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Tekjur ríkissjóðs janúar – mars Gjöld ríkissjóðs janúar – mars Afkoma ríkissjóðs janúar – mars Ýmsar hagtölur

12 mánaða breyting (%) 2006 2007 12 mánaða breyting (%) 2006 2007 Milljónir króna 2006 2007 12 mánaða breyting (%) 2006 2007

Skatttekjur og trygg.gjöld 25,9 18,2 Almenn opinber þjónusta -21,3 21,5 Handbært fé frá rekstri 23.086 31.757 Verðbólga (apríl) 5,5 5,3

Skattar á tekjur og hagnað 40,0 20,2 Heilbrigðismál 1,2 10,1 Hreinn lánsfjárjöfnuður 20.557 48 Kjarnaverðbólga (apríl) 4,6 6,4

Eignarskattar -16,3 -10,5 Alm.trygg. & velferðarmál 11,1 12,9 Afborgun lána -9.096 -31.916 Launavísitala (mars) 8,6 9,7

Skattar á vöru og þjónustu 20,5 18,7 Efnahags- og atvinnumál -3,5 25,6 Brúttó lánsfjárjöfnuður 10.471 -32.859 Heildarvelta (jan.-des. ‘06) 12,3 11,9

Tryggingagjöld 16,1 11,7 Menntamál 16,1 7,7 Lántökur 1.532 43.753 Smásöluvelta (jan.-des. ‘06) 9,0 5,5

Tekjur alls 25,5 19,6 Gjöld alls 5,2 14,6 Greiðsluafkoma 12.003 10.894 Atv.leysi, árst.leiðr. (mars) 1,5 1,3

Eiginleikar tekjuskattskerfisins

Tekjuskattskerfinu var gerbreytt þegar staðgreiðsla skatta af almenn-
um tekjum var tekin upp árið 1988 og síðan þá hafa einungis verið 
gerðar minni háttar breytingar á því þótt skatthlutföllum hafi verið 
breytt og hátekjuskattur lagður niður. Tekjuskattar eru nú tveir: 
tekjuskattur sem rennur í ríkissjóð og útsvar sem rennur í viðkomandi 
sveitarsjóð. Skattstofninn sem þessir skattar eru reiknaðir af eru allar 
tekjur aðrar en fjármagnstekjur sem framteljandi hefur með þeim 
eina frádrætti að heimilt er að draga frá skattstofninum hlut launþega 
í iðgjaldi í lífeyrissjóð, bæði almennt framlag sem er 4% af tekjum og 
allt að 4% til viðbótar í frjálsan lífeyrissparnað. Skattlagningu þessara 
frádráttarliða er frestað þar til lífeyrir er greiddur út. Í ár er tekju-
skattshlutfall 22,75% og meðalútsvarshlutfall 12,97% eða samtals 
35,72%. Skatturinn reiknast þannig að þegar skatthlutfallið hefur 
verið reiknað af skattstofni er dreginn frá persónuafsláttur, afsláttur 
frá skattinum sjálfum og þannig fæst út tekjuskattur og útsvar sem 
greiða skal. Persónuafsláttur í ár er 32.150 kr á mánuði eða 385.800 
kr á ári. Samkvæmt þessu greiðir launþegi engan skatt fyrr en hann 
hefur skattstofn sem er 90 þúsund krónur á mánuði, eða 1.080 þús 
kr. á ári. Þetta eru hin svo kölluðu skattleysismörk en þau eru samspil 
skatthlutfallsins annars vegar og persónuafsláttarins hins vegar. 
Vegna frádráttar lífeyrissjóðsið-
gjalda gætu tekjur numið allt að 
tæpum 98 þúsund krónur á mán-
uði áður en farið er að greiða 
skatt. Með því skattkerfi sem hér 
er við lýði er skattbyrði, þ.e. hlut-
fall skatta af tekjum, mismun-
andi eftir því hvað tekjur eru há-
ar. Segja má að þrátt fyrir eitt 
skatthlutfall séu skattþrepin ó-
endanlega mörg. Í töflunni má 
sjá skattbyrði miðað við mismun-
andi tekjuskattstofn.Skattbyrði 
er mjög lítil fyrst eftir að skatt-
greiðslur hefjast en vex hratt 
með vaxandi tekjum í fyrstu.

Áhrif skattbreytinga

Mikið hefur verið fjallað um það að undanförnu hvaða áhrif tilteknar 
breytingar á forsendum álagningar í skattkerfinu hafa. Hvaða áhrif 
hefur tiltekin breyting á skattkerfinu á ráðstöfunartekjur heimilanna 
annars vegar og afkomu ríkissjóðs hins vegar? Fjármálaráðuneytið 
áætlar slík áhrif á grundvelli ópersónugreinanlegs gagnagrunns frá 
Ríkisskattstjóra þar sem er að finna helstu tölur úr framtölum allra 
einstaklinga. Með tilteknum forsendum um skatthlutföll, persónuafslátt 
og bætur, ásamt áætlunum um þróun mannfjölda og einstakra tekju-
þátta er upphæð skatttekna ríkissjóðs af tekjuskatti einstaklinga 
reiknuð út. Árið 2007 er áætlað að tekjuskattur einstaklinga nemi 
76,2 milljörðum króna. Til samanburðar er áætlað að útsvar sveitarfél-
aganna skili 81,4 milljörðum króna í ár. Breytingar á álagningarfor-
sendum hafa annarsvegar áhrif á skattgreiðslur einstaklinga og hins 
vegar áhrif á tekjur ríkissjóðs. Hið síðarnefnda stafar af því að þegar 
persónuafslætti eða skatthlutfalli er breytt hefur það áhrif á hve mikið 
ríkissjóður þarf að greiða sveitarfélögunum til að þau fái útsvarið 
óskert. Miðað við að tekjuskattshlutfallið væri t.d. lækkað úr 22,75% 
í 21,75% hefði það í för með sér 6,3 milljörðum króna minni skatt-
greiðslur einstaklinga til ríkissjóðs en um 7,2 milljarða samdrátt í 
tekjum ríkissjóðs. Miðað við að persónuafsláttur á mánuði væri t.d. 
hækkaður um 1.000 krónur, úr 32.150 kr í 33.150, hefði það í för með 
sér 2,2 milljarða króna minni skattgreiðslur einstaklinga en 3 milljarða 
króna samdrátt í tekjum ríkissjóðs. Ofangreindir útreikningar taka 
ekki til greina að hluti aukinna ráðstöfunartekna einstaklinga skilar 
sér sem tekjur ríkissjóðs í formi óbeinna skatta vegna aukinna neyslu-
útgjalda þeirra.

Þegar fjallað er um skattleysismörkin og hækkun þeirra má ekki 
gleyma að þau ráðast af skatthlutfallinu annars vegar og persónuaf-
slættinum hins vegar. Skattleysismörkin nema nú um 90.000 kr. á 

mánuði. Ef miðað er við að persónuafslátturinn einn sé notaður til að 
hreyfa við skattleysismörkunum og einungis horft til tekna ríkissjóðs 
fæst eftirfarandi niðurstaða miðað við tiltekin skattleysismörk. Miðað 
er við að frestað sé skattlagningu 4% lífeyrissjóðsiðgjalds.

Greiðsluafkoma ríkissjóðs mars 2007

Greiðsluuppgjör ríkissjóðs fyrir fyrsta ársfjórðung liggur nú fyrir. 
Samkvæmt uppgjörinu er breyting á handbæru fé frá rekstri jákvæð 
um 31,8 ma.kr. innan ársins, sem er 8,7 ma.kr. hagstæðari útkoma 
heldur en á sama tíma í fyrra. Þá er útkoman hægstæðari en gert var 
ráð fyrir í áætlun fjárlaga. Tekjur reyndust um 19,5 ma.kr. hærri en í 
fyrra á meðan gjöldin jukust um 10,8 ma.kr. Hreinn lánsfjárjöfnuður 
er í jafnvægi, en var jákvæður um 20,6 ma.kr. á sama tíma í fyrra. 
Viðsnúningurinn skýrist að mestu leyti af 30,3 ma.kr. kaupum ríkis-
sjóðs á hlut Reykjavíkurborgar og Akureyrarbæjar í Landsvirkjun. 

Innheimtar tekjur ríkissjóðs á fyrsta fjórðungi ársins námu 119 
ma.kr. Það er tæpum 20 ma.kr. meira en í fyrra eða 20% aukning 
tekna milli ára. Skatttekjur og tryggingargjöld námu 112 ma.kr. og 
jukust um 17 ma.kr. milli ára eða 14,7% að raunvirði (þá er tekjuskattur 
lögaðila í janúar 2006 leiðréttur fyrir tilfærslu eindaga yfir áramótin). 
Þar af námu skattar á tekjur og hagnað einstaklinga og lögaðila 
rúmum 49 ma.kr. og jukust um 22,3% að raunvirði milli ára. 
Tekjuskattur einstaklinga var 23 ma.kr., tekjuskattur lögaðila 5,4 
ma.kr. og fjármagnstekjuskattur 21 ma.kr. Innheimta 
fjármagnstekjuskattsins fer að mestu leyti fram í janúar ár hvert og 
þannig innheimtust 20 ma.kr. í janúar sl. en í marsmánuði aðeins 7 
m.kr. Innheimta veltuskatta nam rúmum 48 ma.kr. eða tæpum 
fimmtungi hærri fjárhæð en á sama tíma í fyrra, sem samsvarar 11% 
aukningu umfram verðbólgu. Allt síðasta ár hægðist jafnt og þétt á 
raunvexti veltuskatta en nú virðist mega merkja viðsnúning í þeirri 
þróun. Breyttar reglur um gjalddaga virðisaukaskatts (sem er um 2/3 
veltuskattanna) hamla enn samanburði á skemmri tímabilum innan 
ársins, en sé horft á 4-6 mánaða meðaltöl hefur ekki orðið framhald 
á þeim raunsamdrætti milli ára sem kom fram undir lok árs 2006.

Greidd gjöld nema 84,7 ma.kr. og hækka um 10,8 ma.kr. frá fyrra 
ári, eða um 14,6%. Mest munar um 2,2 ma.kr. hækkun 
almannatrygginga og sama hækkun er í atvinnumálum. Hlutfallslega 
hækka greiðslur vegna atvinnumála mest milli ára, eða 26%. Þá 
hækka greiðslur til heilbrigðismála um tæpa 2 ma.kr. eins og greiðslur 
til almennrar opinberrar þjónustu. Tveir veigamestu málaflokkarnir, 
heilbrigðismál og almannatryggingar vega um helming af 
heildargjöldunum. 

Lántökur námu 43,8 ma.kr. á móti 1,5 ma.kr. í fyrra. Þar munar mest 
um 26,9 ma.kr. lántöku vegna kaupa á Landsvirkjun. Þá var 1 ma.kr. 
greiddur til Lífeyrissjóðs starfsmanna ríkisins í því skyni að lækka 
framtíðarskuldbindingar ríkissjóðs. Staða á sjóðs- og bankareikningum 
batnaði um 10,9 ma.kr.

Áhrif skattleysismarka á tekjur ríkissjóðs

Skattleysismörk  
á mánuði, kr.

Tekjuminnkun 
ríkissjóðs, 

ma.kr.

Hlutfall af 76,2  
ma.kr. tekjuskatti  
einstaklinga, %

 90.000 0,0 0,0

100.000 6,4 8,4

110.000 16,0 21,0

120.000 25,3 33,2

130.000 34,0 44,6

140.000 42,3 55,5

150.000 50,2 65,9

Stigvaxandi skattbyrði

Tekjuskattsstofn 
(þús.kr. á mánuði)

Skattbyrði  
(%)

100  3,6

150 14,3

200 19,7

250 22,9

300 25,0

350 26,5

400 27,7

450 28,6

500 29,3
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