 Frítekjumark	 fjármagnstekjuskatts	 vegna	 fjármagnstekna	 ein-
staklinga hækkar úr 100 þ.kr. í 125 þ.kr. Breytingin hefur hins 
vegar ekki áhrif á tekjur fyrr en árið 2015.

•	 Virðisaukaskattur	 á	 einnota	 pappírsbleiur	 lækkar	 úr	 almennu	
þrepi niður í neðra þrep skattsins. Gert er ráð fyrir að tekjur af 
virðisaukaskatti minnki við það um 200 m.kr.

•	 Stimpilgjald	 af	 lánsskjölum	 verður	 fellt	 niður	 samhliða	 því	 að	
stimpilgjald af eignaryfirfærsluskiptasamningum hækkar. Tekju-
áhrif eru talin verða óveruleg. 

Tafla 1 Áætluð afkoma ríkissjóðs 2014-17 samkvæmt langtímaáætlun 
fjárlagafrumvarps ársins 2014

Ma.kr. 2014 2015 2016 2017

Heildartekjur 587,6 606,1 624,6 663,7

     Þar af skatttekjur 534,3 551,4 566,5 600,7

Heildargjöld 587,1 603,5 624,3 644,7

     Rekstrargjöld 239,8 246 254,6 263,5

     Fjármagnskostnaður 76 80,2 86,1 89,3

     Tilfærsluútgjöld 241,4 248 255,2 264,6

     Viðhald 8,7 8,8 9 9,3

     Fjárfesting 21,2 20,6 19,4 18,1

Heildarjöfnuður ríkissjóðs 0,5 2,6 0,3 19

     sem % af VLF 0 0,1 0 0,8

     bati frá fyrra ári 1,8 0,1 -0,1 0,8

     Frumtekjur 567,1 584,6 600,4 635,1

     Frumgjöld 511,1 523,4 538,3 555,4

Frumjöfnuður ríkissjóðs 55,9 61,2 62,2 79,7

     sem hlutfall af VLF (%) 2,9 3,1 2,9 3,6

     Bati frá fyrra ári 1,5 0,1 -0,1 0,6

Heimild: Fjármála- og efnahagsráðuneytið.
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Í töflu 2 er að finna samantekt á tekjubreytingum sem áætlað 

er að verði á milli ára. Tekjur af væntum arðgreiðslum minnka um 
3,8 ma.kr., auk þess sem tekjur af veiðigjaldi minnka um 600 m.kr. 
vegna þeirra breytinga sem gerðar voru á gjaldinu á sumarþingi. 
Gert er ráð fyrir að áfengis-, bifreiða-, kílómetra-, olíu- og bensín-
gjöld hækki í samræmi við verðlag um 3% sem skila eiga viðbótar-
tekjum sem nema 2 m.kr. 

Gjaldahliðin árið 2014
Áætlað er að útgjöld ríkissjóðs minnki um 12 ma.kr. eða 0,6% af 
landsframleiðslu á árinu 2014 vegna sérstakra aðhaldsaðgerða. Að-
haldskrafan nemur 1,2% af veltu. Á árunum 2015-2017 er gert ráð 
fyrir að aðhaldið verði svipað, í kringum 1%, en þá er ráðuneytum 
ætlað að lækka útgjöld um 5 ma.kr. á ári í sérstökum aðhaldsað-
gerðum. 

Af þeim 12 ma.kr. sem gert er ráð fyrir að útgjöld ársins 2014 
minnki um eru 3,6 ma.kr. veltutengdar aðhaldsráðstafanir og 2,6 
ma.kr. sértækar aðhaldsaðgerðir. Þar vegur þyngst að dregið er úr 
nýframkvæmdum í vegamálum (0,8 ma.kr.) á móti framkvæmdum 
við jarðgöng. Loks á að ná fram 5,8 ma.kr. niðurskurði með því að 
falla frá verkefnum sem ekki eru komin til framkvæmda eða eru til-
tölulega nýbyrjuð þar sem ríkissjóður hefur ekki enn skuldbundið sig. 
Megnið af þeirri lækkun, eða 4,5 ma.kr., er vegna ýmissa verkefna úr 
fjárfestingaráætlun fyrir árin 2013-15 sem fyrri ríkisstjórn veitti fram-
lög til með fjárlögum ársins 2013 og ekki er lengur nægilega traust 
fjármögnun fyrir. Sjá má aðhaldsaðgerðir eftir hagrænni skiptingu í 
töflu 3. 

Gangi þetta eftir verður umfang aðhaldsaðgerða einni pró-
sentu meira á næsta ári, mælt sem hlutfall af veltu, en samkvæmt 
áformum fjárlagafrumvarpsins fyrir árið í ár. Til að setja aðhaldsað-
gerðirnar sem áætlaðar eru á næsta ári í samhengi við það sem verið   

Tafla 3 Hagræn skipting aðhaldsaðgerða

Rekstrargrunnur, ma.kr. Lækkun 2014 Velta 2013 Lækkun %

Rekstur  -3,1 220,1 -1,4

Tilfærslur  -4,9 229,5 -2,1

Viðhald og stofnkostnaður  -4,0 27,8 -14,3

Samtals  -12,0 477,4 -2,5

Heimild: Fjármála- og efnahagsráðuneytið.

Tafla 2 Breytingar á tekjum milli ára

 Ma.kr.

Áætlaðar tekjur ársins 2013 555,6

Breytingar á tekjum milli ára 

Hærri landsframleiðsla árið 2014 en 2013 27,4

Breikkun bankaskatts (þrotabú) 11,3

Hækkun bankaskatts (0,041% í 0,145%) 2,9

Lækkun tekjuskatts einstaklinga, miðþreps, úr 25,8% í 25% -5,0

Lækkun fjársýsluskatts (6,75% í 4,5%) -1,1

Lækkun tryggingargjalds (7,34% í 7,24%) -1,0

Vsk. á bleiur lækkaður í lægra skattþrep -0,2

Vörugjöld 2,0

Veiðigjald -0,6

Arður -3,8

Áætlaðar tekjur ársins 2014 samkvæmt fjárlagafrumvarpi 587,6

Hækkun frá áætlun 2013 31,9

Heimild: Fjármála- og efnahagsráðuneytið.
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Tafla 4 Breytingar á útgjöldum milli áranna 2013 og 2014 

Rekstrargrunnur M.kr.

  Útgjöld samkvæmt fjárlögum ársins 2013 583.028

Breytingar á  útgjöldum milli ára  

  Lífeyristryggingar og félagsleg aðstoð, lagabreytingar og samningsbundin útgjöld 5.039

  Íbúðalánasjóður, tímabundið árlegt rekstrarframlag 2013-2017 4.500

  Sjúkratryggingar (umframútgjöld) 1.538

  Framlag til jafnlaunaátaks á árinu 2014 1.490

  Uppbygging innviða vegna atvinnustarfsemi Bakka í Norðurþingi 1.477

  Lífeyristr. og félagsleg aðstoð, fjölgun bótaþega milli ára og umframútgjöld 2013 1.000

  Hækkun á framlagi Íslands til Þróunarsjóðs EFTA 749

  Hækkun á framlagi ríkissjóðs vegna Norðfjarðarganga 670

  Efling almennrar löggæslu 500

  Vaxtabætur, endurmetin áætlun m.t.t. útkomu áranna 2012 og 2013 -2.000

  Atvinnuleysisbætur, tímabundnum átaksverkefnum lýkur og minna atvinnuleysi -1.790

  Barnabætur -393

  Framlag til jöfnunar flutningskostnaðar fellur niður 2014 -197

  Breyting á mörkun útvarpsgjalds frestast til 1. janúar 2016 -500

  40 hjúkrunarrými á Vífilsstöðum 350

  Aukin framlög til Aldarafmælissjóðs Háskóla Íslands 300

  Hækkun hámarksþaks á greiðslur til foreldra í fæðingarorlofi  400

  Önnur bundin útgjöld 9.807

  Samtals aukin útgjöld 22.940

  Niðurfelld fjárframlög (t.d. tækjakaup FSA og LSH, -700 m.kr.) -7.863

  Útgjöld fjármögnuð með ríkistekjum -951

  Aðhaldsráðstafanir -11.968

  Frumútgjöld 2014 á verðlagi 2013 500.510

  Áhrif af launahækkunum 1. mars 2013 sem gilda allt árið 2014 863

  Launabætur vegna kjarasamnings sjúkraflutningamanna frá 2011 41

  Launa-, gengis- og verðlagsbreytingar fjárlagafrumvarps 2014 9.719

  Launa-, gengis- og verðlagsbreytingar alls 10.623

  Frumútgjöld 2014 á verðlagi ársins  511.133

  Breyting vaxtagj. (þar af -10.700 m.kr. vegna skilmálabreytinga á SÍ skuldabréfi)  -8.713

  Heildargjöld árið 2014 samkvæmt fjárlagafrumvarpi 587.096

Heimild: Fjármála- og efnahagsráðuneytið.

1. Vextir af óverðtryggðu bréfi færast á rekstrarreikning ríkissjóðs en ef lánið er verðtryggt 
færast raunvextir á rekstrarreikning en verðtryggingarþátturinn færist sem endurmat í 
efnahagsreikningi.

hefur frá því að fjármálakreppan brast á námu aðhaldsaðgerðir árs-
ins 2010, en þá varð aðhaldið mest, 3,6% en áætlað er að aðhaldið 
verði 0,6% á næsta ári. 

Heildarútgjaldaaukningin frá fjárlögum ársins 2013 er 4,1 
ma.kr. Þar vega þyngst breyttar útgjaldaskuldbindingar í ýmsum 
kerfum sem ríkissjóður rekur (14,1 ma.kr.) en launa-, gengis- og 
verðlagsbreytingar frá árinu 2013 nema samtals 10,6 ma.kr. Loks 
er áætlað að vaxtagjöld ríkissjóðs minnki um 8,7 ma.kr. m.a. vegna 
þess að gert er ráð fyrir skilmálabreytingu samhliða framlengingu 
skuldabréfs sem ríkissjóður gaf út til Seðlabanka Íslands vegna yfir-
töku bankans á veð- og daglánum fjármálastofnana í kjölfar falls 
þeirra. Yrði af þessari skilmálabreytingu, myndu vaxtagjöld ríkissjóðs 
lækka um 10,7 ma.kr. á ári. Lækkunin kemur ekki öll fram í lækkun 
vaxtagjalda þar sem ekki varð af því að vöxtum skuldabréfsins yrði 
breytt í óverðtryggða vexti í stað verðtryggðra eins og til stóð sam-
kvæmt fjárlögum þessa árs.1 Hækkanir á útgjaldahlið nema því sam-
tals 24,7 ma.kr. en á móti þeim vega áðurnefndar aðhaldsaðgerðir 
upp á 12 ma.kr. og lækkun vaxtagjalda um tæpa 9 ma.kr. Niður-
staðan er því 4 ma.kr. aukning útgjalda milli ára. Í töflu 4 má sjá 
ítarlega sundurliðun á breytingum á útgjöldum frá fjárlögum ársins 
2013 til fjárlagafrumvarps ársins 2014.
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Ný umgjörð um ríkisfjármálastefnuna væntanleg í nýjum lögum 
um opinber fjármál
Boðað hefur verið að frumvarp sem ætlað er að skapa ríkisfjármála-
stefnunni betri umgjörð verði lagt fram á Alþingi nú í nóvember. 
Sú vinna kemur í kjölfar ráðgjafar frá Alþjóðagjaldeyrissjóðnum um 
hvernig styrkja megi umgjörð ríkisfjármála. Meginmarkmiðið er að 
treysta aðkomu Alþingis að því að setja ríkisfjármálunum og opin-
berum fjármálum markmið sem liggi til grundvallar við gerð fjárlaga. 
Betri áætlanagerð og aukinn agi í framkvæmd fjárlaga á að leiða til 
þess að sama niðurstaða fáist í fjárlögum hvers árs og í ríkisreikningi. 
Til athugunar er m.a. að taka upp fjármálareglu sem fastsetur fjár-
málastefnuna fimm ár fram í tímann. Gert er ráð fyrir að fjármála-
stefnan yrði mörkuð í umræðum á vorþingi og að hún setji sumar-
vinnu við fjárlög og haustumræðu um fjárlög ákveðinn ramma. Auk 
þessa er stefnt að stofnun óháðs fjármálaráðs þriggja sérfræðinga 
sem á að hafa eftirlit með og veita umsögn um framkvæmd fjár-
málastefnunnar.2 

2. Slík fjármálaráð hafa verið sett á fót í fjölmörgum ríkjum og hafa t.d. Svíar starfrækt slíkt 
ráð í mörg ár með góðum árangri. Sjá t.d. Alþjóðagjaldeyrissjóðurinn, Case Studies of 
Fiscal Councils – Functions and Impact, júlí 2013.


