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Talsverðar breytingar hafa átt sér stað á skattkerfinu síðustu ár
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Skattkerfisbreytingar frá árinu 2008

Hækkanir Lækkanir

Frá árinu 2008 hafa verið gerðar 176 breytingar á skattkerfinu, að meðaltali 22 skattkerfisbreytingar á ári. Meginþorri

breytinganna hafa verið skattahækkanir eða 132 á meðan 44 skattalækkanir hafa átt sér stað frá árinu 2008, flestar á árinu

2014.

Heimildir: Viðskiptaráð



0%

5%

10%

15%

20%

25%

30%

35%

Einstaklingar* Fyrirtæki almennt Viðskiptabankar Sjávarútvegur**

Skattabreytingar frá hruni
- skattur sem hlutfall af hagnaði fyrirtækja og tekjum einstaklinga

2007 2014

Skattar hafa hækkað, en mismikið
Skattar bæði fyrirtækja og einstaklinga eru hærri nú en fyrir hrun. Skattbyrðinni er þó misskipt milli atvinnugreina og greiða

fjármála- og sjávarútvegsfyrirtæki hlutfallslega meiri skatt en aðrar atvinnugreinar.

*M.v. meðaltekjur; ** Árið 2013

Heimildir: OECD, Ríkisskattstjóri, Deloitte, Fiskistofa, Hagstofa Íslands og ársreikningar viðskiptabanka5
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Skatttekjur nálgast það sem mest var fyrir hrun

Eðli máls samkvæmt aukast skatttekjur á góðæristímum en skreppa saman við samdrátt. Skatttekjur á hvern Íslending hafa

hækkað töluvert undanfarin ár. Mikill hagvöxtur á síðasta ári gefur tilefni til að ætla að skatttekjur nálgist nýjar hæðir.

Heimildir: OECD, Hagstofa Íslands
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Skattar hér eru hærra hlutfall landsframleiðslu en hjá flestum öðrum þjóðum…

7 Heimild: OECD

Ólíkt Íslandi þar sem lífeyrir byggir á sjóðssöfnun þá er gegnumstreymiskerfi í flestum öðrum ríkjum. Þar eru lífeyrisgreiðslur

fjármagnaðar með skattfé á hverjum tíma og greiddar út af hinu opinbera. Til að tryggja sanngjarnan samanburð milli landa

þarf því að leiðrétta fyrir greiðslu tryggingagjalda.
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Heildarskatttekjur hins opinbera árið 2014, leiðrétt fyrir greiðslum almannatrygginga1

- sem % af landsframleiðslu

Greiðsla almannatrygginga fer beint í 

gegnum skattkerfið

1Ástralía, Holland, Pólland, Japan og Mexíkó tölur fyrir árið 2013



…enda eru útgjöld hins opinbera nánast hvergi meiri en á Íslandi

8 Heimild: OECD

Ástæða þess að miklum tekjum hins opinbera fylgir ekki mikill afgangur af rekstri er að, líkt og með tekjurnar, þá eru útgjöld

hins opinbera nánast hvergi meiri en á Íslandi.
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Útgjöld hins opinbera leiðrétt fyrir almannatryggingum1

- sem % af VLF

1Tyrkland tölur fyrir árið 2013



Er verið að festa skattahækkanir síðustu ára í sessi?
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Afkoma ríkissjóðs gægist rétt yfir núllið: Auknum tekjum er varið í aukin útgjöld

Auknum skatttekjum hefur verið varið í aukin útgjöld og eru útgjöld á mann nú álíka mikil og árin fyrir hrun. Aðhaldsaðgerðir

ríkisins hafa því að mestu gengið tilbaka.

Heimildir: Útreikningar efnahagssviðs, fjármálaráðuneytið
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1 Óreglulegir liðir: áfallnar ríkisábyrgðir, tapaðar kröfur, afskriftir skattkrafna, 

framlög til Íbúðalánasjóðs og atvinnuleysistryggingasjóður



Skattahækkanir vörðuðu leiðina að hallalausum rekstri. 

Nú er svo komið að auknum tekjum hefur verið ráðstafað í aukin útgjöld.
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Heimildir: Útreikningar efnahagssviðs og fjármálaráðuneytið

Fyrirtækin standa í auknum mæli undir útgjöldum ríkisins 

Fyrirtækin standa undir útgjaldaauka ríkisins. Aukin umsvif við hærri skattprósentur geri ríkinu nú kleift að stækka umfram

það sem áður þekktist .



Árlegur tekjuauki vegna nýrra skatta á fyrirtæki nemur 85 ma.kr.
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Væri sama skattprósentan lögð á fyrirtæki í dag og árið 2008 væri skattbyrði þeirra 85 mö.kr. lægri. Er það svipuð fjárhæð

og varið er til löggæslu- og menntamála. Tekjuaukanum hefur að öllu leyti verið ráðstafað í aukin útgjöld.
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Nýir fyrirtækjaskattar Útgjöld til löggæslu, öryggis-
og menntamála

Heimildir: Útreikningar efnahagssviðs og fjármálaráðuneytið



Fyrirtæki eru hvergi skattlögð eins mikið og á Íslandi…
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Skattar á fyrirtæki eru hvergi hærri en á Íslandi. Meðaltal OECD ríkja liggur í kringum 3% af landsframleiðslu en á Íslandi

greiða fyrirtæki um 5% af landsframleiðslu til ríkisins í formi skatta .

1Pólland og Holland m.v. 2013 tölur
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… og hefur skattbyrðin stóraukist á undanförnum árum
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Margar þjóðir hafa lagt aukna áherslu á að bæta samkeppnisumhverfi fyrirtækja og leitast fremur við að lækka skatta en að

hækka þá.
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2003 og 2014: Skattar á fyrirtæki án tryggingagjalds og leiðrétt fyrir þrotabúum
- sem hlutfall af landsframleiðslu
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Hver borgar?



Hver borgar?

Borga einstaklingar minna á meðan fyrirtækin borga meira?
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Dæmi: Hver eru áhrif aukinnar skattheimtu á fjármálafyrirtæki?

*M.v. meðaltekjur; ** Árið 2013

Heimildir: SFS18
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Dæmi: Sértækir skattar auka vaxtamun og draga úr samkeppnishæfni
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Til lengri tíma munu auknar álögur koma fram í hærri vaxtamun og þjónustugjöldum sem viðskiptavinir bera. Aukinheldur

draga álögurnar úr samkeppnishæfni innlendra fjármálafyrirtækja og veikja þau í samkeppni við erlenda aðila sem búa ekki

við sömu starfsskilyrði.

1 Án eignarhaldsfélaga, verðbréfa- og fjárfestingasjóða, hins opinbera og útlána til 

álfyrirtækja og Actavis
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Heimildir: Útreikningar efnahagssviðs, SFF, ársreikningar stærstu viðskiptabanka
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Óháð atvinnugreinum þá enda einstaklingar á því að borga
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Óháð atvinnugreinum þá enda einstaklingar á því að borga
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Innlendur þjónustugeiri

Auðlindageirinn

Alþjóðageirinn

Skattar á fyrirtæki hafa hækkað og eru neikvæðu

áhrifin margþætt: 

 Neytandinn greiðir hærra verð

 Dregur úr arðsemi fjárfesta og þ.a.l. 

fjárfestingum

 Svigrúm til launahækkana starfsfólks

minnkar og dregur úr nýráðningum

 Samkeppnishæfni og framleiðni þjóðarbúsins 

versnar



Óháð atvinnugreinum þá enda einstaklingar á því að borga
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Innlendur þjónustugeiri

Auðlindageirinn

Alþjóðageirinn

Kostnaðurinn við skattheimtu er alltaf borinn af einstaklingum, þ.e.

eigendum, launþegum eða viðskiptavinum og er spurningin einungis

hvernig kostnaðurinn dreifist.

Skattar á fyrirtæki hafa hækkað og eru neikvæðu

áhrifin margþætt,

 Neytandinn greiðir hærra verð

 Dregur úr arðsemi fjárfesta og þ.a.l. 

fjárfestingum

 Svigrúm til launahækkana starfsfólks

minnkar og dregur úr nýráðningum

 Samkeppnishæfni og framleiðni þjóðarbúsins 

versnar
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Einkenni góðra skattkerfa

• Einfalt skattkerfi lágmarkar kostnað vegna
skattheimtu fyrir bæði yfirvöld og skattborgaraEinfalt 

• Gagnsætt skattkerfi stuðlar að betri skilningi
skattborgara og lækkar kostnað.

• Stuðlar það jafnframt að aukinni eftirfylgni og 
dregur úr undanskotum.

Gagnsætt

• Skilvirkt skattkerfi lágmarkar neikvæð áhrif skatta á
ákvarðanir um sparnað, fjárfestingu, neyslu og
vinnuframlag.

Skilvirkt

• Fyrirsjáanlegt skattkerfi dregur úr óvissu og
auðveldar áætlanagerð bæði fyrirtækja og 
einstaklinga.

Fyrirsjáanlegt



Einfalt tekjuskattskerfi: Færri skattþrep en víða annars staðar
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Tollkerfið bæði flókið og ógagnsætt: Hátt flækjustig en takmarkaðar tekjur
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1 Án sérstakra vörugjalda

Heildartekjur af tollum eru einungis 4% af heildartekjum neysluskatta. Tollum fylgir hins vegar hátt flækjustig og

kostnaðarsamt utanumhald.

Heimildir: Útreikningar efnahagssviðs, fjármálaráðuneytið, Tollstjóri og ríkisreikningur 2014
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…frá janúar 2016 eru þau um 6.350 talsins

Eftir 2017 verða u.þ.b. 7.700 tollnúmer með engan toll.
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…frá janúar 2016 eru þau um 6.350 talsins

Eftir 2017 verða u.þ.b. 7.700 tollnúmer með engan toll.

Áfram verður hins vegar of hátt flækjustig á matvörum
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Heimildir: útreikningar efnahagssviðs, Hagstofa Íslands

Flókið kerfi neysluskatta: Ísland skorar ekki hátt þegar kemur að skilvirkni
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Óskilvirkt skattkerfi: Hátt tryggingagjald eykur kostnað og hamlar fjölgun starfa

Tryggingagjaldið leggst beint á launagreiðslur fyrirtækja og eykur kostnað við hvern starfsmann. Hátt tryggingagjald hamlar

því fjölgun starfa.
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Óskilvirkt skattkerfi: Jaðarskattar hafa hækkað á alla hópa
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Jaðarskattar hafa hækkað á alla hópa

Miklir jaðarskattar draga úr hvata einstaklinga til að auka tekjur sínar og geta því haft neikvæð áhrif á vinnuframlag.
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Bætum skattkerfið: Þrjár tillögur til umbóta
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1. Draga skattahækkanir til baka: Minnka þarf umsvif hins opinbera og skapa

svigrúm til að draga tilbaka „eftir hrun“ skatta á bæði fyrirtæki og einstaklinga.

Háir skattar hafa neikvæð áhrif á ákvarðanir einstaklinga og fyrirtækja í er

varðar fjárfestingar, neyslu og vinnuframlag auk þess að draga úr

samkeppnishæfni atvinnulífsins.

2. Minnka flækjustig: Þörf er á frekari einföldun tollkerfisins. Ganga þarf lengra í

breytingum á virðisaukaskatti með því að fækka bæði undanþágum og

skattþrepum. Slíkar breytingar væru til þess fallnar að minnka kostnað og

draga úr undanskotum.

3. Auka skilvirkni skattkerfis: Draga þarf hækkun tryggingagjalds til baka í

samræmi við minna atvinnuleysi. Slík breyting myndi draga úr neikvæðum

áhrifum, minnka kostnað fyrirtækja og stuðla að fjölgun starfa. Leitast skal við

að lækka jaðarskatta þannig að skattkerfið sé vinnuhvetjandi og hafi jákvæð

áhrif á vinnuframlag starfsmanna.
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