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Dags. 3.10.2011 
ASÍ/Hagdeild  

 

Minnisblað um frumvarp til fjárlaga 2012 

Frumvarpið gerir ráð fyrir að heildarhalli á ríkissjóði verði 17,7 milljarðar króna á 
árinu 2012. Áætlunin gerir ráð fyrir að frumjöfnuður ríkissjóðs, þ.e. jöfnuður án 
vaxtagjalda- og tekna, verði jákvæður um 39,6 milljarða á árinu 2012 samanborið við 
3,9 milljarða afgang af frumjöfnuði í ár. Þetta er í samræmi við endurskoðaða áætlun 
um jöfnuð í ríkisfjármálum sem gerir ráð fyrir hægari aðlögun ríkisfjármála en áður 
en markmiði um afgang af heildarjöfnuði ríkissjóðs hefur verið seinkað um eitt ár eða 
til ársins 2014.  

Tekjur 

Fjárlagafrumvarpið gerir ráð fyrir að heildartekjur ríkissjóðs á árinu 2012 verði um 
521,5  milljarðar króna sem er aukning um 38,8 milljarða frá tekjuáætlun þessa árs. 
Þar af er gert ráð fyrir að aukin tekjuöflun skili 20,7 ma.kr  sem komi annars vegar í 
gegnum aukna skattheimtu (9,7 ma.kr) og tekjur vegna nýrrar heimildar til úttektar á 
séreignarsparnaði (2 ma.kr) og hins vegar í gegnum arð og eignasölu (9 ma.kr). 

Skatttekjur 

Skv. frumvarpinu aukast skatttekjur ríkissjóðs um ríflega 25 milljarða króna. 
Skatttekjur ríkissjóðs fara þá úr 29,4 % af VLF 2011 í 29,6% af VLF á árinu 2012.  

 

Tekju- og fjármagnstekjuskattur einstaklinga 

 Ekki gert ráð fyrir breytingum á tekjusköttum einstaklinga 

 Persónuafsláttur hækkar um 5,1% fer úr kr. 44.205 í kr. 46.459 

Frumvarp 2012 Áætlun 2011 Fjárlög 2011

Breyting frá 

áætlun 2011

Breyting frá 

áætlun 2011 í 

%

Breyting frá 

fjárlögum 2011 

í %

Skatttekjur     466.766         441.404        431.911        25.362     5,7% 8,1%

Skattur á tekjur einstaklinga 123.000      124.300       114.000      -        1.300     -1,0% 7,9%

Skattur á tekjur lögaðila 31.300         24.700         26.400                  6.600     26,7% 18,6%

Tryggingagjöld 63.207         66.903         64.572        -        3.696     -5,5% -2,1%

Eignaskattar 14.005         11.358         10.658                  2.647     23,3% 31,4%

Virðisaukaskattur 142.100      132.300       132.000                9.800     7,4% 7,7%

Aðrir skattar á vörur og þjón. 72.489         67.148         69.898                  5.341     8,0% 3,7%

Skattar ótaldir annars st. 20.665         14.695         14.383        5.970       40,6% 43,7%

Rekstraryfirlit A-hluta ríkissjóðs,  rekstrargrunnur m.kr
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 Þrepamörk tekjuskatts hækka um 3,5% en ekki í samræmi við launavísitölu líkt og lög 

gera ráð fyrir 

 Annar áfangi af fjórum í afnámi sjómannaafsláttar kemur til framkvæmda á árinu 

 Gert ráð fyrir 2 ma.kr. tekjum vegna nýrrar heimildar til úttektar á 

séreignarsparnaði 

 Hámark frádráttarbærra iðgjalda séreignarlífeyrissparnaðar lækkar úr 4% í 2% - 

áætluð tekjuáhrif 1,4 ma.kr. á ársgrundvelli 

 Taka á upp viðbótarþrep í álagningu auðlegðarskatts sem skila á ríkissjóði 1,5 ma.kr í 

tekjur 

Tryggingagjald 

Gert er ráð fyrir að hækkun atvinnutryggingargjalds á árunum 2009-2010 byrji að 
ganga til baka á árinu 2012. Áætluð er 1,36 prósentustiga lækkun 
atvinnutryggingargjalds en hins vegar hækkun almenns tryggingargjalds um 0,45 
prósentustig og 0,05 prósentustiga hækkun ábyrgðagjalds launa. Samanlögð gjöld 
sem lögð eru á tryggingargjaldsstofn lækka þannig úr 8,65% í 7,79%. Þessar 
breytingar eru í samræmi við yfirlýsingu ríkisstjórnarinnar í tengslum við 
kjarasamninga í maí 2011. Í frumvarpinu er gert ráð fyrir að atvinnuleysi minnki og 
verði 6% á árinu 2012 en í heildina er gert ráð fyrir að hækkun nafnlauna 2012 og 
aukin vinnuaflseftirspurn muni hækka tryggingargjaldsstofninn um 6,5%.  Áætlað er 
að í heildina lækki tekjur vegna tryggingargjalda um 3,7 ma.kr frá áætlun þessar árs.  

Skattar á vörur og þjónustu 

Gert er ráð fyrir ríflega 15 ma.kr. aukningu í skatttekjum af vörum og þjónustu á 
árinu 2012 sem byggist að mestu á áætlunum um hagfelda þróun einkaneyslu og 
kaupmáttar sem muni auka almenna eftirspurn. Má þar nefna að gert er ráð fyrir 
aukinni veltu í efra þrepi virðisaukaskatts, auknum bílainnflutningi, aukinni 
bensínsölu og aukinni sölu áfengis.  

 Virðisaukaskattur; Óbreyttur en gert ráð fyrir aukinni einkaneyslu sem eykur tekjur 

 Kolefnisgjald; Lokaskref tekið í innleiðingu kolefnisgjalds, verður nú miðað við fullt 
viðmiðunarverð á uppboðsmarkaði losunarheimilda í Evrópu í stað 75% nú 
Tekjuáhrif af þessu eru tæplega 0,8 ma.kr 

 Sérstakt vörugjald á bensín, olíugjald, bifreiðagjald, sérstakur skattur á raforku og 
áfengis- og tóbaksgjald; Hækka um 5,1% og gert er ráð fyrir að þessi hækkun skili 1,9 
ma.kr. tekjuaukningu 

Aðrir skattar  

 Nýr launaskattur á fjármálafyrirtæki, lífeyrissjóði og vátryggingarfélög; Lagður 
verður 10,5% skattur á heildarlaunagreiðslur þessara aðila sem áætlað er að skili 4,5 
ma.kr. tekjum á árinu 2012. Sambærilegur skattur þekkist í Danmörku er lagður á 
sem ígildi virðisaukaskatts á þessar atvinnugreinar 

 Útvarpsgjald; Hækkar um 5,1%  
 

Aðrar tekjur 
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 Gert er ráð fyrir frekari hækkun veiðigjalds á fiskveiðiheimildum. Áætlað er að 
tvöfalda það gjald sem lögfest var í júní 2011 og eru tekjuáhrif þessa áætluð 4,5 
ma.kr. á ársgrundvelli sem komi að fullu fram á árinu 2013. Tekjuáhrif á árinu 2012 
eru áætluð 1,5 ma.kr. 

Sala eigna  

 
 Frumvarið tilgreinir ekki hvaða eignir er áætlað að selja á fjárlagaárinu en í 

áætlun í ríkisfjármálum fyrir árin 2012-2015 er gert ráð fyrir að ríkið losi að 
fullu eignarhluti sína í Arionbanka og Íslandsbanka á næstu árum eftir því 
sem aðstæður leyfa en ekki standi til að eignarhlutur ríkisins í 
Landsbankanum fari niður fyrir 66-75%. 

Gjöld 

Frumvarpið gerir ráð fyrir að heildargjöld ríkissjóðs á árinu 2012 nemi 539 milljörðum 
króna sem er aukning um 14,4 milljarða frá áætlun þessa árs eða 2,8% að nafnvirði. 
Þar af aukast frumgjöld um ríflega 3 ma.kr. og vaxtagjöld um 11 ma.kr.  

 Frumvarpið byggir á spá Hagstofunnar frá því í júlí um verðlagsþróun en skv. henni er 

gert ráð fyrir að verðlag hækki um 3,9% á árinu 2011 og um 3,7% á árinu 2012.  

 Launagrunnur frumvarpsins hækkar í samræmi við kjarasamninga sem gerðir voru á 

þessu sl. vor. 

 Bætur almannatrygginga og atvinnuleysisbætur hækka í samræmi við breytingar sem 

gerðar voru í tengslum við kjarasamninga sl. vor og gert er ráð fyrir 3,5% hækkun um 

næstu áramót. 

 Útgjöld sem greidd eru eða beintengd við erlenda mynt s.s. útgjöld vegna sendiráða, 

framlög til alþjóðastofnana og lyfjakostnaður hækka til samræmis við veikingu 

krónunnar á árinu.           

Að frátöldum verðlags-, gengis- og launabreytingum hækka heildargjöld að 
raunvirði um 2,6 ma.kr. eða um 0,5% frá áætluðum útgjöldum þessa árs. Þar af 
lækka frumgjöld að raunvirði um 8,5 ma.kr eða 1,9%. 

Rekstrargjöld 

Samanlögð rekstrargjöld aukast um 8,5 milljarða króna frá áætluðum útgjöldum 
þessa árs.  

Frumvarp 

2012 Áætlun 2011 Fjárlög 2011

Breyting frá 

áætlun 2011

Breyting 

frá áætlun 

2011 í %

Breyting frá 

fjárlögum 

2011 í %

Aðrar rekstrartekjur 38.754  32.592  32.248  6.162  18,9% 20,2%

Arðgreiðslur 3.157       1.161       2.226       1.996     171,9% 41,8%

Vaxta- og eignartekjur 29.224     25.361     23.337     3.863     15,2% 25,2%

Rekstrartekjur ótaldar annars st. 6.373       6.070       6.685       303        5,0% -4,7%

Frumvarp 

2012 Áætlun 2011 Fjárlög 2011

Breyting frá 

áætlun 2011

Breyting 

frá áætlun 

2011 í %

Breyting frá 

fjárlögum 

2011 í %

Sala eigna 7.600    600       600       7.000  1166,7% 1166,7%
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 Gert er ráð fyrir að launakostnaður ríkisins hækki um 5,2 milljarða frá áætlun þessa 
árs eða um 4,5% að nafnvirði.  

o Launagrunnur frumvarpsins hækkar á milli ára í samræmi við 
kjarasamninga. 

 Ráðuneytum og stofnunum er almennt gert að draga saman rekstur sinn um 3% frá 
fjárlögum 2011 en í velferðarmálum ss. heilbrigðisþjónustu, skólum og löggæslu er 
gert ráð fyrir 1,5% lækkun útgjalda frá fjárlögum 2011. Samtals lækka rekstrargjöld 
um 4,4 ma.kr. vegna aðhaldsaðgerða.  

 Útgjöld aukast um 1,2 ma.kr. til að skapa námtækifæri fyrir allt að 1.000 
atvinnuleitendur. 

 Útgjöld til Landspítala aukast um 1,2 ma.kr frá áætluðum útgjöldum þessa árs að 
teknu tilliti til tilflutnings á verkefnum til spítalans frá öðrum stofnunum, launa- og 
verðlags hækkunum og 630 ma. kr. niðurskurðarkröfu á rekstur spítalans.   

Neyslu- og rekstrartilfærslur 

Rekstrar og neyslutilfærslur lækka um 3,4 milljarða króna frá áætluðum útgjöldum 
þess árs. Gert er ráð fyrir að bætur almannatrygginga og atvinnuleysistrygginga 
hækki um 3,5% en sparnaðarmarkmið í veltu bótaflokka almannatrygginga og 
sjúkratrygginga nemur 1,5%. Almennt er gert ráð fyrir 3% lækkun á 
tilfærsluframlögum til félagasamtaka og reksturs sjálfseignarstofnanna.   

 
 

 Sjúkratryggingar; Útgjöld lækka um 0,6% milljarða frá áætlun þessa árs. Gert er ráð 
fyrir að draga úr þátttöku í kostnaði við tæknifrjóvgun, lækka lyfjakostnað og 
endurskoða greiðsluþátttöku sjúklinga í sjúkraþjálfun. 

 Fæðingarorlofssjóður; Gert er ráð fyrir svipuðum útgjöldum og á yfirstandandi ári en 
þau reyndust um 1 milljarði lægri en fjárlög 2011 gerðu ráð fyrir vegna færri fæðinga 
og minni þátttöku foreldra í fæðingarorlofi.  

Frumvarp 2012 Áætlun 2011 Fjárlög 2011

Breyting frá 

áætlun 2011

Breyting frá 

áætlun 2011 í 

%

Breyting frá 

fjárlögum 

2011 í %

Rekstargjöld     210.000         201.526         197.203           8.474     4,2% 6,5%

Laun 119.956       114.762       111.263       5.194        4,5% 7,8%

Lífeyrisskuldbindingar 5.434            5.434            5.434            -              0,0% 0,0%

Fjármagnstekjuskattur 2.610            2.200            2.200            410            18,6% 18,6%

Önnur gjöld 118.229       114.400       112.474       3.829        3,3% 5,1%

Sértekjur 36.229 -        35.270 -        34.168 -        959 -           2,7% 6,0%

Frumvarp 2012 Áætlun 2011 Fjárlög 2011

Breyting frá 

áætlun 2011

Breyting frá 

áætlun 2011 í 

%

Breyting frá 

fjárlögum 

2011 í %

Rekstrar- og neyslutilfærslur 230.664   234.083   218.008   3.419 -    -1,5% 5,8%

Lífeyristryggingar 57.206         56.424         47.608         782            1,4% 20,2%

Atvinnuleysistryggingasjóður 20.521         25.975         23.014         5.454 -       -21,0% -10,8%

Sjúkratryggingar 25.163         25.307         21.792         144 -           -0,6% 15,5%

Jöfnunarsjóður sveitarfélaga 15.132         14.355         13.804         777            5,4% 9,6%

Greiðslur v. búvörusamninga 11.540         10.994         10.994         546            5,0% 5,0%

Afskrift skattkrafna 10.000         10.000         10.000         -              0,0% 0,0%

Vaxtabætur og vaxtaniðurgr. 17.325         18.200         17.700         875 -           -4,8% -2,1%

Bætur skv.lögum um fél. Aðstoð 11.195         10.641         9.427            554            5,2% 18,8%

Barnabætur 8.262            8.000            9.200            262            3,3% -10,2%

Fæðingarorlofssjóður 8.455            8.418            9.607            37              0,4% -12,0%

LÍN 7.762            7.636            8.236            126            1,7% -5,8%

Jöfnun á örorkubyrgði almennra lífeyrissjóða 2.620            2.454            2.439            166            6,8% 7,4%

Framlag til þjóðkirkju og trúfélaga 2.301            2.373            2.394            72 -             -3,0% -3,9%

Aðrar neyslu- og rekstrartilfærslur 33.182         33.306         31.793         124 -           -0,4% 4,4%
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 Barnabætur; Sett verður lágmark á útgreiðslu barnabóta með sambærilegum hætti 
og gildir um vaxtabætur. Ekki er gert ráð fyrir öðrum breytingum á reglum um 
útreikning barnabóta.  

 Atvinnuleysistryggingasjóður; Framlög lækka um 5,5 milljarða króna frá áætluðum 
útgjöldum þessa árs vegna spá um minna atvinnuleysi (3,1 ma.kr), fullnýtts 
bótaréttar (0,75 ma.kr), aðhaldsaðgerða og lægri útgjalda vegna námskeiðahalds, 
átaksverkefna og annarra úrræða.  

o Gert er ráð fyrir að framlengja tímabundna heimild til greiðslu 
atvinnuleysisbóta í 4 ár, þó þannig að eftir þriggja ára samfelldu bótatímabili 
lýkur falla bætur niður í þrjá mánuði.  

 Vaxtabætur; Útgjöld vegna vaxtabóta lækka um 875 milljónir frá áætluðum 
útgjöldum ársins 2011. Bótum verður nú í fyrsta sinn einungis úthlutað á grundvelli 
greiddra vaxta og það skilyrði sett að úthlutun byggi á að framtal hafi borist en 
hingað til hafa bætur verið greiddar út þó svo hafi ekki verið. Gert er ráð fyrir að 
þetta dragi úr vaxtabótum um 300 ma.kr.- Ekki er gert ráð fyrir öðrum breytingum 
varðandi útreikning vaxtabóta. 

 LÍN; Áformað er að hækka framfærslulán um 10% við endurskoðun á útgjaldareglum 
fyrir næsta skólaár. 

 Annað;  
o Framkvæmdasjóður aldraðra; Gjald til sjóðsins hækkar úr 8.400 í 9.180 eða 

um 9,3%. 

Fjármagnskostnaður 

Fjármagnskostnaður er áætlaður 78,4 milljarðar króna í frumvarpinu sem er hækkun 
um 11 ma.kr. frá áætlun þessa árs.  

 

Viðhald 

Framlög til viðhaldsverkefna aukast lítillega eða um 0,1 milljarð frá áætluðum 
útgjöldum þessa árs. 

 

 Framlag til viðhalds vega er óbreytt 

Fjárfesting og fjármagnstilfærslur 

 
 

Frumvarp 2012 Áætlun 2011 Fjárlög 2011

Breyting frá 

áætlun 2011

Breyting frá 

áætlun 2011 í 

%

Breyting frá 

fjárlögum 

2011 í %

Fjármagnskostnaður 78.400     67.313     73.654     11.087   16,5% 6,4%

Frumvarp 2012 Áætlun 2011 Fjárlög 2011

Breyting frá 

áætlun 2011

Breyting frá 

áætlun 2011 í 

%

Breyting frá 

fjárlögum 

2011 í %

Viðhald 7.982       7.875       7.933       107        1,4% 0,6%

Vegakerfið 4.679            4.679            4.679            -              0,0% 0,0%

Annað 3.303            3.196            3.254            107            3,3% 1,5%

Frumvarp 2012 Áætlun 2011 Fjárlög 2011

Breyting frá 

áætlun 2011

Breyting frá 

áætlun 2011 í 

%

Breyting frá 

fjárlögum 

2011 í %

Fjárfesting 8.668       10.293     9.499       1.625 -    -15,8% -8,7%

Vegakerfið 5.976            6.326            5.976            350 -           -5,5% 0,0%

Hafnarframkv.

Háskólar og framhaldss. 991               954               954               37              3,9% 3,9%

Heilbr.stofnanir 642               525               569               117            22,3% 12,8%

Flugvellir -                 -                 229               -              - -

Annað 1.059            2.488            1.771            1.429 -       -57,4% -40,2%
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Fjárfestingar og viðhald dragast saman um 1,8 milljarða króna frá áætlun þessa árs  

 Framlög til vegaframkvæmda lækka, um 0,4 milljarða eða um 5,5%. 

 Felld er niður 0,5 milljarða framlag frá í fyrra ári vegna kaupa Landhelgisgæslunnar á 

nýju varðskipi. 

Ýmislegt sem þarfnast sérstakrar skoðunar: 

 Forsendur frumvarpsins byggja á þjóðhagsspá Hagstofunnar frá því í júlí sl. en sú 
spá er umtalsvert bjartsýnni á þróun efnahagsmála á næsta ári en þær tölur sem 
fram hafa komið á síðari hluta ársins gefa tilefni til.  

o Hagstofan gerði í júlí t.a.m ráð fyrir 3,1% hagvexti 2012, 3,3% vexti 
einkaneyslu, 3,7% verðbólgu. 

o Spá Seðlabanka Íslands frá því í ágúst gerir ráð fyrir mun minni hagvexti á 
árinu 2012 eða 1,6%, minni vexti einkaneyslu (2,3%) og mun meiri 
verðbólgu (4,9%).    

 Reynist efnahagsforsendur frumvarpsins of bjartsýnar mun það leiða til þess að 
tekjur eru ofmetnar og gjöld vanmetin í frumvarpinu og erfiðara verður að ná 
markmiðum um að draga úr hallarekstri og skuldasöfnun ríkissjóðs.  

 Bætur almannatrygginga og atvinnuleysisbætur hækka einungis um 3,5% en skv. 
yfirlýsingu ríkisstjórnarinnar í tengslum við kjarasamninga í vor áttu lífeyrisþegar 
og atvinnulausir njóta hliðstæðra kjarabóta og samið var um í kjarasamningum. 
Lágmarkstekjutrygging mun þann 1. febrúar n.k. hækka um 5,5% og kauptaxtar 
um kr. 11.000. 

 Samkvæmt yfirlýsingu ríkisstjórnarinnar í tengslum við kjarasamninga í vor skyldu 
tekju- og eignatenging vaxtabóta og barnabóta endurskoðaðar í tengslum við 
framlagningu fjárlagafrumvarps fyrir árið 2012. Ekki er gert ráð fyrir þeirri 
endurskoðun í frumvarpinu.  

 Gert er ráð fyrir að framlengja tímabundna heimild til greiðslu atvinnuleysisbóta í 
4 ár, þó þannig að eftir þriggja ára samfelldu bótatímabili lýkur falla bætur niður í 
þrjá mánuði og sé viðkomandi enn atvinnulaus að því loknu tekur að nýju við 9 
mánaða atvinnuleysisbótaréttur. Á þriggja mánaða biðtímabilinu er 
atvinnuleitendum vísað til félagsþjónustu sveitarfélaganna varðandi framfærslu. 
Reglur um fjárhagsaðstoð sveitarfélaga eru misjafnar milli sveitarfélaga og byggja 
á allt öðrum forsendum en atvinnuleysistryggingar. Ljóst er að margir munu að 
óbreyttu ekki eiga rétt á neinum framfærslustuðningi á þessu þriggja mánaða 
biðtímabili.  

 Þrepamörk tekjuskatts hækka um 3,5% en ekki í samræmi við launavísitölu líkt og 
lög gera ráð fyrir.  

Frumvarp 2012 Áætlun 2011 Fjárlög 2011

Breyting frá 

áætlun 2011

Breyting frá 

áætlun 2011 í 

%

Breyting frá 

fjárlögum 

2011 í %

Fjármagnstilfærslur 3.452       3.759       3.514       307 -       -8,2% -1,8%

Hafnarframkvæmdir 407               527               527               120 -           -22,8% -22,8%

Ofanflóðasjóður 1.180            1.160            715               20              1,7% 65,0%

Leiguíbúðir 118               80                  236               38              47,5% -50,0%

Öldrunarstofnanir 664               903               903               239 -           -26,5% -26,5%

Íbúðalánasjóður -                 -                 -                 -              

Ríkisábyrgðir -                 -                 -                 -              

Annað 1.083            1.089            1.133            6 -                -0,6% -4,4%
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 Hámark frádráttarbærra iðgjalda séreignarlífeyrissparnaðar lækkar úr 4% í 2%. 
Þessi aðgerð leiðir til tvísköttunar á séreignarsparnaði umfram 2% og dregur 
verulega úr hvata til sparnaðar hjá launafólki.  

 Nýr launaskattur á fjármálafyrirtæki, lífeyrissjóði og vátryggingarfélög; Lagður 
verður 10,5% skattur á heildarlaunagreiðslur þessara aðila sem áætlað er að skili 
4,5 ma.kr. tekjum á árinu 2012. Þessi skattlagning er kynnt sem ígildi 
virðisaukaskatts á þessar atvinnugreinar og mun því að öllum líkindum skila sér 
út verðlag til almennings gegnum í þjónustu- og iðgjöld banka og 
tryggingarfélaga. Skattlagningin mun einnig auka rekstrarkostnað 
lífeyrissjóðanna og hafa áhrif á tryggingarfræðilega stöðu þeirra sem aftur hefur 
áhrif á réttindi lífeyrisþega í lífeyrissjóðum launafólks á almennum vinnumarkaði. 
Réttindi launafólks í lífeyrissjóðum opinberra starfsmanna haldast hins vegar 
óbreytt þar þeim er bætt upp tapið sem af þessari skattlagningu hlýst úr sjóðum 
ríkis og sveitarfélaga.  

 Framlög til viðhalds og stofnkostnaðar lækka um 1,8 milljarða 

 Framlög til Vinnumálastofnunnar lækka um 5,5 milljarða 


