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Nýlegar breytingar á skattkerfinu
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Nokkrar lögfestar breytingar: áhrif 2017 – 2021 

1. janúar 2017 tóku gildi síðari áfangar breytinga á 
tekjuskatti einstaklinga og tollum 

Tekjuskattur einstaklinga:
 neðra skattþrep lækkaði úr 22,68% í 22,5%
 efra skattþrep óbreytt 31,8%
 miðþrep féll brott
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Nokkrar lögfestar breytingar: áhrif 2017 – 2021 

Tollar:
 féllu brott af allri vöru nema mat- og drykkjarvöru
 mikil einföldun tollakerfisins

Vörugjald bílaleigubíla:
 Afsláttur af vörugjaldi fellur brott í ársbyrjun 2018.
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Samsetning skatttekna ríkisins 2017 og 2013
Hlutfall af VLF

Skattkerfið á Íslandi

Veiðigjald er meðtalið á þessari mynd.
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Þróun skatthlutfalls á tekjur einstaklinga 1988–2017

Heimildir: Fjármála- og efnahagsráðuneytið.
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Áherslur nýrrar ríkisstjórnar
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Helstu áherslur í stefnuyfirlýsingu
sem varða tekjuöflun ríkisins

Styrkja hlutverk skattkerfisins sem tekjuöflunartækis fyrir sameiginleg 
útgjöld.

Efla skatteftirlit og vinna markvisst gegn skattaundanskotum.

Auka alþjóðlega samkeppnishæfni fyrirtækja.

Einfalda skattumhverfi einyrkja og lítilla og meðalstórra fyrirtækja með 
lækkun tryggingagjalds í huga.

Koma á samræmdu kerfi grænna skatta, m.a. hvað varðar ökutæki og 
eldsneyti.
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Helstu áherslur í stefnuyfirlýsingu
sem varða tekjuöflun ríkisins (2)

Hækka frítekjumark vegna vinnu eldri borgara.

Taka upp skynsamlega gjaldtöku í ferðaþjónustu, t.d. með 
bílastæðagjöldum. 

Skoða markaðstengingu veiðigjalds.

Endurskoða ráðstöfun innflutningskvóta. 
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Fjármálastefna til 2022 í vinnslu

Gerð í annað sinn, á grunni nýrra laga um 
opinber fjármál.

Fjármálaáætlun (voráætlun) byggir á 
stefnunni.

Styðja þarf sterka stöðu í ríkisfjármálum. 

Sýna ráðdeild. Lækka skuldir.
Miða ekki útgjöld við uppsveiflu. 

Umfang hins opinbera verði ekki of mikið. 
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Meðal annarra aðgerða nýs ráðherra

Endurskoða peningastefnu. – Áformað að endurskoðun ljúki á árinu.

Opna bókhald. Kostnaðarreikningar ráðuneyta og stofnana þeirra birtir á 
netinu. Hafið í mars 2017. Umfang um 50 milljarðar króna af reikningum 
sem birtir verða á ársgrunni.

Losa fjármagnshöft. Aðgerðum haldið áfram. Stefnt að því að ljúka á árinu 
2017.

Endurskoða eigendastefnu í fyrirtækjum ríkisins.

Aukin útboð og bætt innkaup
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Langtímaverkefni

Ljúka rafrænni skýrslugerð hjá Ríkisskattstjóra og Tollstjóra

Horfa á tollakerfi í landbúnaði

Eigendastefna ríkisins. 

Einföldun virðisaukaskatts

Hvernig á að minnka hlut ríkisins í bankakerfinu og hve hratt? -
Mikilvægt að um það verði góð sátt

Uppbygging á stöðugleikasjóði. Hversu hratt og hvaða tekjur renna í hann?
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