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Efni: Umsögn um frumvarp til fjárlaga 2022

Ríkisendurskoðun barst hinn 1. desember sl. erindi frá fjárlaganefnd Alþingis um að veitt yrði 
umsögn um frumvarp til fjárlaga fyrir árið 2022, 1. mál. Var þess óskað að umsögnin bærist eigi 
síðar en 9. desember.

Frumvarp til fjárlaga felur almennt í sér pólitíska stefnumótun hverrar ríkisstjórnar um tekju- 
öflun og útgjöld ríkisins sem Ríkisendurskoðun tekur ekki afstöðu til. Stofnunin sér hins vegar 
ástæðu til að draga fram nokkur atriði frumvarpsins sem vert er að gefa gaum að mati hennar.

1. Ný flokkun ríkisaðila

Í frumvarpinu hefur flokkun ríkisaðila verið breytt frá því sem áður er. Ýmsir ríkisaðilar, einkum 
fyrirtæki og sjóðir, sem áður fellu undir svokallaðan B- og C-hluta skv. lögum um opinber 
fjármál flokkast nú til A-hlutans.

Breytingar þessar eru gerðar til að ná fram meira samræmi í flokkun ríkisaðila þannig að til A- 
hlutans teljist öll starfsemi og verkefni sem einkanlega eru fjármögnuð með skatttekjum, 
lögbundnum þjónustutekjum eða framlögum. Til B-hlutans teljist þá eingöngu þeir ríkisaðilar, 
sem ekki eru sameignar- eða hlutafélög í meirihlutaeigu ríkisins, sem starfa markaði og standa 
að stærstum hluta undir kostnaði við starfsemi sína með tekjum af sölu á vöru og þjónustu til 
almennings og fyrirtækja. Til C-hluta hluta teljist aðilar sem afla tekna með sama hætti og B- 
hlutinn en eru sameignar- eða hlutafélög í meirihlutaeigu ríkisins. Seðlabanki Íslands telst auk 
þess til C-hlutans. B-hluta aðilar þurfa heimild í fjárlögum til lántaka og lánveitinga en svo á 
ekki við um C-hlutann þar sem þeir sem undir hann falla teljast sérstakir lögaðilar.

Breytingarnar hafa áhrif á framsetningu bæði fjárlaga og ríkisreiknings frá og með árinu 2022 
og gera það að verkum að umfang A-hlutans eykst verulega. Í fjárlögum er hins vegar gert ráð 
fyrir því að A-hlutinn skiptist í þrennt, þ.e. A1, A2 og A3. Undir A1 falla sömu aðilar og áður 
töldust til A-hlutann en undir A2 og A3 þeir aðilar sem færast frá B- og C-hlutanum yfir í A- 
hlutann. Með þessu móti telja stjórnvöld að breytingin hafi sem minnst áhrif á gerð fjárlaga þar 
sem flest ákvæði þeirra muni í reynd áfram aðeins taka til „gamla" A-hlutans og verða „sem 
minnst rask á því fyrirkomulagi sem í gildi hefur verið varandi hina pólitísku stefnumótun og 
ákvarðanatöku í fjárlögum". Á hinn bóginn má leiða að því líkur að framsetning A-hlutans með 
þessum hætti kunni að auka flækjustigið þegar kemur að umræðu um ríkisfjármálin, sérstaklega 
þar sem skipting A-hlutans virðist frekar byggja á formi heldur en efni og telst varla fyllilega
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rökrétt út frá þeim sjónarmiðum sem liggja til grundvallar flutningi viðkomandi ríkisaðila úr B- 
og C-hlutanum.

2. Afkoma og skuldir ríkissjóðs

Frumvarpið gerir ráð fyrir að A1 -hluti ríkisins verði rekinn með 168,5 ma.kr. halla á árinu 2022 
sem þýðir að gert er ráð fyrir um helmingi minni halla en skv. fjárlögum yfirstandandi árs sem 
áætla hallann 326,1 m.kr. Gert er ráð fyrir að tekjur hækki um 23,5% á meðan gjöldin hækka 
um 2,2%. Það eru því fyrst og fremst meiri tekjur sem skýra betri afkomu næsta árs. Frumvarpið 
virðist gera ráð fyrir talsverðri krónutöluhækkun ýmissa útgjaldaliða, s.s. launa, kaupa á vöru og 
þjónustu, afskrifta og vaxtagjalda frá fjárlögum þessa árs en á móti kemur að útgjöld eru talin 
lækka þar sem margvíslegar ráðstafanir til að mæta covid-19 faraldrinum dragast saman eða 
falla burt. Sömuleiðis dragast fjárfestingar saman miðað við fjárlög yfirstandandi árs.

Fjárlög Fjárl.frv.
Í m.kr. 2021 2022 Breyting

Skatttekjur 613.116 752.288 139.172 22,7%
Tryggingagjöld 93.754 107.049 13.295 14,2%
Fjárframlög 5.546 5.981 434 7,8%
Eignatekjur 22.833 48.695 25.862 113,3%
Sala á vöru og þjónustu 31.810 35.079 3.269 10,3%
Ýmsar tekjur 6.751 6.354 -397 -5,9%

Tekjur samtals 773.810 955.446 181.635 23,5%

Laun 236.612 258.103 21.491 9,1%
Kaup á vöru og þjónustu 146.549 169.998 23.448 16,0%
Afskriftir 47.788 54.495 6.707 14,0%
Vaxtagjöld 61.087 67.298 6.210 10,2%
Framleiðslustyrkir 70.424 51.944 -18.480 -26,2%
Fjárframlög 406.395 402.185 -4.210 -1,0%
Félagslegar tilfærslur til heimila 23.422 23.819 397 1,7%
Tilfærsluútgjöld önnur en fjárframlög 63.629 62.219 -1.410 -2,2%

Rekstrargjöld samtals 1.055.906 1.090.060 34.154 3,2%

Fjárfestingar í efnislegum eignum
(nettó) 44.016 33.933 -10.083 -22,9%

Heildarjöfnuður -326.112 -168.548 157.564 -48,3%

Hægt er að leggja ýmsa mælikvarða á skuldastöðu ríkissjóðs, bæði þá sem miðast við 
heildarskuldir, skuldir að frádregnum tilteknum eignaliðum og skuldir sem hlutfall af vergri 
landsframleiðslu. Á bls. 155 er þannig tafla sem sýnir þróun ýmissa mælikvarða á skuldir ríkisins.
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Ljóst er að skuldirnar hafa hækkað mikið á þessu og síðasta ári vegna fjármögnunar á halla 
ríkissjóðs.

Heildarskuldir ríkissjóðs (án skuldbindinga) eru verða um 1.570 ma.kr. í árslok 2020 og hafa þá 
í krónum talið hækkað um 73,4% frá stöðunni í árslok 2019, þ.e. áður en covid-19 faraldurinn 
reið yfir. Skuldir að frádregnum kröfum og handbæru fé hækkuðu á sama tíma um 95,9% og 
skuldir eins og þær eru skilgreindar vegna skuldareglu hækkuðu um 80,8%. Áætlað er að 
síðastnefndi skuldamælikvarðinn muni vaxa úr 21,8% af VLF árið 2019 í 33,7% af VLF á árinu 
2022. Þótt þessir mælikvarðar hafi vaxið eru þeir engu að síður innan þess sem oft er talið 
ásættanlegt s.s. í samanburði við nágrannaríki. Við slíkan samanburð skipta reyndar ekki bara 
skuldahlutföllin máli heldur einnig lánskjör ríkja sem geta verið afar mismunandi.

Það mun verða eitt meginverkefni stjórnvalda á næstu árum að tryggja jöfnuð í rekstri ríkissjóðs 
og að koma skuldahlutfallinu í ásættanlegt horf. Hvernig til tekst á eftir að koma í ljós þegar 
áhrif faraldursins hafa ekki jafn afgerandi áhrif á ríkisfjármálin og núna er raunin. Það verður 
reyndar að teljast umhugsunarvert hvers mikil áhrif faraldurinn hefur haft á afkomu og 
skuldastöðu ríkisins en uppbygging hagkerfisins á undanförnum árum, með miklum vexti 
þjónustu við erlenda ferðamenn, kann þar að spila stórt hlutverk. Skellurinn var það stór að 
nauðsynlegt reyndist að víkja til hliðar skilyrðum laga um opinber fjármál nr. 123/2015 um 
heildarjöfnuð og skuldahlutfall ríkissjóðs.

3. Lántökuheimild vegna Betri samganga ohf. í 5. gr. fjárlaga

Á meðal lántökuheimilda er heimild til að endurlána fyrirtækinu Betri samgöngur ohf. allt að 
4.000 m.kr. Fyrirtækið var stofnað með lögum nr. 81/2020 um heimild til að stofna opinbert 
hlutafélag um uppbyggingu samgönguinnviða á höfuðborgarsvæðinu. Tekjur félagsins sem 
eiga að standa undir kostnaði þess er annars vegar um 3 ma.kr. föst árlög framlög eigenda og 
hins vegar ráðstöfun lands og hugsanlegum flýti- og umferðargjöldum sem reyndar eru ekki 
ennþá til staðar og fram kemur að erfitt sé að áætla hvenær og hversu hratt renni til félagsins. 
Á fyrri hluta framkvæmdatímabilsins sé því fyrirséð að brúa þurfi bilið á milli tekna og gjalda 
með lántöku frá ríkinu eða lánum frá öðrum með ríkisábyrgð. Fram kemur að áætlanir félagsins 
geri ráð fyrir að það þurfi um 4 ma.kr. lántöku á árinu 2022.

Ríkisendurskoðun vekur athygli á að samgönguframkvæmdir sem ætlunin er að fjármagna með 
öðrum hætti en með beinum framlögum úr ríkissjóði geta haft áhættu í för með sér fyrir 
ríkissjóð, ekki síst ef áætlanir um kostnað við framkvæmdir og tekjur vegna notkunar hafa ekki 
verið útfærðar og eru mikilli óvissu háðar. Skemmst er að minnast Vaðlaheiðarganga í því 
sambandi sem upphafleg var gert ráð fyrir að einkaaðilar myndu fjármagna og sem í raun var 
forsenda þess að ákveðið var að ráðast í verkefnið. Mál skipuðust hins vegar með þeim hætti 
að einkaaðilar töldu ávöxtun og áhættu verkefnisins vera slíka að þeir treystu sér ekki til að lána 
fé til þess. Ríkissjóður stendur líklega núna frammi fyrir því að þurfa að gefa eftir hluta lána til 
félagsins í tengslum við fjárhagslega endurskipulagningu þess þrátt fyrir að ekki hafi verið gert 
ráð fyrir því þegar ríkið ákvað að stíga inn í verkefnið og tryggja framgang þess. Áhættan 
minnkar ekki ef aðrir aðilar en ríkið eru ráðandi um tilhögun þess og stýra í raun ferðinni. Gjalda



þarf varhug þegar kemur að heimildum til lántaka með ábyrgð ríkisins þegar mikil óvissa ríkir
um fjárhagsgrundvöll þess verkefnis sem lána skal til.

4. Breytt skattheimta af ökutækjum og eldsneyti

Skattar af ökutækjum og eldsneyti eru stór tekjuliður ríkissjóðs og hafa m.a. verið notaðar til að 
fjármagna vegi og önnur samgöngumannvirki. Tekjur af þeim eru skv. frumvarpinu áætlaðar 
39,8 ma.kr. á árinu 2022. Fyrir liggur að ríkið þarf að taka upp nýtt tekjuöflunarkerfi til að 
fjármagna samgönguframkvæmdir eftir því sem hlutdeild ökutækja sem knúin eru 
jarðefnaeldsneyti minnkar. Stjórnvöld hafa auk þess hvatt til orkuskipta með því að veita 
skattafslætti við kaup á rafknúnum ökutækjum. Efir því sem slíkum ökutækjum fjölgar verður 
brýnna að útfæra leiðir til að skattleggja einnig slík ökutæki sé ætlunin að láta eigendur þeirra 
taka þátt í kostnaði við samgöngukerfið. Skilvirkasta leiðin til þess er líklega sú að skattleggja 
heildarakstur hvers ökutækis en til þess eru ýmsar leiðir, svo sem að eigendur ökutækja tilkynni 
kílómetrastöðu skv. ökumæli bifreiðarinnar og þær upplýsingar væru síðan sannreyndar við 
reglulegar skoðanir viðurkenndra skoðunarstöðva.

Virðingarfyllst,

Skúli Eggert Þórðarson 

ríkisendurskoðandi

Jón Loftur Björnsson 

sviðsstjóri 

rafræn undirritunrafræn undirritun



Undirritunarsíða

Ríkisendurskoðandi 
Skúli Eggert Þórðarson

Undirritað af:
Skúli Eggert Þórðarson 
1702532649 
Dags: 13.12.2021 
Tími: 14:40:22 
Ástæða: Samþykkt 
Signet ID: d0888309- 
5958-4ff5-acb3- 
eae7cb5a89a8

Sviðsstjóri
Jón Loftur Björnsson

Undirritað af:
Jón Loftur Björnsson 
2008633059 
Dags: 13.12.2021 
Tími: 14:04:17 
Ástæða: Samþykkt 
Signet ID: d0888309- 
5958-4ff5-acb3- 
eae7cb5a89a8


