
RIKISENDURSKOÐUN
B ríetar tún i  7, 105 Reykjavík IS-Iceland.

Dagsetning 
8. október 2018

Tilvísun
Alþingi Qárlaganefnd 
Austurstræti 8-10 
150 Reykjavík

18090048
11.01

SEÞ/GJJ/JLB/ih

Efni: Umsögn um frumvarp til fjárlaga fyrir árið 2019 1. mál -  þskj. 1

Ríkisendurskoðandi hefiir hinn 18. september 2018 móttekið tölvupóst frá 
íjárlaganefnd Alþingis þar sem gefinn er kostur á að veita umsögn um ofangreint 
þingmál.

Fjármálaáætlun fyrir tímabilið 2019-2023 var samþykkt á Alþingi 8. júní 2018. í 
lögum um opinber Qármál kemur fram að íjármálaáætlun skuli liggja til grundvallar 
gerð frumvarps til ljárlaga fyrir komandi Qárlagaár.

Það fjárlagafrumvarp sem nú hefur verið lagt fram rúmast innan áætlunarinnar en rétt 
er að geta þess að árlega og eigi síðar en 1. apríl ár hvert skal ráðherra leggja fyrir 
Alþingi nýja fjármálaáætlun til næstu fimm ára hið skemmsta og gefst þar tækifæri til 
að gera breytingar til samræmis við breyttar efnahagsforsendur og áherslur 
ríkisstjómar.

Frumvarpið gerir ráð fyrir að á árinu 2019 verði heildartekjur ríkissjóðs á 
rekstrargrunni kr. 891.661,7 m.króna en á greiðslugrunni kr. 901.043,6 m.króna. 
Tekjur á greiðslugrunni eru að 9/10 hluta álagning skatta og gjalda en aðrar tekjur eru 
fjárframlög, eignatekjur, tilfærslur og sala á vörum, þjónustu og eignum. A f þessu 
verður ráðið að skattálagningin er sérlega mikilvæg fyrir tekjugrunn ríkissjóðs og ljóst 
að miklu skiptir að álagningar og innheimta skatta sé skilvirk og áreiðanleg.

Álagning skatta byggist að stærstum hluta á framtalsskilum einstaklinga og lögaðila og 
skilum atvinnurekstraraðila á vörslu- og innheimtusköttum. Því miður er tilhneiging 
hjá of mörgum skattaðilum að leita leiða til að losna undan skattgreiðslum og skilum á 
vörslufé. Rannsóknir sem opinberar nefndir hafa framkvæmt á undanförnum áratugum 
benda til að undanskot veltu frá skatti geti verið frá 4 -  6% af vergri landsframleiðslu. 
Skýrslur um þetta hafa verið gefnar út árin 1986, 1993 og 2004. Sams konar athuganir 
hjá skattyfirvöldum benda því miður til svipaðrar niðurstöðu. Undanskot frá skatti eru 
talin skerða tekjur ríkisins og sveitarfélaga samanlagt um fjárhæð sem talin var nema 
allt að rösklega 80 milljarða króna fyrir fáum árum. Það er ljóst að slík undanskot og 
tekjutap opinberra aðila sem af því leiðir er umtalsvert. Því er mikilvægt að leitað sé 
leiða til að stemma stigu við undanskotum frá skatti með öllum tiltækum ráðum.

I. Um tekjuhlið frumvarpsins
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Helsta verkfærið til að tryggja betri innheimtu skatta og gjalda er skilvirk, fljótvirk og 
áreiðanleg löggjöf sem tryggi að skilvirkni skattgreiðslna sé sem mest og í samræmi 
við nútíma aðstæður í fjármálakerfi þjóðarinnar en þó þannig að ekki sé gengið á rétt 
skattaðila. Þótt margt hafi verið gert vel á undanförnum árum er ástæða til að velta 
fyrir sér hvort löggjafinn þurfi ekki að móta nýjar reglur sem gætu stemmt stigu við 
undanskot frá skatti.

í þessu samhengi má m.a. horfa til þess hvort unnt sé að gera lagaákvæði um skil á 
staðgreiðslu og virðisaukaskatti skilvirkari, t.d. með það að markmiði að takmarka 
þann tíma sem innheimtuaðilar hafi ijármuni ríkis og sveitarfélaga í umsjá sinni -  um 
lengri eða skemmri tíma -  og koma þannig í veg fyrir síðbúin skil. Unnt er að breyta 
lagaákvæðum um skil á innheimtu- og vörslufé þannig að skil til ríkissjóðs verði fyrr 
en verið hefur og jafnvel mun fyrr. Ríkisendurskoðun hefur nú þegar tekið málefni 
þetta til sérstakrar athugunar og eru áform um að skila Alþingi greinargerð um hvort 
slíkt væri gerlegt og hvort og þá hvernig skil gætu batnað á þennan hátt.

Á sama hátt er mikilvægt að tryggja betri skil á skattframtölum lögaðila en rösklega 
fjórðungur lögaðila skilar skattframtali ekki á réttum tíma og sætir áætlun skattstofna. 
Áætlanir skattstofna á svo marga aðila skekkja áætlanagerð í hagstjóm ríkisins með því 
að skatttekjur geta verið reiknaðar of háar vegna áætlaðra skattstofna. Enda þótt ætíð sé 
gert ráð fyrir ákveðnum hluta álagningar sem áætluðum er ástæða til að leita leiða til að 
hafa tekjugrunninn réttari með færri og markvissari áætlunum.

II. Um gjaldahlið frumvarpsins

1. Varasjóður
í fjárlagafrumvarpinu kemur fram að gert sé ráð fyrir að almenni varasjóðurinn verði 
nýttur þar sem það eigi við, á móti útgjöldum sem uppfylli þau skilyrði að vera 
tímabundin, óhjákvæmileg og að ekki sé unnt að bregðast við þeim með öðrum hætti 
innan útgjaldaramma viðkomandi málaflokks. Fram kemur svo að á yfirstandandi ári 
séu það tvö mál helst sem beri á góma þegar rætt sé um mögulega ráðstöfun úr 
almenna varasjóðunum. Orðrétt segir svo: „Annars vegar kann aö verða varið allt að 4 
ma.kr. framlagi til brýnna og nauðsynlegra vegajramkvœmda á þessu ári en endanlegt 
umfang rœðst m.a. a f  framgangi viðkomandi verkefha. Hins vegar er gert ráð fyrir að 
veita þurfi um 2 ma.kr. aukið framlag vegna endurmats á launaforsendum fárlaga  
2018.“

Með tölvupósti sem barst þann 4. júní 2018 frá íjárlaganefnd Alþingis var óskað efitir 
minnisblaði ríkisendurskoðanda um fyrirhugaða ráðstöfun á hluta varasjóðs í viðhald 
samgöngumannvirkja. í minnisblað ríkisendurskoðanda til fjárlaganefndar Alþingis frá 
5. júlí 2018 kemur fram að ekki hafi verið lögð fram tímaáætlun um einstök verkefni 
sem segi til um hvort mögulegt sé að ráðast í aðgerðir þegar á þessu ári, þ.e. á árinu 
2018. Þá er tekið fram að um sé að ræða umfangsmiklar framkvæmdir og því talið 
líklegt að undirbúningstími verkefna sé það langur að skuldbindingar og kostnaður falli 
ekki til fyrr en efitir að árinu sé lokið. Við þær aðstæður sé ekki tilefni til að Qármagna 
framkvæmdirnar með Qárveitingu úr almenna varasjóðinum heldur sé eðlilegt að slíkt 
sé fjármagnað með venjubundnum hætti samkvæmt fjárlögum.
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Þá ber þess að geta að þann 25. september 2018 óskaði fjárlaganefndar eftir frekari áliti 
ríkisendurskoðanda á ráðstöfun varasjóðs sbr. það sem fram kemur í 
Qárlagafrumvarpinu og rakið var hér að framan um ráðstöfun hans m.a. vegna 
endurmats á launaforsendum Qárlaga 2018.

Ríkisendurskoðandi heíur vegna síðara erindis íjárlaganefndar þegar óskað eítir 
afstöðu ijá rm á la -  og efnahagsráðuneytisins um framangreinda fyrirhugaða ráðstöfun en 
svar hafði ekki borist þegar umsögn þessi er send Qárlaganefnd Alþingis. 
Ríkisendurskoðun mun því áfram kanna þetta atriði frekar og Qalla um það í sérstöku 
minnisblaði.

Rétt þykir þó að gera nú þegar stuttlega grein fyrir tilvitnuðu ákvæði um varasjóð og 
forsendum þess. í athugasemdum við 24. gr. þess frumvarps sem varð að lögum nr. 
123/2015 kemur fram að notkun almenns varasjóðs A-hluta sé háð ströngum skilyrðum 
og að ráðherra beri ábyrgð á því að meta hvort öll skilyrði séu uppfyllt og með hliðsjón 
af tilgangi ákvæðisins beri að túlka það þröngt. Eru þessi ummæli í athugasemdum við 
frumvarpið í nokkurri mótsögn við það sem fram kemur í almennum athugasemdum 
þar sem fram kemur að með framlögum í varasjóði (sérstaka og almenna) sé verið að 
draga úr vægi fjáraukalaga og að ákvæði um varasjóði komi m.a. í stað ákvæða 33. gr. 
áður gildandi íjárreiðulaga um ófyrirséðar greiðslur og 34. gr. laganna um greiðslur 
vegna kjarasamninga.

Þá er rétt að benda á að samkvæmt 6. tölul. 67. gr. laga nr. 123/2015, um opinber 
ljármál, ber ráðherra að setja reglugerð um ráðstöfun Qár úr varasjóði á grundvelli 
skilyrða sem fram koma í 1. mgr. 24. gr. laganna. Umrædd reglugerð hefur ekki enn 
verið gefin út. Að mati ríkisendurskoðanda er nauðsynlegt að hraða eftir föngum 
setningu reglugerðarinnar og þar til hún hefur verið sett ber að fara afar varlega með 
ráðstöfun fjár úr varasjóði. Áréttað er að síðari fyrirspurn fjárlaganefndar verður til 
umfjöllunar í sérstöku minnisblaði Ríkisendurskoðunar þegar svör fjármála- og 
efnahagsráðuneytisins hafa borist svo sem fyrr segir.

2. Almenn útgjöld fjárlagaliða
Ríkisendurskoðandi gerir ekki athugasemdir við forsendur einstakra útgjalda 
samkvæmt fyrirliggjandi frumvarpi. Þær forsendur eru teknar á stjórnmálalegum 
forsendum og í því samhengi eru tæplega efni til þess að gera athugasemdir við 
einstaka Iiði. Ríkisendurskoðun mun þó kanna einstök álitamál ef tilefni eru til slíks að 
mati fjárlaganefndar og gera viðeigandi úttektir eftir nánari tilmælum nefndarinnar.

III. Samanburður fjárlaga við ríkisreikning

Með lögum um opinber fjármál nr. 123/2015 voru gerðar talsverðar breytingar á 
framsetningu ljárlaga sem m.a. hafa áhrif á samanburð fjárlaga við ríkisreikning.

Lögin mæla þannig fyrir um að framsetning og flokkun upplýsinga um fjármál A-hluta 
ríkissjóðs skuli vera samkvæmt alþjóðlegum hagskýrslustaðli um opinber fjármál svo 
sem segir í 16. gr. laganna, en að reikningsskil fyrir A-hluta ríkissjóðs í heild skuli gerð 
á grundvelli alþjóðlegra reikningsskilastaðla fyrir opinbera aðila eins og segir í 52. gr.
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Til þess að hægt sé að uppfylla þá kröfu að birta samanburð Qárlaga og ríkisreikning 
fyrir A-hluta ríkissjóðs í heild, sbr. 3. tölul. 1. mgr. 56. gr. laganna er mikilvægt að 
ljóst sé hvaða yfirlit Qárlaga skuli bera saman við ríkisreikning. Eins og lögin liggja 
fyrir er ekki fyllilega ljóst með hvaða hætti slíkur samanburður verður gerður fyrir A- 
hluta ríkissjóðs í heild.

Virðingarfyllst,

sviðsstjóri


