
 

Hagsjá  10. september 

Fjárlagfrumvarpið – er nóg að gert? 

Fjárlagafrumvarpið – ítrekun á stefnu ríkisstjórnar 

Fjárlagafrumvarpið er nú mun fyrr á ferðinni en við 

eigum að venjast. Það er í samræmi við breytingar 

sem unnið hefur verið að varðandi þingsköp og 

starfsáætlun Alþingis. 

Er afgangurinn nógu mikill? 

Ein stærstu tíðindin við þetta fjárlagafrumvarp eru 

vafalaust að frumvarpið gerir ráð fyrir tekjuafgangi 

annað árið í röð. Nú er gert ráð fyrir afgangi upp á 

4,1 ma.kr. á árinu 2015. Í fyrra var gert ráð fyrir 0,5 

ma.kr. afgangi í frumvarpinu, en áætlun nú gerir ráð 

fyrir að afgangur verði um 38 ma.kr. Þannig er 

aðeins gert ráð fyrir að heildarjöfnuður verði um 

0,2% af tekjum á næsta ári. Miðað við þau tíðindi 

sem hafa borist af góðri greiðslustöðu ríkissjóðs nú 

um mitt ár og áformum um endurskoðun á 

tekjuöflun ársins 2014 hefði kannski mátt ætla að 

reynt yrði að ná meiri tekjuafgangi á næsta ári. 

Innheimtar tekjur ríkissjóðs fyrstu 7 mánuði ársins 

2014 jukust um 17,1% en gjöldin um 6,1%. 

Arðgreiðsla frá Landsbankanum og 

einskiptisaðgerðir skipta auðvitað máli þarna, en 

benda má á að skatttekjur jukust um 10,7% á 

þessum tíma. Það er athyglisvert að tekjuáætlun 

fjárlaga ársins 2015 er mun lægri en tekjuáætlunin 

fyrir árið 2014, en að sama skapi er reiknað með að 

útgjöld hækki töluvert frá áætlun fyrir 2014.  

Skuldahlutfall lækkar, en skuldir ekki 

Nú hefur tekist að stöðva skuldasöfnun ríkissjóðs en 

engin markmið virðast vera uppi um að hefja 

niðurgreiðslu skulda heldur er rætt um að búið hafi 

verið í haginn fyrir lækkun skatta á einstaklinga og 

fyrirtæki, samhliða niðurgreiðslu skulda ríkissjóðs. 

Áhersla er lögð á að hlutfall skulda ríkissjóðs af 

landsframleiðslu fari lækkandi og verði 74% í lok árs 

2015 miðað við 90% árið 2011.  

Þannig verður staðan sú að vaxtagjöld ríkissjóðs 

aukast úr 78 ma.kr í 84 ma.kr. á milli áranna 2014 

og 2015 og að hlutfall vaxtagreiðslna af tekjum fari 

úr 11,7% samkvæmt áætlun fyrir 2014 upp í 13,1% 

samkvæmt frumvarpi til fjárlaga 2015. 
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Langtímaáætlun ríkissjóðs gerir þannig ráð fyrir að 

vaxtajöfnuður muni frekar versna fram til ársins 

2018. 

Stefnt er að sölu ríkiseigna til að greiða niður skuldir 

og létta vaxtabyrði. Í því sambandi er sérstaklega 

horft til sölu á 30% hlut í Landsbankanum hf. á 

næstu tveimur árum til að greiða niður lán sem 

tekin voru til að endurfjármagna fjármálastofnanir í 

kjölfar bankahrunsins.  

Viðamiklar  og umdeildar breytingar á sköttum  

Skilvirkara skattkerfi og lægri skattar skipa stóran 

sess í áætlunum stjórnvalda. Þannig eru lagðar fram 

tillögur samhliða fjárlagafrumvarpinu um 

breytingar á virðisaukaskattskerfinu sem ætlað er að 

auka skilvirkni þess og draga úr undanþágum. Lagt 

er til að dregið verði úr muni milli skattþrepa og 

skattstofninn breikkaður með því að fækka 

undanþágum. Lagt er til að efra þrepið lækki úr 

25,5% í 24% og að lægra þrepið hækki úr 7% í 12%. 

Þá er lagt til að undanþágur vegna afþreyingarferða 

(hvalaskoðun, hestaferðir, vélsleðaferðir o.fl.) verði 

felldar niður.   

Aðgerðir til að draga úr verðbólgu 

Greinilegar áherslur eru uppi um að tryggja þurfi að 

ráðstöfunartekjur allra tekjuhópa aukist í kjölfar 

þessara skattkerfisbreytinganna og að þær verði til 

þess að lækka vísitölu neysluverðs. 

Til að draga úr verðbólguáhrifum skattbreytinganna 

er lagt til að almenn vörugjöld verði afnumin en í 

dag leggjast þau á sykruð matvæli og drykkjarvörur, 

byggingavörur varahluti í bíla, stærri heimilistæki 

svo sem ísskápa og þvottavélar auk annarra raftækja 

eins og sjónvarpa og hljómflutningstækja. 

Niðurfelling almennra vörugjalda ætti að geta orðið 

til einföldunar og falið í sér skattalækkun fyrir 

heimilin og verð á ýmsum algengum neysluvörum 

ætti að geta lækkað verulega. Það lítur út fyrir að 

ekki ríki alger sátt um þessar skattkerfisbreytingar 

og nú þegar hefur heyrst gagnrýni á þær úr ýmsum 

áttum.  

Þá hefur verið boðað að engar verðlagsuppfærslur 

verði á krónutölugjöldum og sköttum fyrir árið 2015 

sem ætti að styðja við stöðugt verðlag, en þessi 

punktur var einmitt veigamikill í síðustu 

kjarasamningum. Þá er ætlunin að hækka 

barnabætur um 13% og að þeirri hækkun verði 
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aðallega beint að tekjulægri foreldrum með því að 

auka skerðingarhlutföll vegna tekna um eitt 

prósentustig.  

Annað 

Ekki er gert ráð fyrir að bygging nýs Landspítala 

hefjist á næsta ári og dregið verður úr fjárheimildum 

til ýmissa stofnana. Þar má nefna Umboðsmann 

skuldara og Skattrannsóknarstjóra, einnig er gert 

ráð fyrir lækkuðum framlögum til 

Atvinnuleysistryggingasjóðs. Þá er gert ráð fyrir að 

Bankasýsla ríkisins verði lögð niður á  þessu ári.  

Gera má ráð fyrir að einhverjar breytingar verði 

gerðar á frumvarpinu í meðförum Alþingis, t.d. 

virðast skattbreytingatillögurnar þyrla upp miklu 

moldviðri.  

 

 

Innihald og form skjals þessa er unnið af starfsmönnum Hagfræðideildar Landsbankans hf. (hagfraedideild @landsbankinn.is) 

og byggist á aðgengilegum opinberum upplýsingum á þeim tíma sem greiningin var unnin. Mat á þeim upplýsingum 

endurspeglar skoðanir starfsmanna Hagfræðideildar Landsbankans á þeim degi þegar greiningin er dagsett, en þær geta breyst 

án fyrirvara.  

Landsbankinn hf. og starfsfólk hans taka ekki ábyrgð á viðskiptum sem byggð eru á þeim upplýsingum og skoðunum sem hér eru 

settar fram, enda eru þær ekki veittar sem persónuleg ráðgjöf fyrir einstök viðskipti.  

Bent skal á að Landsbankinn hf. getur á hverjum tíma haft beinna eða óbeinna hagsmuna að gæta, ýmist sjálfur, dótturfélög 

hans eða fyrir hönd viðskiptamanna, s.s. sem fjárfestir, lánardrottinn eða þjónustuaðili. Greiningar eru engu að síður unnar 

sjálfstætt af Hagfræðideild Landsbankans og innan Landsbankans eru í gildi reglur um aðskilnað starfssviða sem eru 

aðgengilegar á vef bankans. 

 


