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Umsögn um frumvarp til laga um staðfestingu ríkisreiknings 2017 -  414. mál, þskj. 555

I
A lm ennt

R íkisendurskoðandi hefur þann 13. desem ber 2018 m óttekið  tö lvupóst þar sem geftnn er kostur 
á að veita um sögn um ofangrein t þingm ál.

1 58. gr. laga um opinber ijárm ál kem ur fram að ráðherra skuli leggja fram frum varp á A lþingi 
til staðfestingar ríkisreiknings og að í g reinargerð  rneð frum varpinu skuli fjalla um 
niðurstöðutölur reikningsins og gera grein fyrir frávikum  tekna, útgjalda og lánam ála frá 
sam þykktum  heim ildum  A lþingis. Frekari ákvæ ði um hvað frum varp til staðfestingar 
rík isreiknings skuli hafa að geym a er ekki að finna í lögum  um opinber fjárm ál.

Frum varp það sem hér er til um sagnar inniheldur fim m  lagagreinar sem fjalla um staðfestingu 
stofnefnahagsreiknings, staðfestingu ríkisreiknings, breytingar vegna rekstrarafgangs og 
um fram gjalda, heim ild til flu tn inga Qárheim ilda á m illi ára  og gildistökuákvæ ði.

Sam kvæ m t lögum um opinber Ijárm ál byggja reikningsskil A -hlutans í heild og reikningsskil 
e instakra rík isað ila  í A -hluta ekki á söm u forsendum . A nnars vegar er rík isreikningur A- 
hlutans byggður á alþjóðlegum  reikningsskilastöðum  fyrir opinbera aðila (IPSA S) en hins 
vegar skulu reikningsskil A -hluta rík isaðila  uppfylla k röfur ársreikningalaga.. Þetta veldur því 
að við lestur frum varpsins er ekki ávallt Ijóst hvort átt sé við reikningsskilareglu sem varða 
ríkisreikninginn í heild eða ársreikn inga einstakra ríkisaðila.

II.
Um 1. gr. frum varpsins 

S tofnefnahagsreikningur og orlofsskuldbinding

I 1. mgr. 1. gr. frum varpsins er gert ráð fyrir því að stofnefnahagsreikn ingur A -hluta ríkissjóðs 
1. jan ú a r 2017 verði staðfestur. I rík isreikningnum  kem ur fram að fullri innleiðingu nýrra 
re ikningsskitareglna muni ekki ljúka fyrr en í árslok 2019. H afa þ a rf  þó í huga að endanlegur 
stofnefnahagsreikningur 1. jan ú a r 2017 mun sam kvæ m t því ekki liggja fyrir fyrr en í árslok 
2019 sbr. innleið ingaráæ tlunina. A f  þeini sökum  inniheldur þessi re ikningur ekki allar þæ r 
eignir sem rík issjóður á og er skráður fyrir. Hið sam a á v ið  um skuldir og skuldbindingar.

B reyttar re ikn ingssk ilareg lur hafa það í för m eð sér að færa þa rf í rík isreikning áfailið  ótekið 
o rlo f og áunnið o rlo f  í árslok. V ið slíkar fæ rslur orlofsskuldbindinga m yndaðist neikvæ ð staða 
á eigin fé hjá ríkisaðilum  og til að m æ ta þeirri stöðu var ákveðið að A -hluta ríkisaðilar færðu 
kröfu á rík issjóð til m ótvæ gis við hana í ársreikningum  sínum  fyrir árið  2017. Þannig ja fn ast út 
neikvæ ða fæ rslan á eigið fé og stofnanir fá staðfestingu á því að þurfa ekki að nýta 
fram tíðarfjárheim ild irtil að m æta gjöldum  sem féllu til áður.

A kvæði 2. mgr. 1. gr. gerir ráð íy rir að lögfest verði heim ild til að bæta þessa stöðu. M arkm ið 
þessarar fæ rsluaðferðar er einkum  að eyða út bókhaldslegum  neikvæ ðum  áhrifum
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orlofsskuldbindinga á eigið fé A -hluta ríkisaðila til m ótvæ gis við bókfæ rð jákvæ ð áh rif  a f  því 
að færa upp e ign ir sem hefur verið  eytt. Þá m á bcnda á í þessu sam bandi að ekki kem ur fram  
hvort gert sé ráð fyrir að þessi krafa A -hluta rík isaðila  ríkissjóðs eigi að standa út líftím a 
stofnunar eða þar til endanlegt uppgjör á áföllnu og áunnu orlofi hefur verið  gert.

III.
Um 2. gr.

S taðfesting rík isreiknings

A kvæði 2. mgr. 2. gr. frum varpsins um að í staðfestingu rík isreiknings felist m.a. 13,4 m a.kr. 
tekjufæ rsla á m óti afskriftum  ársins 2017, 2,3 m a.kr. flu tn ingur á m illi rekstrarfram lags og 
fjárfestingarfram lags vegna eignfæ rslu fjárfestinga og 10 ma.kr. fæ rsla óráðstafaðra heim ilda 
til fjárfestinga á efnahagsreikn ing  vekur athygli. Þessar ljárhæ ðir birtast aðeins í 
reikningsskilum  einstakra rík isað ila  í A -hluta. U m ræ ddar fjárhæ ðir eru hvorki sérgreindar í 
yfirliti um afkom u né í efnahagsreikningi í rík isreikningi vegna þess að þeim  er ja fn að  út í 
gegnum  sam stæ ðufæ rslur

Sam kvæ m t 56. gr. laga um opinber fjárm ál ber að skipta ríkisreikningi í tvennt. Fyrri hlutinn 
næ r y fir fjárreiður A -hluta ríkissjóðs í heild og síðari hluti skal innihalda sam andregnar 
upplýsingar um fjárm ál rík isað ila  og lykiltölur úr ársreikningum  ríkisaðila í A-, B- og C- hluta. 
A f 58. gr. laga um opinber Qármál má ráða að  frum varp til staðfestingar ríkisreiknings skuli ná 
til reikningsins í heild en a f  frum varpinu er erfitt að átta sig á hvar í rík isreikningi megi finna 
þæ r fjárhæ ðir sem frum varpið  hefur að geym a. A ð m ati ríkisendurskoðanda þyrfti að kom a 
fram m eð skýrari hætti hvaða hluta ríkisreiknings verið er að vísa til.

IV.
Um 3. gr.

B reytingar vegna rekstrarafgangs og um fram gjalda

I lögum um op inber fjárm ál er ekki að finna sam bæ rilegt ákvæ ði við 45. gr. laga um fjárreiður 
ríkisins sem kvað á um uppgjör á skuldum  og ónotuðum  fjárveitingum  sem ekki væru flu ttar á 
milli ára. Þess í stað  er í 30. gr. laga um op inber fjárm ál kveðið á um þá alm ennu reglu að 
útgjöld um fram  fjárheim ild ir í árslok skuli dragast frá fjárheim ild næ sta árs, enda séu fyrri 
fjárheim ildir fullnýttar. Hafi fjárheim ild aftur á m óti ekki verið  nýtt að fullu í árslok  getur 
hlutaðeigandi ráðherra óskað eftir því við fjám iálaráðherra  að hinni ónýttu  fjárheim ild verði 
ráðstafað á næ sta ár í heild eða að hluta, enda verði henni ráðstafað  til þess að m æta útgjöldum  
sem hafa frestast eða fyrir liggi skýr hagkvæ m nisrök. Lög um opinber fjárm ál gera þannig ekki 
ráð fyrir að atbeina A lþingis þurfí fyrir niðurfellingu fjárheim ilda. Enda þótt 
ríkisendurskoðandi geri engar athugasem dir við þennan hátt er þó tilefni til hugleið inga um 
hvort m eð þessu sé fram sal á valdi orðið o f  víðtækt.

I 3. gr. þess frum varps sem hér er til um sagnar er í reynd verið  að taka upp sam a eða svipað 
verklag og tíðkað ist í tíð laga um fjárreiður rík isins og með setningu lokaQárlaga. Þá er 
um hugsunarefni hvers vegna frávik gjalda frá fjárheim ildum  eru jafnm ik il og raun ber vitni í 
ljósi þess að m eð lögum um op inber fjárm ál var innleiddur nýr ram m i um fjárhagsáæ tlanir, 
fjárlagagerð og fjárstjórn ríkisins. Þá má og benda á að þann 30. desem ber 2017 voru sam þykkt 
Q áraukalög sem æ tla  hefði m átt að tæ kju  á helstu frávikum  frá fjárheim ildum  ársins.

V.
4. gr.

H eim ild til flutnings Q árheim ilda m illi ára

M eð 4. gr. frum varpsins er gert ráð fyrir að ráðherra verði heim ilað að ftytja sam tals 17,7 
m a.kr. fjárheim ild ir frá 2017 yfir á árið 2018. 1 frum varpinu er ekki gerð grein fyrir frávikum  
vegna e instakra  stofnana og annarra fjárlagaliða heldur er um fjöllunin m iðuð við frávik eftir
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m álaflokkum  enda eru fjárheim ildir sem A lþingi sam þykkir m iðaðar við m álefnasvið  og 
m álaflokka.

A ð m ati rík isendurskoðanda væri eð lileg t og m eira upplýsandi að heildstæ tt 
fjárheim ildauppgjör m yndi fylgja rík isreikningi hvers árs. U ppgjörið  ætti sér tengingu í 
fjárhagsupplýsingar sem  hver ráðherra birtir í ársskýrslu sinni skv. 62. gr. laga um opinber 
fjárm ál og sýndi heildarniðurstöðu hvers m álaefnasviðs til sam ræ m is við skiptingu 
stjórnarm álefna m illi ráðuneyta og uppfýsti um fjárheim ildir, ráðstöfun og stöðu fjárheim ilda 
helstu m álaflokka. M eð heildstæ ðu yfirliti fengist tenging  og sam anburður á m illi þeirra 
fjárheim ilda sem A lþingi hefur sam þykkt fyrir hvert reikningsár, heildarfjárráðstafanir til 
sam anburðar og  flu tn ing fjárheim ilda á m illi ára.

A ð öðru  leyti gerir rík isendurskoðandi ekki athugasem dir við frum varpið.

M á le fn a su ið /m á la f lo k k a r Flutt frá 

fyrra ári

Fjárheimild

ársins

M lllifæ rðu r

varasjóður

Ráðstöfunar 

fé ársins

Ráðtöfun

ársins
Frávik Fe lltn iður

Fluttar

fjárheimildi

Forsætisráðuneyti

.. He lstu  m álaflokkar

Atvinnuvega- og nýsköpunarráðuneyti

.. H e lstum á la flo kka r

Dóm sm álaráðuneyti

.. He lstu  m álaflokkar

Fjármála- og  efnahagsráðuneyti

.. He lstu  m á la flokkar

M ennta- o g  m enninganm álaaráðuneyti

.. He lstu  m álaflokkar

Sam göngu- og  sveitarstjórnarráðuneyti

.. H e lstum á la flo kka r

U m hverfis- o g  auðlindaráðuneyti

.. He lstu  m álaflokkar

Utanríkisráðuneyti

.. He lstu  m álaflokkar

Velferðarráðuneyti

.. He lstu  m álaflokkar

Forsaetisráðuneyti

.. He lstu  m álaflokkar

Forsætisráðuneyti

.. He lstu  m álaflokkar

Fjármálaráðuneyti - Sam eigin legt og óskipt

.. Skatttekjur

.. Fjárm agnslið ir

.. L ifeyrissku ldb ind ingar

.. A fsk rift irre kstra rfjá rm una

.. A fskrift ir skattkrafna

.. Vara sjóður


