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Afgangur á frumjöfnuði var meginmarkmið fjárlaga fyrir árið 2012. 
Samkvæmt nýjustu áætlunum fjármálaráðuneytisins er gert ráð fyrir 
að afgangur á frumjöfnuði nemi 1,8% af vergri landsframleiðslu en 
markmið fjárlaga var 2%. Í fjárlögunum var einnig langtímaáætlun 
um afkomu næstu ára þar sem fram kemur að stefnt er að afgangi 
á heildarjöfnuði árið 2014 sem nemur tæplega 1% af landsfram-
leiðslu. Fjárlagafrumvarp fyrir árið 2013 staðfestir langtímaáætlun 
fjárlaga fyrir árið 2012 því að sáralitlu munar á áætlunum um af-
komu milli ára. Áætlað er að afkoma næsta árs verði sú sama og gert 
var ráð fyrir í fjárlögum 2012 og áfram er gert ráð fyrir tæplega 1% 
afgangi á heildarjöfnuði á árinu 2014 en afgangur á frumjöfnuði árið 
2015 er nú áætlaður 5% af landsframleiðslu í stað 4,6% áður. 

Heildarjöfnuður lítið eitt neikvæður á næsta ári
Samkvæmt upphaflegri samstarfsáætlun við Alþjóðagjaldeyrissjóð-
inn frá árinu 2009 var gert ráð fyrir afgangi á heildarjöfnuði árið 
2013 sem næmi 2% af landsframleiðslu en samkvæmt endurskoð-
aðri áætlun mun hann ekki batna nema um 23 ma.kr. milli ára á 
næsta ári og verða neikvæður um 2,8 ma.kr. sem jafngildir 0,1% af 
landsframleiðslu. Til að ná þeim árangri er gert ráð fyrir að farin verði 
blönduð leið þar sem tekjur eru auknar og útgjöld dregin saman. 
Aðhaldsaðgerðir í þessum síðasta áfanga áætlunarinnar nema 0,4% 
af landsframleiðslu. Í frumvarpinu er gert ráð fyrir að aðgerðir sem 
farið verður í til að bæta afkomu ríkissjóðs frá því sem ella hefði 
orðið nemi tæpum 30 ma.kr.; ráðstafanir til að auka tekjur nemi 22,9 
ma.kr. og útgjöld verði dregin saman um sem nema 6,7 ma.kr. 

Tekjuhliðin árið 2013
Samkvæmt fjárlagafrumvarpinu er áætlað að breytingar á sköttum 
og vörugjöldum skili 9 ma.kr. og líkt og í fjárlögum þessa árs er gert 
ráð fyrir að eignasala skili 8 ma.kr. Aðrar ráðstafanir sem ákvarð-
aðar höfðu verið á fyrri árum fela í sér hækkun á kolefnisgjaldi og 
orkusköttum sem nemur 5,9 ma.kr. 

Samtals er áætlað að þessar aðgerðir skili 22,9 ma.kr. í auknar 
tekjur. Ekki er gert ráð fyrir að breytingar verði á helstu skattstofnum 
eins og tekjusköttum einstaklinga og lögaðila og fjármagnstekju-
skatti. Tryggingagjald helst einnig óbreytt þrátt fyrir að atvinnu-
tryggingagjald lækki um 0,3 prósentur. Eftirfarandi skattbreytingar 
eru áætlaðar:

•	 Gert	er	ráð	fyrir	að	almennt	tryggingagjald	hækki	um	0,3	prósent-
ur til að mæta auknum vexti útgjalda í almannatryggingakerfinu. 

Rammagrein V-1

Fjárlagafrumvarp  
ársins 2013 

Tafla 1 Áætluð afkoma ríkissjóðs til ársins 2016

Ma.kr. 2013 2014 2015 2016

Heildartekjur 570,0 611,8 650,5 672,7

     Þar af skatttekjur 508,8 546,6 581,4 609,5

Heildargjöld 573,1 594 612,7 625,3

     Rekstrargjöld 225,9 233,1 240,2 248,5

     Fjármagnskostnaður 88,1 91,9 95,5 93,8

     Tilfærsluútgjöld 236,7 247,5 255,3 261,0

     Viðhald 8,7 9,1 9,5 9,7

     Fjárfesting 13,8 12,4 12,1 12,3

Heildarjöfnuður ríkissjóðs -2,8 17,8 37,8 47,4

     sem % af VLF -0,1 0,9 1,8 2,1

     bati frá fyrra ári 1,3 1,0 0,9 0,3

Frumjöfnuður ríkissjóðs 60,4 82,9 104,4 112,1

     sem % af VLF  3,2 4,2 5,0 5,1

     bati frá fyrra ári 1,4 1,0 0,8 0,1

Heimild: Fjármálaráðuneytið.



RAMMAGREIN V-1

P
E

N
I

N
G

A
M

Á
L

 
2

0
1

2
•

4

2

 Tekjuáhrif þessa eru áætluð 3,3 ma.kr. Samhliða þeirri hækkun 
er áætlað að atvinnutryggingagjald lækki um 0,3 prósentur, úr 
2,45% í 2,15%, með hliðsjón af minnkandi atvinnuleysi. Trygg-
ingagjaldshlutfallið í heild sinni helst því óbreytt milli ára.

•	 Fjársýsluskattur	sem	nú	er	 lagður	á	 launagreiðslur	fjármálafyrir-
tækja og tryggingafélaga verður hækkaður og lagður á í tveimur 
þrepum. Samhliða yrði sérstakur fjársýsluskattur sem leggst á 
hagnað þessara fyrirtækja lagður af. Samtals er áætlað að tekjur 
aukist um 0,8 ma.kr. vegna þessara breytinga.

•	 Gistiþjónusta	 færist	 úr	 lægra	 (7%)	 þrepi	 virðisaukaskatts	 í	 al-
mennt	(25,5%)	skattþrep	1.	maí	2013.	Tekjuáhrif	eru	áætluð	2,6	
ma.kr. á árinu 2013.

•	 Vörugjöld	 á	 ökutæki	 í	 eigu	 bílaleiga	 verða	 hækkuð	 í	 tveimur	
áföngum á árunum 2013-2014 og löguð að þeim sem gilda um 
ökutæki almennt. Tekjuáhrif á árinu 2013 eru áætluð 0,5 ma.kr.

•	 Fyrirkomulagi	vörugjalda	á	matvæli	verður	breytt	þannig	að	það	
taki meira mið af manneldismarkmiðum. Tekjuáhrif eru áætluð 
0,8 ma.kr.

•	 Tóbaksgjald	hækkar	um	15%	umfram	almennt	verðlag	nema	á	
neftóbak sem verður tvöfaldað. Tekjuáhrif eru áætluð 1,0 ma.kr.

Í töflu 2 er að finna samantekt á áætluðum tekjuáhrifum af 
þeim sérstöku tekjuöflunaraðgerðum sem áformaðar eru á árunum 
2013-2016, öðrum en þeim sem eiga sér stoð í núgildandi lögum. 
Hér eru fyrst taldar tekjur af kolefnisgjaldi og orkusköttum sem að 
óbreyttum lögum falla niður um næstu áramót. Þá má sjá samanlögð 
tekjuáhrif þeirra breytinga sem ráðgert er að taki gildi á árinu 2013. 
Ekki er gert ráð fyrir að skattalagabreytingar ársins 2013 verði tíma-
bundnar	og	því	gætir	áhrifa	þeirra	áfram	næstu	ár.	Gert	er	ráð	fyrir	
óbreyttum tekjum af sölu eigna fram til ársins 2015. Kolefnisgjaldið 
tekur breytingum á tímabilinu vegna áformaðrar breikkunar skatt-
stofnsins. Þess utan verða áfengis-, bifreiða-, kílómetra-, olíu- og 
bensíngjöld hækkuð til samræmis við verðlag um 4,6%. 

Gjaldahliðin árið 2013
Áætlað er að útgjöld ríkissjóðs verði lækkuð um 6,7 ma.kr. á árinu 
2013. Á árunum 2014-2016 verður aðhaldið svipað en þá er ráðu-
neytum ætlað að lækka útgjöld um 5 ma.kr. á ári í sérstökum að-
haldsaðgerðum. Af 6,7 ma.kr. samdrætti í útgjöldum ársins 2013 
kemur stærstur hluti til með beinum 4 ma.kr. niðurskurði fjárheim-
ilda. Niðurskurðurinn er misjafn eftir málaflokkum en miðað er við 
að dregið sé úr útgjöldum um 1,75% af veltu almennrar stjórnsýslu, 

Tafla 2 Sérstakar tekjuaðgerðir 2013-2016

Ma.kr. á verðlagi hvers árs 2013 2014 2015 2016

Kolefnisgjald  3,6 3,8 4,1 4,3

Orkuskattar  2,3 2,4 2,5 2,6

Fyrri forsendur alls  5,9 6,3 6,5 6,8

Fjársýsluskattur  0,8 1,0 1,3 1,5

Virðisaukaskattur  2,6 3,5 3,8 3,8

Vörugjöld á matvæli  0,8 0,8 0,8 0,8

Vörugjöld á ökutæki  0,5 1,0 1,1 1,0

Tóbaksgjald  1,0 1,0 1,0 1,0

Tryggingagjald  3,3 4,2 4,8 5,1

Skattkerfisbreytingar 2013 alls  9,0 11,5 12,8 13,1

Eignasala  8,0 8,0 8,0 -

Annað  - 3,0 11,8 12,7

Aðrar ráðstafanir alls 8,0 11,0 19,8 12,7

Alls  22,9 28,8 39,1 32,7

Heimild: Fjármálaráðuneytið.
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eftirlits og þjónustu, 1,2% af veltu bótakerfa, sjúkratrygginga og 
háskóla en aðeins 0,5% af veltu löggæslustofnana. Engin hagræð-
ingarkrafa er gerð í frumvarpinu um rekstur sjúkrahúsa, heilsugæslu, 
heilbrigðisstofnana og öldrunarstofnana. Því til viðbótar er stærsta 
einstaka sértæka aðhaldsaðgerðin í frumvarpinu áformin um að 
lækka útgjöld Atvinnuleysistryggingasjóðs með því að framlengja 
ekki tímabundna heimild til greiðslu atvinnuleysisbóta í fjögur ár í 
stað þriggja. Þó er gert ráð fyrir hliðarráðstöfunum vegna þeirra sem 
fara þá af bótaskrá þannig að sparnaðurinn er áætlaður 1,8 ma.kr. 
Aðhaldsaðgerðum er skipt eftir hagrænni skiptingu í töflu 3 en sam-
tals nema þær tæplega 6,7 ma.kr. eða 0,4% af landsframleiðslu. 

Gangi	 þetta	 eftir	 verður	 umfang	 aðhaldsaðgerða	 svipað	 á	
árinu 2013 og í ár, en til samanburðar námu aðhaldsaðgerðir 2,6% 
af landsframleiðslu árið 2009, 3,6% árið 2010, 1,4% árið 2011 og 
loks 0,5% í ár. Á árunum 2009-2013 munu því aðhaldsaðgerðir á út-
gjaldahlið samtals nema 8,5% af landsframleiðslu eða 135,8 ma.kr. 
á verðlagi ársins 2013. Þar af er aðhald í rekstri 50,9 ma.kr., í til-
færslum 38,9 ma.kr. og loks hefur viðhalds- og stofnkostnaður verið 
skorinn niður um 26,9 ma.kr. Tímabundin frysting launa og bótafjár-
hæða árin 2009 og 2010 skilaði þeim 19,1 ma.kr. sem eftir standa. 

Heildarútgjaldaaukning frá fjárlögum ársins 2012 nemur 29,5 
ma.kr. Til hækkunar útgjalda ber fyrst að nefna 9,5 ma.kr. sem varið 
er til áherslumála ríkisstjórnarinnar í samræmi við m.a. yfirlýsingar 
tengdar fjárfestingaráætlun áranna 2013-2015 og málefnum barna 
(sjá	töflu	4).	Því	næst	nema	breyttar	útgjaldaskuldbindingar	í	hinum	
ýmsu kerfum sem ríkissjóður rekur 3,1 ma.kr. Launa-, gengis- og 
verðlagsbreytingar frá árinu 2012 nema samtals 13,3 ma.kr. og loks 
er áætlað að vaxtagjöld ríkissjóðs aukist um 10,3 ma.kr. Hækkun 
vaxtagjalda á næsta ári má að miklu leyti rekja til áforma um skuld-
breytingu á skuldabréfi sem ríkissjóður gaf út til Seðlabanka Íslands 
vegna yfirtöku bankans á veð- og daglánum fjármálastofnana í kjölfar 
bankahrunsins. Bréfið ber nú verðtryggða vexti en áætlanir gera ráð 
fyrir	að	því	verði	breytt	í	óverðtryggt	skuldabréf.	Gert	er	ráð	fyrir	að	
vaxtagjöld hækki um 5,7 ma.kr. vegna þessa þar sem allir vextir af 
óverðtryggðu bréfi færast á rekstrarreikning ríkissjóðs en ef lánið er 
verðtryggt færast raunvextir á rekstrarreikning en verðtryggingarþátt-
urinn færist sem endurmat í efnahagsreikningi. Hækkanir á útgjalda-
hlið nema því samtals 36,2 ma.kr. en á móti því vega áðurnefndar 
aðhaldsaðgerðir upp á 6,7 ma.kr. og er niðurstaðan því 29,5 ma.kr.

Tafla 3 Aðhaldsráðstafanir eftir hagrænni skiptingu

Rekstrargrunnur, ma.kr. Lækkun 2013 Velta 2012 Lækkun %

Rekstur  -1,6 206,5 -0,8

Tilfærslur  -4,5 220,6 -2,0

Viðhald og stofnkostnaður  -0,6 20,6 -2,9

Samtals  -6,7 447,7 -1,5

Heimild: Fjármálaráðuneytið.

Tafla 4 Sértækar aðgerðir á útgjaldahlið

 Ma.kr.

Barnabætur 2,5

Samgönguframkvæmdir 2,5

Vaxtabætur/húsnæðisbætur 1,0

Þróunaraðstoð 1,0

Fæðingarorlofssjóður 0,8

Rannsóknar- og tækniþróunarsjóður 1,3

Sóknaráætlanir landshluta 0,4

Samtals 9,5

Heimild: Fjármálaráðuneytið.



RAMMAGREIN V-1

P
E

N
I

N
G

A
M

Á
L

 
2

0
1

2
•

4

4

Ný umgjörð um ríkisfjármálastefnuna væntanleg
Frumvarp sem ætlað er að skapa fjármálastefnunni betri umgjörð er í 
undirbúningi hjá fjármálaráðuneytinu og er væntanlegt fyrir áramót. 
Sú vinna kemur í kjölfar ráðgjafar frá Alþjóðagjaldeyrissjóðnum og 
öðrum erlendum aðilum um hvernig styrkja mætti umgjörðina um 
ríkisfjármálin. Til athugunar er m.a. að taka upp fjármálareglu sem 
fastsetur	fjármálastefnuna	nokkur	ár	fram	í	tímann.	Gert	er	ráð	fyrir	
að fjármálastefnan verði mörkuð í umræðum á komandi vorþingi 
og að hún setji vinnu við fjárlög um sumarið og haustumræðu um 
fjárlög ákveðin ramma.


