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3. Framsetning  

3.1 Lýsing á gögnum  Fjármál hins opinbera nær til þeirrar starfsemi í hagkerfinu sem er í eigu eða er stjórnað af hinu opinbera. 

Tilgangur reikninga um fjármál hins opinbera er að gefa yfirlit yfir tekjur, útgjöld, eignir og skuldir hins 

opinbera og sömuleiðis mikilvægustu jöfnuði í rekstri þess, s.s. rekstrar- og tekjujöfnuð. Reikningar hins 

opinbera eru gerðir samkvæmt staðli Alþjóðagjaldeyrissjóðsins um fjármál hins opinbera (GFSM 2014), 

þjóðhagsreikningakerfi Evrópusambandsins (ESA2010) og málaflokkasundurliðun Sameinuðu þjóðanna (e. The 

Classification of the Functions of Government (COFOG)).  

Talnaefni hins opinbera var endurskoðað á árinu 2014 í samræmi við endurskoðun á þjóðhagsreikningakerfi 

Evrópusambandsins (ESA 2010) og staðli Alþjóðagjaldeyrissjóðsins um fjármál hins opinbera (GFSM 2014) og 

nær aftur til ársins 1998. Eldra meginefni um opinber fjármál nær aftur til ársins 1980. Opinberar tölur um 

fjármál hins opinbera á ársgrundvelli ná aftur til ársins 1945. Frá og með árinu 2004 hafa ársfjórðungslegir 

tekju- og útgjaldareikningar verið birtir fyrir hið opinbera og undirgeira þess.  

Fjármálum hins opinbera er ætlað af gefa góða yfirsýn yfir búskap hins opinbera, bæði varðandi tekjur og 
útgjöld og efnahagsleg áhrif. Lykilstærðir eru heildartekjur, heildarútgjöld, heildarskuldir, rekstrarjöfnuður og 
tekjujöfnuður, en sá síðastnefndi mælir þenslu- eða samdráttaráhrif opinberra fjármála. Tekjur og gjöld eru 
flokkuð eftir hagrænu eðli til að sýna hagræn áhrif þeirra í þjóðarbúskapnum. Þá eru útgjöld flokkuð eftir 
málaflokkum með það í huga að sýna þátt hins opinbera á mismunandi málasviðum þess. 
 
Auk talna í fjárhæðum á verðlagi hvers árs hefur talnaefni verið sett fram með ýmsum hætti til að gefa gleggri 
vísbendingar um raunþróun bæði tekna og gjalda. Þannig hafa bæði verðvísitölur samneyslunnar og 
verðvísitala neysluverðs verið notaðar á útgjalda- og tekjuliði til að nálgast raunbreytingar. Sömuleiðis hefur 
hlutfall af landsframleiðslu verið reiknað til þess að fá mat á opinberum umsvifum í samhengi við umsvif í 
efnahagslífinu í heild. 
 
Þótt flestar upplýsingar sem safnað er við uppgjör hins opinbera séu byggðar á bókhaldi á rekstrargrunni, þá 
eru nokkrar hagstærðir sem þarfnast mats. Við slíkt mat er leitast við að fara eftir uppgjörsaðferðum sem 
þróaðar hafa verið á alþjóðavettvangi. Þannig hefur t.d. verið nauðsynlegt að leggja mat á eðlilegar afskriftir 
skattkrafna og sömuleiðis á áfallnar lífeyrisskuldbindingar bæði ríkissjóðs og sveitarfélaga. Í flestum tilfellum 
styðjast slíkar uppgjörsreglur við alþjóðastaðla eins og GFSM 2014 og ESA2010. 
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3.2 Flokkunarkerfi  Reikningar hins opinbera eru gerðir samkvæmt þjóðhagsreikningakerfi Evrópusambandsins (European System 

of Accounts) sem byggir að mestu á staðli Alþjóðagjaldeyrissjóðsins um fjármál hins opinbera (e. The 

Government Finance Statistics Manual)og málaflokkasundurliðun Sameinuðu þjóðanna (e. The Classification 

of the Functions of Government (COFOG)). Þessar flokkanir má finna hér: 

 

COFOG staðallinn (Classification of the Functions of Government) er staðall yfir flokkun á útgjöldum hins 

opinbera eftir viðfangsefnum. 

 

Leiðbeiningar Eurostat um COFOG flokkunarkerfið (Manual on sources and methods for the compilation of 

COFOG statistics - Classification of the Functions of Government (COFOG) — 2019 edition) 

 

Staðall Alþjóðagjaldeyrissjóðsins um fjármál hins opinbera (Government Finance Statistics Manual 2014 

(GFSM 2014)).  

 

Þjóðhagsreikningakerfi Evrópusambandsins (European System of Accounts (ESA 2010)). 

 

Leiðbeiningar um skuldir og afkomu hins opinbera skv. ESA 2010 (Manual on Government Deficit and Debt 

IMPLEMENTATION OF ESA 2010 - 2019 edition) 

3.3 Umfang efnis - þekja Talnaefni nær yfir hið opinbera, sem samanstendur af ríkissjóði og sveitarfélögum og almannatryggingum. 

https://hagstofa.is/media/42440/Greinarger%C3%B0-_heild_-310510.pdf
https://ec.europa.eu/eurostat/documents/3859598/10142242/KS-GQ-19-010-EN-N.pdf/ed64a194-81db-112b-074b-b7a9eb946c32
https://www.imf.org/external/Pubs/FT/GFS/Manual/2014/gfsfinal.pdf
https://ec.europa.eu/eurostat/documents/3859598/5925693/KS-02-13-269-EN.PDF/44cd9d01-bc64-40e5-bd40-d17df0c69334
https://ec.europa.eu/eurostat/documents/3859598/10042108/KS-GQ-19-007-EN-N.pdf/5d6fc8f4-58e3-4354-acd3-a29a66f2e00c
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3.4 Hagskýrslugerðarhugtök og 
skilgreiningar  

Þau hugtök sem notuð eru við uppgjör hins opinbera falla fyrst og fremst að hinni svokölluðu GFS 

framsetningu opinberra fjármála, sem byggir á ofannefndum staðli Alþjóðagjaldeyrissjóðsins GFSM 2014. Sá 

staðall grundvallast á þjóðhagsreikningakerfi Sameinuðu þjóðanna (SNA 2008) og hinu evrópska 

þjóðhagsreikningakerfi (ESA 2010). Í GFS framsetningunni er áherslan fyrst og fremst á tekju- og 

útgjaldareikninga hins opinbera sem um margt líkjast bókhaldsframsetningu fyrirtækja. Einnig er áhersla á 

fjárfestingareikninga (e. accumulation account). Helstu einkennum þessara reikninga má lýsa með eftirfarandi 

hætti: 

 

Tekjureikningur: 

Tekjum hins opinbera er skipt niður í fjóra megintekjustofna, þ.e. skatttekjur, tryggingagjöld, fjárframlög og 

aðrar tekjur.  

 Skatttekjur: Skatttekjur eru skilgreindar sem þær tekjur hins opinbera sem lagðar eru á með þvingun 
og án þess að greiðandinn fái eitthvað beint í staðinn. Skatttekjur eru flokkaðar niður í sex 
meginundirflokka, þ.e. tekjuskatta, launaskatta, eignaskatta, skatta á vöru og þjónustu, skatta á 
utanríkisviðskipti og aðrir skattar. 

 Tryggingagjöld: Tryggingagjöld eru lögð á með þvingun líkt og skattar en gefa greiðandanum hins 
vegar rétt á bótagreiðslum eða tiltekinni þjónustu þegar ákveðnar aðstæður koma upp. Við mælingu á 
skattbyrði teljast tryggingagjöld með. 

 Fjárframlög: Fjárframlög ná til tekju- og fjármagnstilfærslna sem hið opinbera og undirgeirar þess fá 
hver frá öðrum, erlendum stjórnvöldum og alþjóðastofnunum. Móttakandinn lætur ekkert beint af 
hendi í staðinn. 

 Aðrar tekjur: Aðrar tekjur flokkast í fimm undirflokka, þ.e. eignatekjur, sölu á vöru og þjónustu, sektir 
og skaðabætur, frjáls fjárframlög og aðrar tekjur ótaldar annars staðar. 

Ítarlegri skýringar á hinum mismunandi tekjustofnum má finna í leiðarvísi frá ofangreindum staðli 
Alþjóðagjaldeyrissjóðsins. 

 
 
 
 

https://www.imf.org/external/Pubs/FT/GFS/Manual/2014/gfsfinal.pdf
https://www.imf.org/external/Pubs/FT/GFS/Manual/2014/gfsfinal.pdf
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Gjaldareikningur: 
Gjöld hins opinbera skiptast niður á átta meginflokka eftir hagrænu eðli, en kaup og sala á efnislegum eignum 
flokkast undir fjárfestingareikning. Gjaldaflokkarnir eru laun og launatengd gjöld, kaup á vöru og þjónustu, 
afskriftir, vaxtagjöld, framleiðslustyrkir, fjárframlög, félagslegar tilfærslur til heimila og önnur útgjöld. Hver 
flokkur hefur sín sérstöku hagrænu áhrif.  

 Laun og launatengd gjöld: Með launum og tengdum gjöldum er átt við greiðslur í peningum eða fríðu 
frá hinu opinbera sem atvinnurekandi greiðir launþega fyrir vinnuframlag. Hér á einnig að telja með 
greiðslur atvinnurekandans til lífeyristrygginga vegna starfsmanna hvort sem um er að ræða formlega 
sjóði eða reiknaðar skuldbindingar atvinnurekandans. 

 Kaup á vöru og þjónustu: Kaup hins opinbera á vöru og þjónustu til eigin framleiðslu eða til úthlutunar 
til annarra geira. 

 Afskriftir: Með afskriftum er fært til gjalda slit og úrelding eignfærðra fjármuna vegna notkunar þeirra 
í framleiðslunni og rýrnun þeirra vegna tækniframfara. Afskriftir koma til tekna (frádráttar) í 
fjárfestingareikningi (sjá neðar). 

 Framleiðslustyrkir eru óafturkræft rekstrarframlag hins opinbera til framleiðslu- og fjármálafyrirtækja 
án þess það fái nokkuð beint í staðinn. 

 Fjárframlög eru tekju- og fjármagnstilfærslur sem hið opinbera og undirgeirar þess greiða hvorir 
öðrum, erlendum stjórnvöldum og alþjóðastofnunum. Um er að ræða framlög þar sem ekkert beint 
kemur í staðinn. 

 Félagslegar tilfærslur til heimila: Hér er um að ræða félagslegar tekjutilfærslur til heimilanna, en eðli 
þeirra er af þrennum toga, þ.e. bótagreiðslur almannatrygginga, félagsleg aðstoð (ekki 
tryggingatengd) og bætur atvinnurekendatrygginga. 

 Önnur útgjöld: Þau útgjöld sem ekki falla undir ofangreinda flokkar falla hér undir. Þar á meðal eru 
tekjutilfærslur af öðrum toga en félagslegum og sömuleiðis fjármagnstilfærslur aðrar en fjárframlög. 
Einnig falla hér undir sektir, skaðabætur og skattgreiðslur svo dæmi séu nefnd. 

Ítarlegri skýringar á hinum mismunandi gjaldaflokkum má finna í leiðarvísi frá ofangreindum staðli 
Alþjóðagjaldeyrissjóðsins.  

 

https://www.imf.org/external/Pubs/FT/GFS/Manual/2014/gfsfinal.pdf
https://www.imf.org/external/Pubs/FT/GFS/Manual/2014/gfsfinal.pdf
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Fjárfestingarreikningur efnislegra fjármuna: 
Undir þennan reikning fellur fjárfesting hins opinbera í efnislegum fjármunum, en hún greinist niður á fjóra 
undirflokka, þ.e. fastafjármuni, vörubirgðir, gersemi og náttúruauðlindir. Enn sem komið er eru einungis 
skráðar upplýsingar um fastafjármuni. Á móti fjárfestingu kemur sala á fastafjármunum og afskriftir. 
 
Fjárfestingarreikningur peningalegra eigna og skulda: 
Þessi reikningur nær til annars vegar peningalegra eigna og hins vegar skulda hins opinbera. Þá koma fram 
upplýsingar um bæði hreyfingar og stöðustærðir og sömuleiðis mismunandi tegundir eigna og skulda, en þær 
flokkast niður á sjö undirflokka.  
 
Helstu jöfnuðir: 
Ýmsir mælikvarðar eru notaðir til að mæla afkomu hins opinbera. Algengastir eru rekstrarjöfnuður, hreinn 
sparnaður og tekjujöfnuður. Rekstrarjöfnuður (e. operating balance) mælir mismun rekstrartekna og 
rekstrargjalda að meðtöldum nettó fjármagnstilfærslum og gefur til kynna hversu mikið hið opinbera hefur 
afgangs úr rekstri til að auka efnislegar og peningalegar eignir. Séu nettó fjármagnstilfærslur dregnar frá 
rekstrarjöfnuði fæst hreinn sparnaður. Tekjujöfnuður (e. net lending / net borrowing) mælir mismun 
heildartekna og heildarútgjalda (rekstrargjöld að meðtaldri nettó fjármagnstilfærslum og fjárfestingu í 
efnislegum eignum). Þessi jöfnuður gefur til kynna hvort hið opinbera leggur öðrum aðilum hagkerfisins til 
fjármagn nettó eða tekur til sín fjármagn, eða m.ö.o. þenslu- og samdráttaráhrif hins opinbera. 
 

3.5 Hagskýrslueining  Hið opinbera og undirgeira þess: ríkissjóður, sveitarfélög og almannatryggingar. 

3.6 Þýði  Hið opinbera og undirgeira þess: ríkissjóður, sveitarfélög og almannatryggingar. 

3.7 Svæði  Íslenskt efnahagssvæði. 



Lýsigögn                                                                                                                                                                                                             

 

3.8 Tímabil  Talnaefni hins opinbera var endurskoðað á árinu 2014 í samræmi við endurskoðun á þjóðhagsreikningakerfi 
Evrópusambandsins (ESA 2010) og staðli Alþjóðagjaldeyrissjóðsins um fjármál hins opinbera (GFSM 2014) og 
nær hún aftur til ársins 1998.  
 
Eldra meginefni um opinber fjármál nær aftur til ársins 1980. Opinberar tölur um fjármál hins opinbera á 
ársgrundvelli ná aftur til ársins 1945. Frá og með árinu 2004 hafa ársfjórðungslegir tekju- og útgjaldareikningar 
verið birtir fyrir hið opinbera og undirgeira þess. 

3.9 Grunntímabil  Á ekki við. 

4. Mælieining   

4. Mælieining Mælieining er annarsvegar íslenskar krónur (milljónir króna) á verðlagi hvers árs (nema annað sé tekið fram) 
og hinsvegar í hundraðshlutum, þ.e. fyrir hlutfalll af vergri landsframleiðslu og innbirgðishlutdeild. Fjárhæðir 
reiknaðar niður á mann eru í þúsundum króna.  

5. Viðmiðunartími  

5. Viðmiðunartími Árstölur vísa til almanaksárs og ársfjórðungslegar tölur til viðkomandi ársfjórðungs. 

6. Umboð  
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6.1 Lög og reglugerðir  Sjá lög um Hagstofu Íslands og opinbera hagskýrslugerð nr. 163/2007. 
 
Á Íslandi byggir gerð hagskýrslna um fjárhag hins opinbera á samræmdum þjóðhagsreikningastaðli 
Evrópusambandsins, European System of National Accounts 2010 (ESA 2010). Lagalegur grundvöllur staðalsins 
er reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (ESB) nr. 549/2013 frá 21. maí 2013 um evrópskt þjóðhags- og 
svæðisreikningakerfi í Evrópusambandinu.  
 
Reglugerðin var felld inn í EES-samninginn með ákvörðun sameiginlegu EES-nefndarinnar nr. 58/2014 frá 8. 
apríl 2014. Á grundvelli reglugerðarinnar hefur Hagstofa Evrópusambandsins, Eurostat, gefið út leiðbeiningar 
og álit um einstök viðfangsefni sem ætlað er að auðvelda túlkun staðalsins og leiðbeina frekar um notkun 
hans. Eurostat sinnir einnig eftirliti með því að gildandi reglugerðum sé framfylgt. Framkvæmd reglugerðar 
Evrópuþingsins og ráðsins (ESB) nr. 549/2013 er í höndum Hagstofu Íslands sem er sjálfstæð stofnun og 
miðstöð opinberrar hagskýrslugerðar hér á landi. 

7. Trúnaðarkvaðir  

7.1 Trúnaðarkvaðir - stefna  Sjá reglur Hagstofunnar um meðferð trúnaðargagna. 

7.2 Trúnaðarkvaðir – meðferð gagna  Grunngögn eru varðveitt á Hagstofunni. Afstaða er tekin til þess hverju sinni hvort utanaðkomandi aðilar fá 
aðgang að ítarlegri sundurliðun gagna en birt eru. Í því sambandi er verndun trúnaðarupplýsinga höfð í 
fyrirrúmi og fylgt verklagsreglum Hagstofu Íslands um meðferð trúnaðargagna, sem eru aðgengilegar á 
heimasíðu Hagstofunnar. 
Sjá lög nr. 163/2007 um Hagstofu Íslands og opinbera hagskýrslugerð, greinar 10 til 13.  

8. Reglur um birtingar  

8.1 Birtingaráætlun  Birtingar verða tilkynntar og settar á birtingaráætlun í samræmi við reglur Hagstofunnar um birtingar. 

8.2 Aðgengi að birtingaráætlun  Talnaefni verður aðgengilegt samkvæmt birtingaráætlun Hagstofunnar. Í birtingaráætlun Hagstofunnar má sjá 
upplýsingar og dagsetningar á birtingum komandi árs, birt í nóvember ár hvert. 

https://www.althingi.is/lagas/nuna/2007163.html
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/en/ALL/?uri=CELEX%3A32013R0549
https://hagstofa.is/media/43950/Reglur-um-me%C3%B0fer%C3%B0-tr%C3%BAna%C3%B0argagna.pdf
https://www.althingi.is/lagas/nuna/2007163.html
https://hagstofa.is/utgafur/frettasafn/birtingaraaetlun/
https://hagstofa.is/utgafur/frettasafn/birtingaraaetlun/
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8.3 Aðgengi fyrir notendur  Öllum notendum er veittur sami aðgangur að talnaefni þjóðhagsreikninga og hins opinbera en upplýsingar um 
birtingu þeirra eins og annarra opinberra hagtalna er aðgengileg í birtingaáætlun Hagstofunnar og engum 
notenda veittur aðgangur á undan öðrum. Tölurnar eru aðgengilegar notendum í gegnum vef Hagstofu Íslands 
undir fyrirsögninni „Fjármál hins opinbera“. 

9. Tíðni birtinga  

9. Tíðni birtinga Árlegt talnaefni fjármála hins opinbera er birt tvisvar á ári, um miðjan mars árið eftir, þ.e. um 75 dögum eftir 
að árinu lýkur og aftur um miðjan september eða um 240 dögum eftir að árinu lýkur. 
 
Ársfjórðungslegt talnaefni er birt fjórum sinnum á ári, um 75 dögum eftir að ársfjórðungnum lýkur.  

  

https://hagstofa.is/talnaefni/efnahagur/fjarmal-hins-opinbera/
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10. Aðgengileiki og skýrleiki 

10.1 Fréttatilkynningar  Niðurstöður fjármála hins opinbera, ársfjórðungs- og árlegra birtinga, eru gefnar út í fréttatilkynningum. 

Nákvæmar dagsetningar fréttatilkynninga eru aðgengilegar samkvæmt birtingaáætlun Hagstofunnar (sjá 8.1). 

Fréttatilkynningar birtast á fréttasafni Hagstofu Íslands. 

10.2 Útgáfur  Auk fréttatilkynninga og birtingu gagnasafna fjármála hins opinbera á vefnum getur talnaefni einnig birst í 
öðrum útgáfum svosem ársskýrslum, bæklingum, tölfræðihandbókum, greinum og öðrum erindum.  
Útgáfur þessar eru aðgengilegar á heimasíðu Hagstofunnar. 

10.3 Gagnasöfn á netinu  Allt talnaefni fjármála hins opinbera er aðgengilegt notendum í gegnum vef Hagstofu Íslands undir 
fyrirsögninni „Fjármál hins opinbera“. 
 
Talnaefni fjármála hins opinbera, sem og annars talnaefni Hagstofunnar, er miðlað með PC-axis (PX-Web) 
hugbúnaði sem upphaflega var hannaður af sænsku hagstofunni til að miðla tölfræðilegum upplýsingum.  
 
Talnaefni er hægt að hala niður á ýmsum sniðum, svo sem Excel, CSV, PC-Axis og gröfum sem PNG og JPG. 
 
Aðgangur að talnaefninu er gjaldfrjáls. Efni er uppfært í tengslum við birtingar (sjá 8.1) kl. 9 að morgni 
birtingardags. 

10.4 Aðgengi að örgögnum  Hægt er að sækja um aðgang að örgögnum Hagstofu Íslands í gegnum Rannsóknarþjónustu Hagstofunnar. 

10.5 Annað  Auk fréttatilkynninga og annara útgáfa (sjá 10.1 og 10.2) geta upplýsingar varðandi fjármál hins opinbera birst 
á samfélagsmiðlum Hagstofunnar en Hagstofan nýtir sér samfélagsmiðlana Facebook og Twitter undir 
merkjum Hagstofu Íslands. Fréttatilkynningum sem birtast á vef Hagstofunnar er einnig dreift á þessum 
miðlum. 

https://hagstofa.is/utgafur/frettasafn/
https://hagstofa.is/utgafur/
https://hagstofa.is/talnaefni/efnahagur/fjarmal-hins-opinbera/
https://hagstofa.is/thjonusta/gogn-til-visindarannsokna/


Lýsigögn                                                                                                                                                                                                             

 

10.6 Skjöl um aðferðafræði  Helstu skýrslur um aðferðafræði fjármála hins opinbera á Íslandi eru:  

Staðall Alþjóðagjaldeyrissjóðsins um fjármál hins opinbera (Government Finance Statistics Manual 2014 

(GFSM 2014)).  

Þjóðhagsreikningakerfi Evrópusambandsins (European System of Accounts (ESA 2010)). 

Greinargerð um flokkun á útgjöldum hins opinbera eftir málaflokkum, COFOG staðallinn (Classification of the 

Functions of Government). 

 

Leiðbeiningar um skuldir og afkomu hins opinbera skv. ESA 2010 (Manual on Government Deficit and Debt 

IMPLEMENTATION OF ESA 2010 - 2019 edition) 

10.7 Skjöl um gæðamál  Að svo stöddu birtir Hagstofan engar skýrslur um gæðastjórnun við samantekt á uppgjöri hins opinbera en  
gæðastefna Hagstofu Íslands er aðgengileg á heimasíðu Hagstofunnar. 

11. Gæðastjórnun  

11.1 Trygging gæða  Sjá meginreglur í hagskýrslugerð og gæðastefnu Hagstofu Íslands. 

11.2 Gæðamat  Gæði talnaefnis fjármála hins opinbera eru tryggð með því að fylgja aðgerðafræði ESA 2010 og GFS 2014. Á 
meðan talnaefnið er tekið saman eru gögn og niðurstöður undir stöðugu gæðaeftirliti. 

  

https://www.imf.org/external/Pubs/FT/GFS/Manual/2014/gfsfinal.pdf
https://ec.europa.eu/eurostat/documents/3859598/5925693/KS-02-13-269-EN.PDF/44cd9d01-bc64-40e5-bd40-d17df0c69334
https://hagstofa.is/media/42440/Greinarger%C3%B0-_heild_-310510.pdf
https://ec.europa.eu/eurostat/documents/3859598/10042108/KS-GQ-19-007-EN-N.pdf/5d6fc8f4-58e3-4354-acd3-a29a66f2e00c
https://www.hagstofa.is/um-hagstofuna/stefnur-hagstofu-islands/gaedastefna-hagstofu-islands/
https://www.stjornartidindi.is/Advert.aspx?RecordID=0c8d9584-87fd-4934-b8c6-8d9ec40ee881
https://www.hagstofa.is/um-hagstofuna/stefnur-hagstofu-islands/gaedastefna-hagstofu-islands/
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12. Notagildi  

12.1 Þarfir notenda Margir notendur sem fylgjast með opinberum fjármálum hafa áhuga á talnaefnis fjármála hins opinbera. 

Talnaefnið er notað af ráðuneytum, stjórnmálafólki, opinberum stofnunum sem og einkaaðilum, við 

rannsóknir og af fjölmiðlum.  Uppgjör á fjármálum hins opinbera eru grunnur að spám um líklega framvindu 

opinberra fjármála og eru notuð í því skyni meðal annars af Fjármálaráðuneytinu og Seðlabanka Íslands. 

Bankar, samtök launafólks og atvinnurekenda og ýmis önnur samtök nota einnig slík uppgjör til að draga fram 

áhugaverðar upplýsingar varðandi einstaka tekju- og útgjaldaliði hins opinbera.  

 

Alþjóðasamtök eins og Sameinuðu þjóðirnar, OECD, IMF og Evrópusambandið nota uppgjör á fjármálum hins 

opinbera til að fylgjast með þróun opinberra fjármála og við samanburð á hagstærðum milli landa. Hagstofa 

Íslands leggur mikið upp úr góðu samstarfi við notendur hagtalna. Hagstofan skipuleggur fundi og kannanir til 

að skilja betur þarfir og væntingar notenda með það að markmið að bæta gæði. 

12.2 Ánægja notenda Upplýsingar um ánægju notenda af uppgjöri hins opinbera er að svo stöddu ekki safnað innan Hagstofunnar 

en skoðanir og álit notenda opinbera hagtalna hefur verið safnað og kannað, til að mæla ánægju notenda, í 

notendakönnun Hagstofunnar sem framkvæmd hefur verið 5 sinnum síðan árið 2007.  

12.3 Heildstæðni Uppgjör á fjármálum hins opinbera á Íslandi er unnið í samræmi við alþjóðlega aðferðafræði, ESA2010 og 
GFSM 2014. 
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13. Nákvæmni og áreiðanleiki 

13.1 Nákvæmni Á árinu 2014 voru fjármál hins opinbera birt í samræmi við þjóðhagsreikningakerfi Evrópusambandsins 

(ESA2010) sem byggir í meginatriðum á GFSM 2014 staðli Alþjóðagjaldeyrissjóðsins og leggur áherslu á tekju- 

og útgjaldareikninga í samræmi við hefðbundið bókhaldsuppgjör opinberra fjármála. Af þessu tilefni voru 

fjármál hins opinbera og undirgeira þess endurskoðuð aftur til ársins 1998 með hliðsjón af hinum nýja staðli.  

 

Nokkur ónákvæmni í gögnum setur visst mark á tölur um fjármál hins opinbera. Má þar í fyrsta lagi nefna 

rekstrargrunnsfærslur opinberra fjármála, en í þjóðhagsreikningum er ætlast til að uppgjör hins opinbera sé á 

rekstrargrunni. Líklega er nokkur brestur á að bókhald opinberra aðila sé á hreinum rekstrargrunni, þó hann sé 

það að stærstum hluta. Þá er nokkur ónákvæmni varðandi tekjufærslur ýmissa skatta, en reynt er að færa 

einungis til tekna þær skatttekjur sem líklega innheimtast yfir lengri tíma. Hér þarf því að beita áætlunum 

(stuðlum). Sömuleiðis myndast nokkur óvissa varðandi gjaldfærslu lífeyrisskuldbindinga, en ætlast er til að öll 

sú lífeyrisskuldbinding sem verður til vegna launavinnu ársins sé að fullu gjaldfærð á viðkomandi ári. Við þessa 

gjaldfærslu er stuðst við tryggingafræðilega útreikninga. Við upplýsingaöflun varðandi sveitarfélögin gætir 

nokkurrar ónákvæmni varðandi fjárfestingu þeirra og þarf því að byggja á þó nokkuð stóru úrtaki sem uppfært 

er til heildar hvað fjárfestingu varðar. Sömuleiðis er nokkur óvissa varðandi ýmsa tilfærsluliði sveitarfélaganna 

(framleiðslustyrki, tekjutilfærslur og fjármagnstilfærslur) sem ekki er hægt að draga fram beint úr uppgjöri 

þeirra en þarf að áætla að hluta út frá bókhaldsgögnum. 

13.2 Úrtaksvillur Á ekki við. 

13.3 Aðrar villur en úrtaksvillur (non-
sampling errors) 

Gögn frá ríki og sveitarfélögum berast beint frá Fjársýslu ríkisins og sveitarfélögum og eru yfirfarin af 

viðeigandi sérfræðingum áður en þau eru send. Það er því gert ráð fyrir að villur séu hverfandi. Ef gögnin 

reynast ekki í lagi er haft samband við viðkomandi aðila og óskað eftir leiðréttingum.  
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14. Tímanleiki og stundvísi 

14.1 Tímanleiki Fyrstu tölur um liðið ár eru birtar um miðjan mars árið eftir, þ.e. í þriðja mánuði eða um 75 dögum eftir að 

árinu lýkur. Þær tölur eru nefndar bráðabirgðatölur. Næstu tölur eru birtar um miðjan september eða um 240 

dögum eftir að árinu lýkur og eru það endanlegar tölur. Þær tölur geta engu að síður tekið breytingum eftir því 

sem tilefni gefst. 

 

Ársfjórðungstölur eru birtir 75 dögum eftir að ársfjórðungnum lýkur. Fyrri ársfjórðungar eru þá jafnframt 

endurskoðaðir. Ársfjórðungar taka einnig breytingum eftir því sem árstölur breytast.  

14.2 Stundvísi Niðurstöður eru birtar samkvæmt birtingaráætlun Hagstofunnar.  

15. Samræmi og samanburðarhæfni 

15.1 Samanburðarhæfni – 
landfræðileg 

Samanburður við erlendar hagtölur er afar algengur og ætti að vera mjög marktækur fyrir þau lönd sem fylgja 

sama staðli við uppgjör á fjármálum hins opinbera. Á undanförnum árum hefur átt sér stað mikil 

samræmingarvinna milli stofnana sem koma að gerð og vinnslu hagtalna fyrir hið opinbera og einstaka 

undirgeira þess. Sú vinna hefur skilað sér meðal annars í betri samræmdri flokkun tekna og útgjalda. 

Samanburðurinn við hagtölur annarra stofnana er því með ágætum að teknu tilliti til mismunandi 

aðferðafræði sem beitt er. 

 

Talnaefni hins opinbera var endurskoðað á árinu 2014 í samræmi við endurskoðun á þjóðhagsreikningakerfi 

Evrópusambandsins (ESA 2010) og staðli Alþjóðagjaldeyrissjóðsins um fjármál hins opinbera (GFSM 2014) og 

nær hún aftur til ársins 1998. 

15.2 Samanburðarhæfni – yfir tíma Ein af grunnhugmyndunum með uppgjöri hins opinbera er að fylgt skal samræmdum aðferðum frá ári til árs í 

því skyni að tímaraðir verði eins sambærilegar og kostur er. Með tilkomu nýrra og betri gagna eða aðferða 

eitthvert ár getur sambærileikinn þó raskast og er þá leitast við að leysa þann vanda með því að reikna 

breytingaárið samkvæmt bæði gömlu og nýju aðferðinni og nota breytingaárið sem tengiár, keðjutenging. 
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15.3 Samræmi – milli efnissviða Á ekki við. 

15.4 Samræmi – innan efnissviðs Á ekki við. 

16. Kostnaður og svarbyrði 

16. Kostnaður og svarbyrði Í meginatriðum má segja að uppgjör á fjármálum hins opinbera byggi á bókhaldsgögnum þeirra aðila sem 
undir það falla. Varðandi ársfjórðungsuppgjör sveitarfélaga þá er byggt á úrtaki þar sem gagnasöfnunarlisti er 
sendur stærstu sveitarfélögum landsins. Svarbyrðin er í lágmarki. 

17. Endurskoðun hagtalna 

17.1 Endurskoðun hagtalna - stefna Sjá stefnu Hagstofu Íslands um endurskoðun hagtalna. 

https://hagstofa.is/um-hagstofuna/stefnur-hagstofu-islands/stefna-hagstofu-islands-um-endurskodun-hagtalna/
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17.2 Endurskoðun hagtalna - 
framkvæmd 

Endurskoðun hagtalna, með öðrum orðum breytingu á talnaefni sem varða tímabil sem áður hefur verið birt, 

er eðlilegur hluti af vinnslu fjármála hins opinbera. Gerður er greinarmunur á tvenns konar endurskoðunum:  

  

 Virkar eða reglulegar endurskoðanir (e. current or routine revisions) 

 Meiriháttar endurskoðanir (e. major revisions) 

 
Reglulegar endurskoðanir vísa til breytinga á tímaröðum sem kunna að verða á milli bráðabirgðatalna og síðan 

„endanlegri“ talna, eða breytinga sem eiga sér rætur að rekja í fyrirkomulagi reglulegrar úrvinnslu. Í fyrstu 

birtingu á gögnum um opinber fjármál er um að ræða bráðabirgðatölur og við endanlega úrvinnslu í 

september hvers árs er gert ráð fyrir að gögnin séu endanleg. Aðrar endurskoðanir sem taka til lengri tíma, 

nefndar meiriháttar endurskoðanir, geta komið til af ýmsum ástæðum. Algengustu ástæður eru nýjar 

heimildir, nýjar aðferðir eða flokkanir, breyttar aðferðir í kjölfar innleiðingu nýrra alþjóðlegra staðla og þess 

háttar. Slíkar endurskoðanir tengjast lengra tímabili og eru yfirleitt gerðar með lengra millibili. Þessum 

meiriháttar endurskoðunum er skipt í meiriháttar atviksbundnar endurskoðanir og meiriháttar reglubundnar 

endurskoðanir. 

Árið 2014 var til að mynda meiriháttar endurskoðun vegna innleiðingar ESA2010 þjóðhagsreikningastaðalsins . 

Hagstofan undirbýr nú framkvæmd meiriháttar reglubundinnar endurskoðunar – svokallaðri benchmark 

endurskoðun, samhæfðri reglubundinni endurskoðun innan Evrópu sem gerð er að minnsta kosti einu sinni á 

fimm ára fresti, til að innleiða ný gögn, heimildir og helstu breytingar á alþjóðlegri tölfræðilegri aðferðafræði. 

Benchmark endurskoðun tryggir hámarks samræmi við gerð uppgjörs fjármála hins opinbera og 

þjóðhagsreikninga: samræmi í lengstu mögulegu tímaraðir sem og samræmi milli aðildarríkja ESB. 
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18. Úrvinnsla hagskýrslna 

18.1 Grunngögn Uppgjör á fjármálum hins opinbera eru fyrst og fremst byggð á eftirfarandi heimildum: 

· Ríkisreikningur 

· Ársfjórðungshefti Fjársýslu ríkisins 

· Ársfjórðungslegar bókhaldsupplýsingar frá sveitarfélögum  

· Ársreikningar sveitarfélaga  

· Ársreikningar stofnana almannatrygginga 

· Ársreikningur Jöfnunarsjóðs sveitarfélaga 

· Ársreikningar opinbera fyrirtækja (B, C, D og E hluta) 

· Vísitölur neysluverðs og vísitala byggingarkostnaðar 

· Launavísitölu, launarannsókn Hagstofunnar og staðgreiðslugögnum frá Ríkisskattsstjóra 

 

Gögnin eru flest byggð á birtum upplýsingum frá Fjársýslu ríkisins, sveitarfélögum og Hagstofu Íslands.  

18.2 Tíðni gagnasöfnunar Gögnum er safnað á ársfjórðungs- og árstíðni. 

18.3 Gagnasöfnun Hagstofa Íslands tekur á móti gögnum frá áðurnefndum heimildum. Frekari heimilda er leitað ef þess er þörf. 

18.4 Sannprófun Grunngögn eru borin saman við útgefið efni frá hinu opinbera. 
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18.5 Gagnavinnsla Grunngögnum er safnað frá gagnaskilaaðilum og yfirfarin. Gögnin eru síðan aðlöguð að ESA2010 og GFS 2014 
stöðlunum. Í samræmi við GFSM 2014 eru tekjur flokkaðar eftir hagrænu eðli í skatttekjur, tryggingagjöld, 
fjárframlög og aðrar tekjur. Þá eru útgjöld (gjöld og fjárfesting í efnislegum eignum) hins opinbera flokkuð 
niður í 10 meginmálaflokka samkvæmt COFOG skilgreiningunni, sem greinist síðan niður á fleiri undirflokka. 
Megináherslan er á brúttó útgjöld þar meðtalin fjárfesting í efnislegum eignum, en án frádráttar sértekna og 
fenginna fjármagnstilfærslna. Eftir að gögnin hafa verið skilgreind og flokkuð þá hefst úrvinnsla talnaefnis sem 
færir gögnin yfir á þjóðhagsreikningagrunn.  
 
Auk reikninga fyrir hið opinbera eru gerðir reikningar fyrir undirgeira hins opinbera, þ.e. ríkissjóð, sveitarfélög 
og almannatryggingar. 
 
Að lokum eru allar færslur, þ.e. fjárframlög og tilfærslur á milli undirgeira nettaðar út í endanlegu uppgjöri 
hins opinbera. 
  

18.6 Aðlögun Á ekki við. 

19. Athugasemdir 

19. Athugasemdir  

 


