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Rammagrein 2

Fjárlagafrumvarp ársins 
2015

Langtímaáætlun í ríkisfjármálum sem birt er í fjárlagafrumvarpi fyrir 
árið 2015 gerir ráð fyrir hallalausum rekstri fram til ársins 2018 og 
betri afkomu en í frumvarpi síðasta árs. Niðurstöðu langtímaáætl-
unar má sjá í töflu 1. Samkvæmt frumvarpinu er stefnt að afgangi á 
heildarjöfnuði árið 2015 sem nemur 0,2% af vergri landsframleiðslu 
(mælt á rekstrargrunni). Afkoman á greiðslugrunni verður hins vegar 
enn neikvæð um 6,5 ma.kr. 

Miðað við forsendur frumvarpsins munu skuldir ríkissjóðs sem 
hlutfall af landsframleiðslu lækka á næstu árum, aðallega vegna 
vaxtar nafnvirðis landsframleiðslu. Í fjárlagafrumvarpi ársins 2015 
kemur fram að afkoma ríkissjóðs árið 2014 verði mun betri en gert 
var ráð fyrir í fjárlögum. Nú stefnir í að afgangurinn nemi 2% af 
landsframleiðslu í stað 0,1% í fjárlögum. Í frumvörpum til fjárlaga 
fyrir árin 2012 og 2013 var gert ráð fyrir að afgangurinn árið 2014 
næmi 1% af landsframleiðslu. Ástæðan fyrir mun betri afkomu er sú 
að arðgreiðslur frá Seðlabanka Íslands og Landsbankanum voru mun 
meiri en áætlað hafði verið. Í fjárlagafrumvarpi fyrir næsta ár reiðir 
ríkissjóður sig áfram á arðgreiðslur frá þessum aðilum til að afgangur 
verði á rekstri en arðgreiðslurnar verða töluvert lægri eða rúmlega 15 
ma.kr. á næsta ári í stað 57 ma.kr. í ár.

Efnahagsframvindan það sem af er ári hefur reynst hagstæðari 
en gert var ráð fyrir í forsendum fjárlaga ársins 2014. Innlend eftir-
spurn, bæði neysla og fjárfesting, er meiri en áætlað var. Það hefur 
haft jákvæð áhrif á tekjuöflun ríkissjóðs en á móti vega minni tekjur 
vegna þeirra skattkerfisbreytinga sem samþykktar voru á vorþingi. 
Helstu efnahagsforsendur sem liggja til grundvallar í nýju fjárlaga-
frumvarpi eru að mestu í samræmi við núverandi grunnspá Peninga-
mála. 

Áætlunin í frumvarpinu um skuldastöðu ríkissjóðs gerir ráð fyrir 
hagfelldari þróun en fyrri áætlanir. Það stafar m.a. af því að áætlað 
er að selja 30% hlut í Landsbankanum á árunum 2015 og 2016 og 
nota andvirði sölunnar til að greiða niður skuldir. Þá er gert ráð fyrir 
að skuldabréf að fjárhæð 1 milljarður Bandaríkjadala með gjalddaga 
árið 2016 verði aðeins endurfjármagnað til hálfs og að gjaldeyrisforði 

Tafla 1 Áætluð afkoma ríkissjóðs til ársins 2018

Ma.kr. 2015 2016 2017 2018

Heildartekjur 644,5 665,1 701,1 715,5

     Þar af skatttekjur 591,1 609,2 644,2 656,7

Heildargjöld 640,5 658,0 677,0 679,4

     Rekstrargjöld 258,0 269,2 280,1 290,4

     Fjármagnskostnaður 84,2 84,3 83,8 86,7

     Tilfærsluútgjöld 249,8 259,0 268,8 278,1

     Viðhald 9,2 9,4 9,7 9,9

     Fjárfesting 39,3 36,1 34,7 14,4

Heildarjöfnuður ríkissjóðs 4,1 7,1 24,1 36,0

     Sem hlutfall af VLF (%) 0,2 0,3 1,1 1,5

     Bati frá fyrra ári -1,8 0,1 0,7 0,4

     Frumtekjur 626,3 646,6 682,1 696,0

     Frumgjöld 556,3 573,7 593,2 592,7

Frumjöfnuður ríkissjóðs 70,1 72,8 88,9 103,3

     Sem hlutfall af VLF (%) 3,5 3,4 3,9 4,3

     Bati frá fyrra ári -1,8 -0,1 0,5 0,4

     Vaxtatekjur 18,2 18,5 19,0 19,4

     Vaxtagjöld 84,2 84,3 83,8 86,7

Fjármagnsjöfnuður -66,0 -65,8 -64,8 -67,3

    Sem hlutfall af VLF (%) -3,3 -3,1 -2,8 -2,8

Heimild: Fjármála- og efnahagsráðuneytið.
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Seðlabankans verði nýttur til að greiða mismuninn. Einnig er gert 
ráð fyrir að árangursrík skref verði stigin á næstu misserum í átt að 
afnámi fjármagnshafta og því verði unnt að mæta endurgreiðslum af 
lánum frá Alþjóðagjaldeyrissjóðnum með gjaldeyrisforðanum. Gangi 
það ekki eftir mun ríkissjóður þurfa að endurfjármagna þessar skuld-
bindingar sem myndi leiða til hækkunar á skuldastöðu ríkissjóðs.1 
Áætlað er að nafnvirði vergra skulda í lok árs 2018 verði 1.418 
ma.kr. eða 59% af landsframleiðslu samanborið við 1.489 ma.kr. í 
lok þessa árs eða sem nemur 79% af landsframleiðslu.

Í frumvarpinu er gert ráð fyrir nokkurri hækkun á innlendum 
og erlendum vöxtum, auk veikingar krónunnar sem leiðir til versn-
andi vaxtajafnaðar þegar líður á áætlunartímabilið, úr 60 ma.kr. halla 
í ár í halla á bilinu 65-67 ma.kr. á árunum 2015-2018. Aukinn halli á 
vaxtajöfnuði skýrist einnig af breytingu úr verðtryggðum vöxtum yfir 
í óverðtryggða á skuldabréfi ríkissjóðs í Seðlabankanum og lækkun 
vaxtatekna af bankareikningum um 4 til 10 ma.kr. árlega 2014-2018 
frá því sem reiknað var með í fyrri áætlun vegna endurmats á hluta 
þeirra, þ.e. bankareikningum ríkissjóðs í Seðlabankanum. Áætlað er 
að greiðsla helmings áðurnefnds láns í Bandaríkjadölum spari ríkis-
sjóði 1,6 ma.kr. í vaxtagjöldum árið 2016 og 3,2 ma.kr. á ári árin 
2017 og 2018. Jafnframt er gert ráð fyrir að lækkun skulda með sölu 
á 30% hlut ríkisins í Landsbankanum spari ríkissjóði um 3 ma.kr. í 
vaxtagjöld árið 2016 og rúmlega 4,5 ma.kr. á ári árin 2017 og 2018. 
Á móti munu arðgreiðslur frá Landsbankanum lækka.

Tekjuhlið
Breytingar á tekjuhlið frá fyrri áætlunum koma til vegna skattabreyt-
inga og endurmats á tekjum af skattstofnum á grundvelli nýrrar 
þjóðhagsspár fjárlagafrumvarpsins. Áætlaðar heildartekjur næsta árs 
hækka um 38,5 ma.kr. frá því sem gert var ráð fyrir í fjárlagafrum-
varpi fyrir árið 2014 og nema 644,5 ma.kr. Helstu ástæður aukinna 
tekna eru 23 ma.kr. vegna breytinga á bankaskatti sem samþykktar 
voru í desember sl., 18 ma.kr. vegna endurmats á skattstofnum og 
4,2 ma.kr. hækkun arðgreiðslna vegna eignarhlutar ríkisins í við-
skiptabönkunum. Á móti lækka tekjur um 1,7 ma.kr. vegna kerfis-
breytingar á veiðigjöldum og áhrifa aðgerða vegna húsnæðisskulda 
heimila. Breyttar forsendur um vaxtatekjur lækka tekjur um 3,9 
ma.kr. Þá er áætlað 3,7 ma.kr. tekjutap vegna áforma um breyt-
ingar á virðisaukaskatti og afnáms almenna vörugjaldsins á næsta 
ári auk 0,9 ma.kr. tekjutaps vegna annarra breytinga á skattkerfinu. 
Almenn hækkun skattstofna miðað við nýjar forsendur þjóðhagsspár 

Tafla 2 Yfirlit um tekjuáætlun ríkissjóðs 2014-2018 á rekstrargrunni

% af VLF 2014 2015 2016 2017 2018

Heildartekjur 35,5 31,9 30,9 30,7 29,6

      Skatttekjur 30,5 29,2 28,4 28,4 27,3

      Frumtekjur 34,6 31,0 30,0 29,9 28,8

      Vaxtatekjur 1,0 0,9 0,9 0,8 0,8

Tekjur án óreglulegra liða1     

Heildartekjur 33,6 31,6 30,6 30,4 29,3

      Skatttekjur 30,0 29,0 28,2 28,1 27,1

      Frumtekjur 32,7 30,7 29,7 29,6 28,5

1. Óreglulegir liðir eru fjármagnstekjuskattur ríkissjóðs, tekjur af sölu eigna, söluhagnaður og endurmat 
eignar hluta. Á árinu 2014 er einnig flokkuð sem óreglulegur liður sérstök áætluð 26 ma.kr. tekjufærsla 
vegna lækkunar á skuld ríkissjóðs við Seðlabankann í tengslum við breytingar á lögum um bankann og 
endurskoðun á fjárhagslegum samskiptum þessara aðila.
Heimild: Fjármála- og efnahagsráðuneytið.

1. Fjallað var um fjárhagsleg samskipti Seðlabanka og ríkissjóðs í kafla V í Peningamálum 
2014/2.
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frumvarpsins hefði leitt til 33 ma.kr. hækkunar skatttekna að öðru 
óbreyttu en vegna framangreindra ráðstafana hækka skatttekjur 
aðeins um 17,3 ma.kr. að nafnvirði eða um 3% milli ára. Skatttekjur 
munu dragast saman að raunvirði um 0,4% og lækka sem hlutfall af 
landsframleiðslu úr 30,5% í 29,2%. Ef leiðrétt er fyrir óreglulegum 
liðum aukast heildartekjur um 4,5 ma.kr. milli ára og lækka sem hlut-
fall af landsframleiðslu um 2 prósentur, í 31,6%. Tekjuáætlun ríkis-
sjóðs má sjá í töflu 2.

Samanlagt verða tekjuáhrif ýmissa skattalækkana sem sam-
þykktar voru á síðasta þingi 16,2 ma.kr. til lækkunar þegar þær 
eru að fullu komnar til framkvæmda árið 2016. Lækkun veiðigjalds 
kemur fyrst fram að fullu á fjárlagaárinu 2015 og sama gildir um 
1% gjaldskrárlækkanir sem einnig voru lögfestar á síðasta vorþingi. 
Lækkun áætlaðra tekna af veiðigjaldi frá og með árinu 2014 nemur 
tæpum 2 ma.kr. Tryggingagjald mun lækka úr 7,59% í 7,49% árið 
2015 og í 7,35% árið 2016. Tekjuáhrif afnáms undanþágu fyrirtækja 
í slitameðferð frá árinu 2014 eru þess eðlis að þau munu fjara út og 
þannig lækka tekjur af bankaskatti úr um 39 ma.kr. í ár í 4,5 ma.kr. á 
árinu 2018. Í töflu 3 má sjá yfirlit skattkerfisbreytinga frá haustþingi 
2013. 

     

Gjaldahlið
Með aðhaldsaðgerðum áranna 2009-2013 var gengið harðar fram í 
hagræðingu í rekstri en áður hefur verið gert miðað við magnbreyt-
ingu samneyslunnar. Stjórnvöld hafa sagt að þau telji ekki ráðlegt 
að ganga miklu lengra í hagræðingu á rekstrarreikningi enda nema 
beinar aðhaldsaðgerðir einungis 3,4 ma.kr. samkvæmt frumvarpinu 
eða 0,6% af frumgjöldum samanborið við 28 ma.kr. aðhaldsaðgerð-
ir árið 2011. Meginvandinn er eftir sem áður miklar skuldir ríkissjóðs. 
Hægt er að greiða niður skuldir með afgangi á rekstri ríkissjóðs og 
með sölu eigna. Núverandi ríkisstjórn hefur áform um að selja eignir 
til að lækka skuldir. 

Samkvæmt fjárlagafrumvarpi fyrir næsta ár og endurskoðaðri 
áætlun fyrir árið 2014 verða frumgjöld 556 ma.kr. árið 2015 en það 
er innan við 1% hækkun milli ára á nafnvirði en um 2% samdráttur 
að raunvirði þegar launa- og verðlagshækkanir eru frátaldar. Gert 
er ráð fyrir að hækkunin nemi um 3% á hvoru ári 2016 og 2017 
en að þau standi í stað milli ára árið 2018 þar sem þá falla niður 
20 ma.kr. útgjöld vegna niðurfærslu húsnæðisskulda. Lítil breyting á 
frumgjöldum milli ára á næsta ári skýrist að nokkru leyti af því að þau 
eru hærri í ár en gert var ráð fyrir í fjárlögum. Þannig hækka áætluð 
frumgjöld á næsta ári um 13 ma.kr. frá því sem áætlað var í fjárlaga-

Tafla 3 Yfirlit um tekjuáhrif skattkerfisbreytinga frá hausti 2013 á 
tímabilið 2015-2018

Ma.kr. 2015 2016 2017 2018

Skattabreytingar á haustþingi 2013 29,5 15,3 15,2 -7,9

      þ.a. hækkun bankaskatts 38,0 25,9 26,1 3,3

      þ.a. ýmsar skattalækkanir -8,6 -10,6 -10,9 -11,1

Skattalækkanir á vorþingi 2014 -5,5 -5,6 -4,6 -2,1

Skattabreytingar í fjárlagafrumvarpi 2015 -0,5 0,7 0,2 -0,3

Skattabreytingar alls 23,5 10,4 10,8 -10,2

      þ.a. hækkun bankaskatts 38,0 25,9 26,1 3,3

      þ.a. annað -14,6 -15,5 -15,3 -13,5

Fyrri ráðstafanir    

Brottfall auðlegðarskatts og orkuskatts  -10,5 -12,7 -12,8 -12,9

Skattabr. og brottfall skatta samanlagt 13,0 -2,4 -2,0 -23,1

      þ.a. annað en bankaskattur -25,1 -28,2 -28,0 -26,4

Heimild: Fjármála- og efnahagsráðuneytið.
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frumvarpi ársins 2014. Á næsta ári er gert ráð fyrir að útgjöld til elli- 
og örorkulífeyrisþega og félagslegrar aðstoðar verði aukin um 2,4 
ma.kr. umfram verðlagshækkun eða samtals 5,4 ma.kr. Til að vega á 
móti áhrifum breytinga á neðra þrepi virðisaukaskatts á verðlag og 
framfærslukostnað er miðað við að á árinu 2015 verði mótvægisað-
gerðum beitt í gegnum tekjuskatt einstaklinga sem kosta muni ríkis-
sjóð um 1 ma.kr. Launa- og verðlagshækkanir í frumvarpinu fyrir árið 
2015 nema samtals um 15,3 ma.kr. en þar af eru 2,4 ma.kr. vegna 
hærri verðbólguspár en áður. Á móti verður dregið úr útgjöldum, 
m.a. með því  að draga úr framlögum til Íbúðalánasjóðs á árunum 
2015-2018. Á næsta ári er gert ráð fyrir 2,5 ma.kr. framlagi en áður 
hafði verið gert ráð fyrir 4,5 ma.kr. árlegu framlagi á árunum 2015-
2018. Jafnframt gerir frumvarpið ráð fyrir að fallið verði frá því að 
greiða 1,3 ma.kr. framlag til starfsendurhæfingarsjóða á næsta ári. 
Áætlað er að frumgjöld að frádregnum útgjöldum vegna niðurfærslu 

Tafla 4 Breyting á afkomu ársins 2015 milli frumvarpa þessa og 
fyrra árs 

Rekstrargrunnur Ma.kr.

Afkoma ríkissjóðs 2015 samkvæmt áætlun frumvarps haustið 2013 

      Frumjöfnuður 61,2

      Vaxtajöfnuður -58,7

      Heildarjöfnuður 2,6

Breytingar á afkomu ríkissjóðs árið 2015 frá áætlun frumvarps haustið 2013 

1.  Breytingar á frumtekjum 

     Endurmat skattstofna 14,9

     Arðgreiðslur 3,9

     Lækkun veiðigjalda -1,8

     Kerfisbreytingar 2,2

     Annað 2,8

        Samtals breytingar á frumtekjum 22,0

2.  Breytingar á frumgjöldum 

     Aukin framlög til heilbrigðismála, einkum LSH og FSA 4,6

     Breyttar verðlagsforsendur (laun starfsmanna og bætur 

     Almannatrygginga hækka um 0,9 prósentur) 2,4

     Raunvöxtur í málaflokkum umfram forsendur fyrri ríkisfjármálaáætlunar 1,0

     Fallið frá framlagi í VIRK starfsendurhæfingarsjóð -1,3

     Lækkun á framlagi til Íbúðalánasjóðs vegna breytinga á starfsemi sjóðsins -2,5

     Lífeyrisskuldbindingar ríkissjóðs 2,5

     Afskriftir skattkrafna og ófyrirséð útgjöld 2,6

     Aukinn raunvöxtur og aðrar breytingar 3,8

        Samtals breytingar á frumgjöldum 13,1

 

3.  Breytingar á vaxtajöfnuði 

     Skilmálabreytingar á skuldabréfi Seðlabanka Íslands (óverðtryggðir vextir o.fl.) 8,1

     Aðrar breytingar á vaxtagjöldum (uppgreiðsla á erlendu láni og minni skuldir) -4,1

     Minni vaxtatekjur af gjaldeyrisreikningum hjá Seðlabanka Íslands 3,4

     Aðrar breytingar á vaxtatekjum -0,1

        Samtals breytingar á vaxtajöfnuði 7,3

4.  Leiðrétting á verðtryggðum húsnæðisskuldum heimila 

     Hækkun á bankaskatti og hliðaráhrif á tekjuskatt og tryggingagjald 19,7

     Nettóútgjöld vegna leiðréttingar á verðtryggðum húsnæðisskuldum 19,8

        Samtals leiðrétting á verðtryggðum húsnæðisskuldum heimila -0,1

        Samtals breytingar á heildarjöfnuði 1,5

Afkoma ríkissjóðs 2015 samkvæmt ríkisfjármálaáætlun haustið 2014 

     Frumjöfnuður 70,1

     Vaxtajöfnuður -66,0

     Heildarjöfnuður 4,1

Heimild: Fjármála- og efnahagsráðuneytið.
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á húsnæðisskuldum heimila lækki úr 25,1% af landsframleiðslu á 
árinu 2015 í 23,2% árið 2018 eða um tæpar 2 prósentur.

Í frumvarpinu er miðað við að launaliður ríkissjóðs hækki um 
3,5% árið 2015 en á árunum 2016–2018 er gert ráð fyrir 3,6-4,4% 
hækkun eða sem nemur 1% hækkun umfram verðbólguspá á ár-
unum 2016-2018. Mikil óvissa er um niðurstöður kjarasamninga 
og þess vegna er m.a. mynduð ný óskipt fjárheimild sem á að gefa 
svigrúm til að mæta frávikum, einkum í launa-, gengis- og verðlags-
forsendum og ófyrirséðum en óhjákvæmilegum skuldbindingum 
sem kunna að falla til á hverju ári. Þessi fjárheimild nemur 6 ma.kr. 
hvort ár 2015 og 2016. Frá og með árinu 2017 hækkar hún um 0,5 
ma.kr. á ári og verður því orðin 7 ma.kr. árið 2018. Óreglulegir liðir 
í frumvarpinu eru metnir á 165 ma.kr. Í töflu 4 má sjá þá breytingu 
á afkomu á árinu 2015 milli áætlunar fjárlagafrumvarps ársins 2014 
og  fjárlagafrumvarps ársins 2015. 

Frumvarp að nýjum lögum um opinber fjármál lagt fram að 
nýju
Fjármálaráðherra hefur lagt fram frumvarp að lögum um opinber 
fjármál. Þessum lögum er ætlað að auka aðhald við framkvæmd fjár-
laga með setningu fjármálareglna um afkomumarkmið og skulda-
viðmið. Þar er einnig sagt til um að eftir skipun ríkisstjórnar skuli hún 
gefa út fjármálastefnu sem nái til fimm ára í senn fyrir hið opinbera 
í heild sinni auk fjármálaáætlunar sem kynnt yrði á hverju vorþingi. 
Sjálfstætt fjármálaráð skal veita umsagnir um hvort framkvæmd fjár-
laga og fjármálastefnunnar sé í samræmi við útgefna fjármálastefnu. 
Nánar er fjallað um þessar breytingar í rammagrein V-1 í Peninga-
málum 2014/2.


