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Skortur á aðhaldi. Afgangur af rekstri ríkissjóðs er áætlaður 29 ma.kr. á næsta ári (um 1% af VLF). Áfram er treyst á mikinn hagvöxt og 
afgangurinn naumur með hliðsjón af hröðum vexti tekjustofna ríkissjóðs, sem náð hafa sögulegum hæðum. Ábyrgt væri að halda aftur 
af útgjaldavexti á uppgangstímum og búa í haginn fyrir niðursveiflu. Það eru því vonbrigði að stjórnvöld skuli ekki sýna meira aðhald í 
fjárlagafrumvarpinu. Útgjöld eiga áfram að vaxa og aukast um 100 milljarða króna á fjórum árum verði frumvarpið samþykkt óbreytt.

Blikur á lofti. Töluverð óvissa er nú í efnahagslífinu og vísbendingar þess efnis að hægt hafi á vexti hagkerfisins. Minni hagvöxtur en 
byggt er á mun draga úr vexti tekna ríkissjóðs. Útgjöld breytast hægar en tekjur og í síðustu niðursveiflu vörðuðu skattahækkanir 
leiðina að hallalausum ríkisrekstri. Sú leið verður ekki endurtekin í næstu niðursveiflu þar sem skattar á Íslandi eru mun hærri en áður 
var og meðal þeirra hæstu í heiminum.

Milljarður á viku. Gangi áform stjórnvalda eftir munu ríkisútgjöld aukast um 57 milljarða króna á árinu 2019, eða um rúmlega einn 
milljarð króna á viku. Ríkisútgjöld á hvern Íslending hafa aldrei verið meiri, mælt á föstu verðlagi, og eru opinber umsvif ein þau mestu 
meðal þróaðra ríkja. Af hverjum 100 krónum sem verða til í hagkerfinu er 38 krónum ráðstafað af hinu opinbera og ljóst að vandinn í 
opinberum rekstri liggur í skorti á forgangsröðun en ekki á fjármagni. Í fjárlagafrumvarpinu er fyrst og fremst lögð áhersla á aukningu 
útgjalda. Það er ekki góð stefna. Eftir mikla útgjaldaþenslu undanfarinna ára er fremur þörf á forgangsröðun, þ.e. að fjármunir séu 
fluttir milli málaflokka í stað þess að auka útgjöld til þeirra allra. SA hvetja stjórnvöld til að taka upp útgjaldareglu sem setur vexti 
útgjalda þrengri skorður.

Mikilvægur árangur í niðurgreiðslu skulda. Þrátt fyrir mikinn útgjaldavöxt hefur mikill árangur náðst í lækkun skulda ríkissjóðs. Fyrir sjö 
árum voru skuldirnar þrefalt hærra hlutfall af landsframleiðslu en gangi áform stjórnvalda eftir mun skuldaviðmið nást á næsta ári. 
Ríkissjóður er þannig mun betur í stakk búinn til að takast á við áföll eftir þessa miklu lækkun skulda.
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90 milljarða króna útgjaldaloforð í stjórnarsáttmála fylgt eftir. Stjórnarsáttamáli ríkisstjórnarinnar kvað á um aukningu útgjalda til 
margvíslegra verkefna og endurspeglast þær áherslur í fjárlagafrumvarpinu. Gróflega áætlað mat SA að ríkisútgjöld myndu aukast um 90 
milljarða króna á ári (þ.e. varanleg útgjöld og einskiptisútgjöld) þegar öll útgjöld sem var lofað í stjórnarsáttmálanum yrðu komin til 
framkvæmda. Miðað við fyrirliggjandi fjárlagafrumvarp þá stefnir í að 70% af þeim útgjöldum sem lofað var í stjórnarsáttmálanum verði 
komin fram strax á árinu 2019.

100 milljarða aukning skatttekna vegna skattahækkana. Tekjur ríkissjóðs hafa aukist mikið undanfarin ár. Skatttekjur á hvern Íslending 
munu slá fyrri met á næsta ári. Skattahækkanir fyrri ára standa að mestu óhreyfðar og aðrir skattar hafa bæst við. Að mati SA munu 
skattahækkanir síðustu ára skila ríkissjóði rúmlega 100 milljörðum króna árlega í viðbótartekjur. Það jafngildir heildarframlagi ríkisins til 
sjúkrahúsaþjónustu. Fyrirhuguð lækkun tryggingagjalds er fagnaðarefni en aðeins dropi í hafið. Ísland verður eftir sem áður háskattaríki í 
alþjóðlegum samanburði og það ætti að vera forgangsmál að draga til baka þær skattahækkanir sem gripið var til í kjölfar bankahrunsins.

Einstaklingar og fyrirtæki bera auknar byrðar. Þegar borin er saman skattheimta á meðaltekjur nú og fyrir 10 árum sést að skattbyrði 
þorra almennings er mun meiri en áður. Skatttekjur ríkissjóðs á hvert heimili hafa vaxið um tæpa eina og hálfa milljón króna frá árinu 2011 
gangi áætlanir stjórnvalda eftir fyrir árið 2019.
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Jákvætt. Launakostnaður er mjög hár á Íslandi og styður lækkun tryggingagjalds við fyrirtæki í því krefjandi rekstrarumhverfi. Stjórnvöld 
boða einnig aðgerðir til að mæta kröfum á vinnumarkaði, þ.e. hækkun persónuafsláttar og barnabóta. Það er jákvætt. Þá er mikilvægt að 
skuldir ríkissjóðs verði lækkaðar áfram sem dregur úr vaxtagreiðslum, en þær hafa verið mjög íþyngjandi síðustu á r .

Neikvætt. Vöxtur útgjalda er of mikill. Stjórnvöld ættu fremur að draga úr útgjöldum en að auka þau ár frá ári. Erfitt verður að ráðast í 
niðurskurð í næstu niðursveiflu og því mikilvægt að bregðast tímanlega við. Beita þarf forgangsröðun og færa fjármuni milli málaflokka 
skorti fé til þarfra verkefna. Það veldur vonbrigðum að ekki sé skapað meira rými til skattalækkana til hagsbóta fyrir heimili og fyrirtæki. 
Frekari hækkun á kolefnisgjaldinu er boðuð í fjárlagafrumvarpinu en gjaldið hefur frá árinu 2017 hækkað um 65%. Hækkun kolefnisgjalds 
er skattahækkun eins og hver önnur sett í búning græns skatts. Eðlilegt er að samfara hækkun kolefnisgjalds lækki gjöld og skattar á 
umhverfisvæna starfsemi samsvarandi, ef markmiðið er það eitt að draga úr mengun. Á síðasta ári var fjármagnstekjuskattur hækkaður en 
um leið lofað að endurskoða skattstofninn. Hvergi er minnst á slíka endurskoðun í fjárlagafrumvarpinu. Þegar fjármagnstekjuskatturinn var 
tekinn upp var lágt skatthlutfall rökstutt með breiðum skattstofni. Nú er skattstofninn enn breiður en skatthlutfallið hefur tvöfaldast.
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Á komandi misserum eru eftirfarandi atriði sem fjárveitingavaldið ætti að hafa hugfast.

O Nýta betur skattfé landsmanna. Tekjur ríkissjóðs eru mjög miklar bæði í sögulegum og alþjóðlegum samanburði. Engin áhersla er í 
fjárlagafrumvarpinu á forgangsröðun þeirra fjármuna sem nú þegar er úr að spila. Talsverð tækifæri eru fólgin í því að nýta betur skattfé 
landsmanna með aukinni áherslu á skilvirkni í opinberum rekstri.

Tryggja aðhald. Það á ekki að vera markmið að auka útgjöld árlega um tugi milljarða. Það er ekki sjálfbært að auka útgjöld of mikið í 
uppsveiflu enda geta forsendur hæglega breyst. Snúa þarf af þeirri braut og tryggja aðhald í rekstri ríkisins, ekki aðeins í niðursveiflu.

Draga úr álögum á fólk og fyrirtæki. Á Íslandi eru innheimtir einhverjir hæstu skattar meðal þróaðra ríkja. Í ljósi þess eru það 
vonbrigði að stjórnvöld myndi ekki það rými sem til þarf til að lækka skatta. Alltof skammt er gengið í þeim efnum í þessu frumvarpi.

O Búa í haginn, það kemur niðursveifla. Stjórnvöld hafa notið góðs af miklum uppgangi í hagkerfinu. Eins og með aðrar uppsveiflur 
taka þær enda einn daginn. Í stað þess að grípa til sársaukafullra aðgerða í niðursveiflu ættu stjórnvöld að nýta góða tíma til forgangsröðunar 
og framþróunar. Frekari skattahækkanir í næstu niðursveiflu er varla raunhæfur kostur enda munu slíkar aðgerðir aðeins dýpka 
efnahagslægðina.
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Einstakur árangur á tíu árum. Niðurgreiðsla skulda hefur gengið vonum framar. Hrein erlend staða 
er jákvæð um sem nemur 10% af VLF.

Skuldir hins opinbera, fyrirtækja og heimila
% af landsframleiðslu
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6 Heimildir: Hagstofa Íslands og Seðlabanki Íslands

Heimili og fyrirtæki
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Helstu atriði frumvarpsins

Q, Jákvætt

■ Skuldaniðurgreiðsla. Áfram er gert ráð fyrir niðurgreiðslu 
skulda.

■ Tryggingagjald lækkar. Boðuð lækkun tryggingagjalds um 
0,5% í tveimur skrefum.

■ Skattkerfisbreytingar. Leiðrétta á ósamræmi milli þróunar 
persónuafsláttar og skattþreps.

■ Minnkandi skattbyrði. Hækkun persónuafsláttar er skref í 
rétta átt til að draga úr skattbyrði almennings.

O  Neikvætt

■ Mikill útgjaldavöxtur. Gert er ráð fyrir að útgjöld aukist um 
57 milljarða króna milli ára eða um 1 milljarð króna á viku.

■ Of lítill afgangur. Stefnt er að of litlum afgangi og treyst 
mikinn tekjuvöxt áfram.

■ Hverfandi skattalækkanir. Ísland verður áfram háskattaríki - 
boðaðar skattalækkanir eru hverfandi í samanburði við 
skattahækkanir síðustu 10 ára.

■ Grænn skattur? Kolefnisgjaldið hefur hækkað um 65% gangi 
áform stjórnvalda eftir. Hækkunin er tekjulind fyrir ríkissjóð 
eins og hver annar skattur. Ekki er dregið úr gjöldum eða 
sköttum á umhverfisvænni starfsemi á móti.
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Milljarður á viku. Gangi áform stjórnvalda eftir munu ríkisútgjöld aukast um 57 milljarða króna á árinu 2019 
eða um rúmlega einn milljarð króna á viku.

Þróun heildarútgjalda ríkissjóðs frá áætlun 2018 til fjárlagafrumvarps 2019
- milljarðar króna

806

Áætlun 2018 Laun

~̂ 57 ma.kr.fr~

Kaup á vöru 
og þjónustu

Vaxtagjöld Fjárframlög Fastafjárútgjöld

10 Heimildir: Fjármála- og efnahagsráðuneytið og útreikningar efnahagssviðs.
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Annað Fjárlagafrumvarp
2019
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Útgjaldaloforð stjórnarsáttmálans kostar árlega 90 milljarða. Þegar kjörtímabilið er hálfnað hafa stjórnvöld 
þegar efnt ríflega 70% af því.

 ̂ 2 3 4

Forgangsröðun ríkisútgjalda
m.kr. , þróun frumútgjalda á verðlagi 2017

783,7

+23,6

+23,0

695,8

Útgjöld 2017 Aukning 2018 Aukning 2019 Aukning Stjórnarsáttmáli
2020 - 2021?

11 Heimildir: Fjárm álaráðuneytið, útreikningar efnahgassviðs

Dæmi um loforð sem á eftir að framfylgja

Uppbyggingu hjúkrunarrýma

Stuðningur við einstaklinga sem vilja skipta um lánaform 

Lenging fæðingarorlofs og hækkun greiðslna 

Aukning framlaga til þróunarsamvinnu í 0,35% af VLF
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Stjórnvöld hafa notið góðs af miklum uppgangi í atvinnulífinu. Fyrirhugaður afgangur er ekki mikill eða 1% af 
landsframleiðslu. Afgangurinn mun hverfa fljótt ef hagvaxtarforsendur bregðast.

Afkoma ríkissjóðs1
% af VLF
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Afkoma ríkissjóðs árið 2019 m.v. mismunandi hagvaxtarforsendur1
- Miðað við mismunandi frávik frá áætluðum hagvexti í fjárlagafrumvarpi

Mismunandi Afkoma samkvæmt fjárlagafrumvarpi
hagvaxtarforsendur Spá

+2,7% hagvöxtur

+1,7% hagvöxtur

+0,7% hagvöxtur 0,5

-0,7% samdráttur

-1,7% samdráttur

12 Heimildir: Hagstofa Íslands, fjárm álaáætlun hins opinbera og útreikningar efnahagssviðs. 1 Að frátöldum einskiptistekjum eins og stöðugleikaframlögum. SAO
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Kólni hagkerfið hraðar en stjórnvöld gera ráð fyrir þá þarf að grípa til aðgerða til að mæta minnkandi 
tekjuvexti. Þrjár leiðir eru mögulegar.
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1. Skattahækkanir

Háir skattar draga úr 
samkeppnishæfni þjóðarbúsins. Í 

ljósi þess að skattbyrði á Íslandi er nú 
þegar langt fyrir ofan meðaltal OECD 

ríkja er lítið svigrúm til að hækka 
skatta enn frekar.

Skattahækkanir myndu dýpka 
hugsanlega efnahagslægð

2. Niðurskurður

Verði ríkisútgjöld langt umfram 
sjálfbæran vöxt og dragist 

tekjustofnar skyndilega saman 
verður niðurskurður 

óhjákvæmilegur. Slíkar kollsteypur 
eru vel þekktar og ætti að forðast.

Niðurskurður er stjórnvöldum ávallt 
erfiður.

3. Aukin skilvirkni

Ríkisútgjöld eru há í sögulegum 
samanburði. Þegar vel árar eru 
tækifæri til að auka skilvirkni 
ríkisreksturs, en það kallar á 
pólitískan vilja og eftirfylgni. 

Átaksverkefni skila ekki miklu nema 
þeim sé fylgt vel eftir.

Mikil sóknarfæri eru fólgin í aukinni 
skilvirkni og bættri forgangsröðun.
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o
Aukin ríkisútgjöld er loforð um frekari skattahækkanir
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1 3
Niðurgreiðsla skulda hefur gengið vel og skuldaviðmið næst á árinu 2019. Niðurgreiðsla skulda hefur 
losað um fjármagn sem nú er nýtt til annarra verkefna.

Skuldir ríkissjóðs
% af landsframleiðslu
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16 Heimildir: Kynning fjárm álaráðherra á fjárlagafrumvarpi 2019. 1 Kostnaður vegna uppkaupa bréfa á árunum 2015 og 2017 innifalinn. SAO
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Ríkisútgjöld þenjast út. Útgjöld ríkisins aukast um 100 milljarða króna á fjórum árum gangi áætlanir 
stjórnvalda eftir. Minnkandi vaxtakostnaður og almennur uppgangur í hagkerfinu hafa skapað skilyrði til að 
auka útgjöld um tugi milljarða milli ára.

Útgjaldaþróun ríkissjóðs frá 2015 til frumvarps 2019
- Milljarðar kr. á verðlagi 2019

764

2015

42

863

Minnkandi Aukning frumútgjalda Útgjöld 2019 
vaxtakostnaður

17 Heimildir: Hagstofa Ísland, fjármála- og efnahagsráðuneytið og útreikningar efnahagssviðs. SA
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1
Mikill útgjaldavöxtur. Ríkisútgjöld hafa vaxið hraðar á núverandi hagvaxtarskeiði en því síðasta.

Frumútgjöld ríkissjóðs á mann 1980-2019
- milljónir króna á verðlagi 2019

3 4

18 Heimildir: Hagstofa Ísland, fjármála- og efnahagsráðuneytið og útreikningar efnahagssviðs. SAO
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Launahækkanir ríkisstarfsmanna hafa verið í forgangi. Launakostnaður ríkisins hefur vaxið tvöfalt meira en 
heildarútgjöld frá árinu 2012.

Forgangsröðun ríkisútgjalda
Vísitala = 100 árið 2012, þróun á föstu verðlagi

Laun og tengd gjöld

-̂ g Heimildir: Fjármála- og efnahagsráðuneytið og útreikningar efnahagssviðs

Samneysla Ríkisútgjöld

SAO
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Forgangsraðað hefur verið til heilbrigðis- og félagsmála. Útgjöld hafa aukist til langflestra málaflokka en 
helst hefur auknu fé verið varið til heilbrigðis- og félagsmála.

Þróun útgjalda til heilbrigðismála og félags-, húsnæðis og tryggingamála 2010-2019 Forgangsröðun útgjalda í fjárlagafrumvarpi 2019
- Árleg aukning útgjalda eftir málaflokkum, ma.kr. á verðlagi 2019

Heilbrigðisþjónusta

Örorka og málefni 
fatlaðs fólks

Málefni aldraðra

Vinnumarkaður og 
atvinnuleysi

Almanna- og 
réttaröryggi

• •
Fjölskyldumál

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

Heimildir: Hagstofa Íslands, fjármála- og efnahagsráðuneytið og útreikningar efnahagssviðs.
20

Önnur útgjöld eru á þjóðhagsgrunni en málaflokkarnir á greiðslugrunni. SAO
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Útgjaldaregla myndi leiða til virkari forgangsröðunar. Það er ekki sjálfbær stefna að auka útgjöld til allra 
málaflokka. Skýrari rammi heildarútgjalda myndi skapa hvata til forgangsröðunar.

Útgjaldaregla sem bindir vöxt ríkisútgjalda við ákveðinn nafnvöxt myndi stuðla að því að gera ríkisfjármálin 
sveiflujafnandi. Slíka regla kemur einnig í veg fyrir að ósjálfbæra útgjaldaaukningu á tímum uppgangs og skapa því 
skilyrði til að búa betur í haginn þegar illa árar.

Sjálfbær stefna? Það virðist vera markmið að auka 
útgjöld til allra málaflokka.

F ra m lö g t i l  allra m álaflokka aukist
Raunbreyting á rammasettum útgjöldum frá 2010

n
-  39%

■
2.9* H  __

■■■■ 1,7*-i,a%

é " °
1  20U MS 20.6 20.7 20,8

Úr kynningu ráðherra á fjárlagafrumvarpi 2019

Árleg breyting í útgjöldum ríkissjóðs með og án 5% útgjaldareglu
-%

2014 2015 2016

Ríkisútgjöld

2017

Útgjaldaregla

2018 frumvarp 2019

21 Heimildir: Hagstofa Íslands, fjármála- og efnahagsráðuneytið og útreikningar efnahagssviðs. SAO
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Til umhugsunar. Umsvif hins opinbera eru þegar mikil á Íslandi. Fyrir hverjar 100 krónur sem verða til í 
hagerfinu er 38 krónum ráðstafað af hinu opinbera.

Heildarútgjöld hins opinbera
- Árið 2016, % af VLF, leiðrétt fyrir greiðslum ellilífeyri og atvinnuleysi1

43 43 42
41 < +10%]

33 33 33 33
32 32 32 31

22

1 Leiðrétt er fyrir ellilífeyri til að gera ríki með sjóðsöfnunarkerfi og gegnumstreymiskerfi samanburðarhæf. Leiðrétt er fyrir atvinnuleysi þar sem slík fjárútlát eru að litlu leyti valkvæð fyrir hið opinbera. 
Heimild: OECD, útreikningar efnahagssviðs SAO
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o
Skattahækkanir vörðuðu leiðina að hallalausum ríkisrekstri í síðustu 

niðursveiflu. Slíkar aðgerðir munu ekki varða leiðina í næstu niðursveiflu.

Skapa þarf rými til að lækka skatta á heimili og fyrirtæki.

24 SAO
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Skapa þarf rými til skattalækkana. Flestar skattprósentur eru hærri í dag en árið 2008. Nýjum sköttum hefur 
einnig verið bætt við. Öllum skattalækkunum ber að fagna en of skammt er gengið.

Dæmi um nokkra stærstu tekjustofna ríkisins

2008

2018

Frumvarp
2019

Dæmi um 
nýja skatta frá f  1  Á 
árinu 2008

Auðlindagjald
Sérstakur skattur á 
fjármálafyrirtæki Kolefnisgjald o

Sérstakur
fjársýsluskattur Gistináttaskattur

26
Heimildir: Ríkisskattstjóri, SA SA



1 2 43
Aukin skattheimta skilar 100 milljörðum króna í viðbótartekjur. Árlegar tekjur ríkissjóðs af nýjum sköttum og 
skattahækkunum eru 100 milljarða króna. Er það svipuð fjárhæð og áætluð framlög ríkissjóðs til sjúkrahúsa.

Árlegar tekjur af nýjum sköttum og skattahækkunum árið 2019
- ma.kr., munur á áætluðum tekjum og tekjum við sömu skattprósentur og árið 2008

Sérstakur fjársýsluskattur | 4

Kolefnisgjald 

Bankaskattur 

Tekjuskattur fyrirtækja 

Fjármagnstekjuskattur 

Tryggingagjöld 

Tekjuskattur einstaklinga 

Samtals 106

Nýir og hærri skattar skila ríkinu yfir 100 milljörðum á ári

©
Nýir skattar og skattahækkanir frá árinu 2008 skila 
ríkissjóði viðbótar skatttekjur sem jafngilda 
áætluðum framlögum til allra sjúkrahúsa á Islandi.

■►106 ma.kr.

Viðbótartekjur vegna 
nýrra og hækkaðra skatta

102 ma.kr.

Áætluð framlög til 
sjúkrahúsanna árið 2019

Heimildir: Ríkisskattstjóri, fjármála- og efnahagsráðuneytið og útreikningar efnahagssviðs.
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Tekjur ríkissjóðs eru nú álíka miklar og árið 2007

Tekjur ríkissjóðs á mann 1980-2019
- milljónir króna á verðlagi 2019

28 Heimildir: Hagstofa Íslands, fjármála- og efnahagsráðuneytið og útreikningar efnahagssviðs. SAO
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Skatttekjur á hvert heimili hafa vaxið um rúmlega þriðjung. Skattar eru að lokum greiddir af almenningi. Frá 
upphafi núverandi uppsveiflu hafa skatttekjur ríkissjóðs vaxið um tæpa eina og hálfa milljón á hvert heimili.

Heildarskatttekjur ríkissjóðs á hvert heimili
- Milljónir króna á verðlagi 2019

V i 1 r+ 1 ,5
milljónir

Aukning á 
heimili

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

Heimildir: Hagstofa Íslands, fjármála- og efnahagsráðuneytið og útreikningar efnahagssviðs.
29 SAO
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Skattar á fyrirtæki hafa hækkað. Víða hefur verið leitast við að draga úr álögum á fyrirtæki á undangengnum 
árum en á Íslandi hefur skattheimtan verið aukin.

Fyrirtækjaskattar án áhrifa þrotabúa og tryggingagjalds
- % af landsframleiðslu, árið 2016

Auk þess greiða íslensk fyrirtæki ríflega 
100 milliarða í tryggingagiöld á ári

Noregur OECD Ísland Bretland Danmörk Írland Svíþjóð Finnland Þýskaland Ísland
meðaltal meðaltal

2004-2007

31 Heimildir: OECD revenue statistics, fjármála- og efnahagsráðuneytið og útreikningar efnahagssviðs



Á síðustu tíu árum hefur skattbyrði aukist á einstaklinga og fyrirtæki

Skattar á tekjur og hagnað, innbyrðis hlutdeild einstakra skattstofna
- %, hlutfall af heild

1 2 4

2007 2017

61%

27%
23%

20%

Hvernig dreifist skattbyrðin?

Á árinu 2017 voru tekjur ríkissjóðs á hvern
Íslending álíka miklar og tíu árum fyrr.
Meginmunur er þó á því hvaðan tekjur
ríkissjóðs koma.

■ Árið 2007 naut ríkissjóður góðs af miklum 
uppgangi í fjármálakerfinu sem á endanum 
reyndist ekki sjálfbær.

■ Tekjur af fjármagnstekjuskatti voru því mun 
meiri á þeim árum en í dag þrátt fyrir 
helmingi lægri skattprósentu.

■ Í kjölfar efnahagshrunsins var almenn 
skattheimta aukin á fyrirtæki og tekjur 
einstaklinga.

Einstaklingar Fyrirtæki Fjármagn

32 Heimildir: Hagstofa Íslands, fjármála- og efnahagsráðuneytið og útreikningar efnahagssviðs. SAO
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Einstaklingar borga meira. Skattheimta jókst árið 2010 og hefur sú aukning ekki gengið tilbaka.

Skattlagning á meðaltekjur á Íslandi 2000-2019
- % af heildarlaunum einstaklings1 , staðgreiðsla tekjuskatts og tryggingagjald

1 Einstaklingurinn greiðir 4% í lífeyrissjóði.

33 Heimildir: Hagstofa Íslands, Ríkisskattstjóri og útreikningar efnahagssviðs.

Ríkissjóður dregur 
árlega ...

...meira til sín af 
meðaltekjum í 

skatta en fyrir árið 
2009

SAO

3



Fyrirtæki borga meira. Fjármagnstekjuskattur var hækkaður undir því yfirskyni að skattstofninn yrði 
endurskoðaður. Hvergi er minnst á slíka endurskoðun í fjárlagafrumvarpinu sem veldur vonbrigðum.

1 2 4

Eiginleg skattheimta á fjármagn er tvískipt. Annars vegar er 
greiddur 20% skattur á hagnað fyrirtækja og þegar 
hagnaðurinn er greiddur út úr fyrirtækinu sem arður til 
eigenda er greiddur 22% skattur. Eiginleg skattheimta er því 
37,6% í dag.

Hagnaður 100
20% tekjuskattur fyrirtækja 20

Arður 80
22% fjármagnstekjuskattur 17,6

Heildarskattur 37,6

Samanburður á skattheimtu á fjármagnstekjur og launatekjur

Til samanburðar er eiginlegur skattur á meðal heildarlaun á 
Islandi 28%.

Mikil skattlagning á fjármagn
• Hækkar fjármagnskostnað fyrirtækja og ávöxtunarkröfu.
• Kemur sérstaklega niður á minni fyrirtækjum sem ekki geta 

sótt á alþjóðlega fjármagnsmarkaði.
• Dregur úr sparnaði og fjárfestingu í hagkerfinu.

38%

28%

Skattheimta á fjármagn Tekjuskattur meðallauna1

3

34 Heimildir: Ríkisskattstjóri og útreikningar efnahagssviðs. 1 Miðað er við meðallaun 2017, 706 þúsund krónur á mánuði. Að teknu tilliti til persónuafsláttar.
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Lækkun tryggingagjalds er mikilvægt lítið skref. Lækkunin veitir fyrirtækjum viðspyrnu í krefjandi árferði. 
Tryggingagjaldið er þó enn of hátt og fjármagnar í auknum mæli almenn útgjöld ríkisins.

Tryggingagjald (2008-2019)
- Tryggingagjald sem hlutfall af heildarlaunum launamanna

8,65 8,65

Atvinnuleysi (2008-2019)
- atvinnulausir sem hlutfall af mannafla

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

35
Heimild: Ríkisskattstjóri og Vinnumálastofnun.

Meðaltal það sem af er árinu 2017 (jan-nóv). SAO
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Skattahækkun eða aðgerðir í loftlagsmálum? Kolefnisgjaldið hefur hækkað um 65% frá árinu 2017 og er 
tekjulind fyrir ríkissjóð eins og hver annar skattur.

3

Breyting á kolefnisgjaldi
Kr. á hvern lítra

10,40 kr.

9,08 kr.

Gas-og dísilolía Bensín

2017 ■  2018 2019

Skattahækkun
■ Kolefnisgjald er tekjulind fyrir ríkissjóð, eins og hver annar skattur, 

þótt það sé lagt á undir því yfirskyni að um sé að ræða aðgerð í 
loftlagsmálum.

Grænn skattur?
■ Ef markmiðið væri í raun aðgerð í loftlagsmálum væri eðlilegt að 

samfara hækkuninni yrðu gjöld eða skattar á umhverfisvæna 
starfsemi lækkuð á móti.

Bitnar helst á almenningi
■ Þá leggst gjaldið ekki jafnt á alla notkun kolefnis. Hækkun gjaldsins 

bitnar fyrst og fremst á almenningi. Þess vegna leggjast SA gegn 
hækkun gjaldsins.

36 Heimildir: Fjármála- og efnahagsráðuneytið SAO



1 2 4
Boðaðar skattkerfisbreytingar auka skattheimtu yfir tíma. Sú breyting að efra skattþrep fylgi vísitölu 
neysluverð í stað launavísitölu leiðir að öðru óbreyttu til aukinnar skattbyrði.

Áhrif þess að efra skattþrep fylgi neysluverðsvísitölu

Jákvæð áhrif
■ Samræmi myndast milli þróunar skattþreps og 

persónuafsláttar.

Neikvæð áhrif
■ Breyting stuðlar að aukinni skattheimtu til lengri tíma að 

öðru óbreyttu þar sem laun hækka hraðar en verðlag.

■ Kaupmáttaraukning hefur verið mikil á Íslandi og ekki yrði 
þess langt að bíða að meðallaun myndu færast upp efra 
skattþrep.

■ Dæmi: Gróflega má áætla að tæplega 20% launafólks verði 
í efra skattþrepi árið 20191. Verði árleg kaupmáttaraukning 
sú sama og að meðaltali síðastliðin ár yrðu 40% launafólks 
komin í efra skattþrep á árinu 2029.

Almenn tekjuskattsprósenta þarf því að lækka til mótvægis
við þá þróun.

Hlutfall launafólks í efra skattþrepi1
-% , m.v. meðal kaupmáttarþróun síðustu 10 ára (3,4% árleg aukning)

2029:
40% launafólks

2019: 
Tæplega fimmtungur 

launafólks

A
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Heimildir: Hagstofa Íslands, Ríkisskattstjóri og útreikningar efnahagssviðs. 1 Miðað er við nýjustu upplýsingar um launadreifingu (2017)
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Til umhugsunar. Ísland er háskattaríki í alþjóðlegum samanburði. Þriðjungur af þeim verðmætum sem 
myndast í hagkerfinu renna til ríkisins.

Heildarskatttekjur hins opinbera árið 2016 sem hlutfall af VLF
- Leiðrétt fyrir greiðslum almannatrygginga1

34
-^ 30% -̂

33 32

29 28 28 28 27 27 27
26 26 26 25 25

24 23 23

20 19 19 19 19 19 19 18

1 Leiðrétt er fyrir ellilífeyri til að gera ríki með sjóðsöfnunarkerfi og gegnumstreymiskerfi samanburðarhæf. Leiðrétt er fyrir atvinnuleysi þar sem slík fjárútlát eru að litlu leyti valkvæð fyrir hið opinbera. 
38 Heimild: OECD og útreikningar efnahagssviðs SAO
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Erfitt rekstrarumhverfi íslenskra fyrirtækja. Samkeppnishæfni íslenskra fyrirtækja hefur farið hratt 
versnandi. Hækkandi launakostnaður samfara íþyngjandi skattheimtu vega þar þungt.

Launakostnaður á starfandi
-% , uppsafnaður kostnaður frá 2015-2018

Heildarskatttekjur hins opinbera árið 2016 (% af VLF)
- Leiðrétt fyrir greiðslum almannatrygginga1

28,5%

á
w w

31,0%
33,0% 34,0%

25,0%
27,0%

100
milljarðar

í árlegar tekjur ríkissjóðs 
af nýjum sköttum og 

skattahækkanir

Meðaltal
OECD

4  0 30

F i T I
1 Leiðrétt er fyrir ellilífeyri til að gera ríki með sjóðsöfnunarkerfi og gegnumstreymiskerfi samanburðarhæf. Leiðrétt er fyrir atvinnuleysi þar sem slík fjárútlát eru að litlu leyti valkvæð fyrir hið opinbera. Í 
Danmörku er ekki hægt að leiðrétta fyrir greiðslum almannatrygginga.

40 Heimild: OECD og útreikningar efnahagssviðs



1
Á sama tíma og fyrirtæki hagræða er áframhald á útþenslu ríkisins. Fyrirtæki hafa brugðist við erfiðu árferði 
með því að hagræða. Ekkert aðhald er hjá ríkinu og meðan svo er þá skapast lítið svigrúm til skattalækkana.

2 3 | 4

Viðbrögð fyrirtækja við erfiðu rekstrarumhverfi
Hagræðingaraðgerðir

43% fyrirtækja gripu til annarra 
hagræðingaraðgerða en fækkunar starfsfólks

Gripu til annarra 
hagræðingaraðgerða en 

fæ kku nar starfsfólks

Gripu ekki til annarra 
hagræðingaraðgerðar

43%

57%

t
100%

Frumútgjöld ríkissjóðs á mann 1980-2019
- milljónir króna á verðlagi 2019

1980 1985 1990 1995 2000 2005 2010 2015 2020

4 1  Heimild: Könnun Samtaka atvinnulífsins meðal aðildarfyrirtæ kja 2016, Fjárm álaráðuneytið SAO



Að lokum. Hvernig miðar völdum stefnumálum?
1 2 3 | 4

Stjórnarsáttmáli, nóvember2017

0

0

0

0

Lögð verður áhersla á lækkun tekjuskatts í neðra 
skattþrepi ísamhengi við kjarasamninga'

,Forgangsmál að lækka tryggingagjald'

,Fjármagnstekjuskattur verður hækkaður í 22% samhliða 
endurskoðun skattstofns'

►

►

►

Fjárlagafrumvarp 2019

© Tekjuskattur er óbreyttur.

©
Boðuð 0,5% lækkun á tryggingagjaldi í tveimur 
skrefum, á árinu 2019 og 2020.

Q j
Engin endurskoðun boðuð ífjárlagafrumvarpinu. 
Fjármagnstekjuskattur hækkaður á árinu 2018.

,.... Endurmeta fyrirkomulag á endurgreiðslu kostnaðar 
vegna rannsóknar og þróunar í því skyni að afnema þak 
sem verið hefur á slíkum endurgreiðslum‘

,Við endurskoðun laga um veiðigjöld þarf að hafa það að 
meginmarkmiði að tryggja réttlátan hlut af arðseminni og 
taki tillit til afkomu greinarinnar.'

►

►

© Engar breytingar boðaðar í fjárlagafrumvarpinu.

I Fyrir liggurfrumvarp um breytingar á veiðigjaldinu © þannig að gjaldið taki mið af afkomu greinarinnar 
með minni tímatöf.

42 SAo
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