Ráðstöfun launa og
langtímasparnaður
Fjármálafræðsla
fyrir framhaldsskóla

Fjármálavit er námsefni í fjármálalæsi. Námsefnið er ætlað kennurum og öðrum þeim sem
fræða nemendur um grunnþætti fjármála og nefnast hér eftir leiðbeinendur.
Á næstu blaðsíðum er handrit að kennsluferli sem fjallar um ráðstöfun launa og sparnað.
Handritið leiðir leiðbeinandann skref fyrir skref í gegnum kennsluna.

Viðfangsefni
Viðfangsefnið er framtíðarsparnaður og hvernig mögulegt er að byggja hann upp til að eiga
fyrir stærri hlutum og verkefnum þegar fram í sækir.

Markmið
Markmiðið er að nemendur átti sig á í hvað fjármunir þeirra fara þegar kemur að t.d. launum
og hvernig mögulegt er að ráðstafa þeim í sparnað.

Lýsing
Lengd kennslunnar er 60 mínútur.
1. Spjall við nemendur, um 30 mínútur
2. Myndbönd, 10 mínútur
3. Kahoot spurningaleikur, 20 mínútur

Hjálpargögn


Tölva með hátalara, skjávarpi og nettenging.



Eintak af launaseðli fyrir hvern nemanda.
Launaseðil má finna á Fjármálavits/námsefni.

Framkvæmd
1. Spjall við nemendur
Byrjað er á því að segja nemendum hvert viðfangsefni dagsins er, en það er
framtíðarsparnaður og hvernig mögulegt er að byggja hann upp til að eiga fyrir stærri hlutum
og verkefnum þegar fram í sækir.

Hér er gott að gera stutt hugarkort með orðið sparnaður og spyrja nemendur hvað þeim dettur
í hug þegar þau hugsa um orðið sparnað. Slíkt kort gæti litið einhvern veginn svona út:

Íbúð

Heimsreisa

Framtíðarfjárfesting

Sparnaður
Bíll

lífeyrissjóður
Nám
Hestur

Varasjóður
Dæmi um spjall:
-

Eruð þið með einhver framtíðarmarkmið eins og þessi sem þið nefnið hér á töflunni?

-

Hafið þið gert einhver sparnaðarplön?

-

Eruð þið með reglulegar tekjur?

-

Fáið þið launaseðil? Skoðið þið hann?

-

Er allt ljóst sem stendur þar?

-

Skoðum aðeins týpiskan launaseðil.

Nemendur fá launaseðil í hendur sem lýsir því helsta sem venjulega kemur fram þar.

Nú er gott að fara aftur að töflunni og skrifa um leið og við ræðum um það helsta sem kemur
fram á launaeðli, heildarlaun og frádráttarliði.
Nánari skýringar á hugtökum launaseðils er að finna í viðauka.

Taflan
Heildarlaun
-

Skattur og skattþrep (36,94% / 46,24%)

+

Persónuafsláttur (56.447 kr. á mánuði á árinu 2019).

-

Stéttarfélög

-

Lífeyrissjóður

-

Viðbótarlífeyrissparnaður

= Nettó laun
-

Ýmiss kostnaður og gjöld sem fylgja okkur yfir mánuðinn

= Afgangur ef einhver er.
Hvað gerum við svo við það sem er eftir?

Sparnaður!

Nú erum við komin að kjarna málsins - sparnaði.
Hér getum við rætt um hvað þau ætla að gera í framtíðinni og hvernig þau komi til með að
geta það.
-

Hugsið þið um sparnað?

-

Hvað með sparnað til efri áranna þegar þið hættið að vinna?

-

Hvað er lífeyrissjóður og af hverju er okkur skylt að greiða í hann?

-

Mun lífeyrissparnaðurinn duga til framfærslu þegar þið hættið að vinna?

-

Þurfum við að eiga aukasparnað til að geta haft það betra?

-

Eruð þið að greiða í viðbótarlífeyrissparnað?

Ræða í samhengi lífeyrissjóðsgreiðslna hvað það þýðir að vera sjálfstætt starfandi
atvinnurekandi, en honum ber samkvæmt lögum að greiða að lágmarki 12% af launum í
lífeyrissjóð hvern mánuð. Auk þess geta þeir valið að greiða auka 2 - 4% í
viðbótarlífeyrissparnað (fá auðvitað ekkert mótframlag, en geta látið reksturinn greiða
mótframlag).
Hér er aðalboðskapurinn sá að þau átti sig á til hvers þau greiði í lífeyrissjóði og að til að geta
haft það sómasamlegt þegar árin líða, þá skipti máli að spara meira.
Hér leiðum við talið að viðbótarlífeyrissparnaði og öðrum framtíðarsparnaði.
-

Eruð þið farin að hugsa um hvort og þá hvenær þið viljið kaupa ykkar fyrstu íbúð?

-

Ef og þegar þið ætlið að kaupa fyrstu íbúðina, hvernig ætlið þið að gera það?

Hér ræðir hver og einn leiðbeinandi um lífeyriss - og viðbótarlífeyrissparnað á sinn hátt.
Skilaboðin til nemenda eiga að vera þau að greiðslur í viðbótarlífeyrissparnað séu fyrst og
fremst til að auka lífeyrissparnaðinn og þannig bæta lífskjörin þegar þau hætta á
vinnumarkaði. Hins vegar sé einnig mikilvægt að þau átti sig vel á því hvernig
viðbótarlífeyrissparnaður nýtist sem skattfrestun á tekjuskatti og/eða skattfrjáls til fyrstu
íbúðarkaupa, annað hvort sem útborgun í íbúðina, sem innborgun á lánið eða hvoru tveggja.
Gott er að staldra við og sýna þeim einföld dæmi á töflunni.
Dæmi 1 - hvernig viðbótarlífeyrissparnaður virkar sem skattfrestun:
Laun á mánuði = 300.000 kr.
-

Greitt í viðbótarlífeyrisparnað (4%) = 12000 kr.

-

Mótframlag (2%) = 6000 kr.

18.000 kr. í
viðbótarlífeyrissparnað
á mánuði
= 216.000 á ári

Skattstofn á mánuðii = 282.000 kr. í stað 300.000kr.

= 2.160.000 á 10 árum

Greiðir um 104.000 kr.í skatt á mánuði í stað um 110.000 kr.
Ráðgjöfin til þeirra er að byrja sem fyrst að greiða í viðbótarlífeyrissparnað, hvort sem þau
byrja á 2% eða 4% því mótframlagið er kjarabótin. Ef þau velja að greiða 2% meðan þau eru

ung með lágar tekjur þá getur verið gott ráð að leggja önnur 2% á venulegan
sparnaðarreikning. Aðal málið er að þau átti sig á því.

Dæmi 2 - hvernig viðbótarlífeyrissparnaður safnast fljótt upp og hvað aukasparnaður skiptir
miklu máli með. Þar sem tekjur eru enn lágar þá ákveður viðkomandi að setja 2% í
viðbótarsparnað til að fá mótframlagið og síðan önnur tvö prósent eða meira á sér
sparnaðarreikning. Þetta gerir viðkomandi til að eiga í útborgunina þegar kemur að því að
kaupa íbúð og geta síðan nýtt meiri hlutann af 10 ára úrræðinu þegar launin eru orðin hærri
til að greiða inn á höfuðstól íbúðarlánsins
Meðallaun á mánuði = 150.000 kr.
-

Viðbótarsparnaður (2%) = 3000 kr.
árum.

36.000 kr. á ári

-

Mótframlag atvinnurekanda(2%) = 3000 kr.
á 10 árum

360.000 kr. á 10

36.000 kr. á ári

360.000 kr.

Samtals viðbótarsparnaður á 10 árum = 720.000 kr.
Ef 10.000 kr. í reglulegan sparnað á mánuði í 10 ár bætist við = 1.200.000 kr.
18 ára

23 ára

25 ára

Byrjar að greiða 2%

Ákveður að kaupa

Ákveður að greiða

fyrstu íbúð

33 ára

meira Í aukasparnað
á bankabók.

Ákveður að notar tveggja ára viðbótarsparnað og aukasparnaðinn í fyrstu útborgun. Er 25 ára er hann kominn
með hærri laun og ætlar að nota viðbótarlífeyrissparnaðinn næstu átta árin (25 - 33 ára) til að greiða inn á
höfuðstól lánsins fyrir íbúðinni.

Það er mjög gott að koma inn á mikilvægi þess að hafa ekki lent í skuldavanda áður en þau
taka íbúðarlán - hafa hreina og góða viðskiptasögu.
Nemendur geta skoðað reiknivél fyrir viðbótarlífeyrissparnað á vefsíðu Fjármálavits til að
svara spurningum.

2. Myndbönd
Áður en byrjað er á kahoot spurningaleiknum er tilvalið að sýna eitt eða fleiri myndbönd af
vefsíðu Fjármálavits sem tengir við viðfangsefnið.

3. Kahoot spurningaleikur
Nemendur geta svarað sjálfir eða verið tveir og tveir saman.
Gott er að nemendur hafi aðgang að neti, hvort sem það er í gegnum síma, spjaldtölvu eða
tölvu, til að leita sér heimilda.

Viðauki 1 - Innskráning í Kahoot
Í leiknum er spurt út í það sem búið er að fara yfir í tímanum.
Notast er við forritið Kahoot og þarf hver hópur/nemandi að hafa einn snjallsíma, spjaldtölvu
eða tölvu. Mikilvægt er að vera með góða nettengingu til að leikurinn gangi smurt fyrir sig.
Leiðbeinandi er búinn að opna slóðina create.kahoot.it, birtir hana á skjánum og setur inn
notendanafn og lykilorð. Notanadanafn og lykilorð í alla leiki Fjármálavits er það sama:
Notendanafn: Fjarmalavit
Lykilorð: Launaseðill

Þegar inn er komið birtist neðan greind valmynd og velur hann þá „My Kahoots“ efst.

Þá birtist spurningaleikurinn „Ráðstöfun launa og sparnaður“. Smella á play.

Velja „Classic mode“ og ýta á start.

Þá birtist leikjanúmer á stóra skjánum hjá leiðbeinanda.

Nú er allt tilbúið og geta nemendur þá byrjað að skrá sig inn. Hver hópur opnar nú slóðina
kahoot.it í símanum/spjaldtölvunni/tölvunni og þá birtist neðan greind valmynd þar. Hópurinn
skráir sig beint inn með áðurnefndu leikjanúmeri og gefur sér nafn fyrir leikinn.

Þegar skráningu er lokið birtast nöfn hópanna á stóra skjánum hjá leiðbeinandanum.
Leiðbeinandinn bíður þar til öll nöfn hópanna eru komin á skjáinn og getur þá byrjað leikinn.
Hér fyrir neðan eru tveir hópar komnir á skjáinn (John og Sally).

Viðauki 2 - verkefni

Viðauki 3 – útskýringar á hugtökum launaseðils
Launaliðir
Starfsmaðurinn er 16 ára síðan í ágúst og vinnur með skóla við afgreiðslustörf í
matvöruverslun.
Mánaðarlaun - starfsmenn í fullu starfi fá greidda fasta upphæð (grunnlaun) fyrir
mánaðarvinnu.
Hlutastarf - starfsmaður telst vera í hlutastarfi ef venjulegur vinnutími hans á viku eða
að meðaltali miðað við heilt ár er styttri en sambærilegs starfsmanns í fullu starfi.
Starfsmaður okkar er í hlutastarfi með tímakaup í formi dagvinnu og eftir vinnu.


Dagvinna – tímakaup er margfaldað með fjölda vinnutíma á mánuði. Ef unnið er t.d.
við afgreiðslustörf á virkum dögum á tímabilinu kl. 9 - 18 er oftast um dagvinnu að
ræða.



Eftirvinna - er sá vinnutími sem unninn er utan dagvinnutímabils og er ákveðið álag á
tímakaup í dagvinnu. Eftirvinna má aldrei vera lægri en kveður á í kjarasamningi.
Dæmi: Dagvinnukaup, kr. 1000*40% álag = 1.400 kr. á tímann í eftirvinnu. Okkar
starfsmaður var með meiri eftirvinnu en dagvinnu í mánuðinum, það er kvöld- og
helgarvinnu.
Það er gott að benda nemendum á að þegar þeir eru í vinnu er mikilvægt að vera
vakandi yfir skráningu á unnum tímum, bæði dagvinnu og eftir vinnu. Einnig er hægt
að benda þeim á KLUKK – appið frá ASÍ, en það gerir þeim sem starfsmönnum kleift að
halda utan um vinnutíma sína. Þó svo það sé oft stimpilklukka í vinnunni þá geta komið
upp mistök, eða það gleymist að skrá inn eða út.
Jafnaðarkaup - nokkuð algengt er að fólk sem starfar í blandaðri vinnu, þ.e. dag-, kvöldog helgarvinnu sé boðið svokallað jafnaðarkaup. Þá er starfsmanninum boðið kaup sem
er örlítið hærra en kaup fyrir klukkutímann í dagvinnu. Hins vegar fær þá
starfsmaðurinn sömu laun á tímann fyrir kvöld- og helgarvinnu. Í einhverjum tilvikum
er um að ræða vinnustaði þar sem kvöld- og helgarvinna er algengari, svo sem kaffihús
og veitingastaði sem frekar eru opnir um kvöld og helgar. Ef vinnuveitandi býður
starfsmanni jafnaðarkaup skal liggja fyrir hver vinnutíminn er og á starfsmaður að vera

meðvitaður um að hann tapi ekki á því að þiggja jafnaðarkaup, frekar en dagvinnu og
eftirvinnu.


Orlof – er í raun áunnið frí og er öllum atvinnurekendum skylt að greiða starfsmönnum
sínum orlof. Það á aldrei að vera innifalið í launum, heldur greiðist sérstaklega.
Samkvæmt lögum er lágmarksorlof 10,17% af mánaðarlaunum. Orlof er reiknað sem
ákveðið hlutfall af launum starfsmanns. Fyrir hvern mánuð sem unninn er í 100% starfi
öðlast starfsmaður rétt á tveimur frídögum að lágmarki. Orlof er ýmist nýtt sem frí, eða
lagt inn á orlofsreikning sem er svo laus til greiðslu í maí á hverju ári. Sumir
vinnuveitendur greiða orlofið út jafnóðum eins og gert er hjá okkar starfsmanni, en
það er sjaldgæfara.
Orlofsuppbót – er föst bónusgreiðsla sem atvinnurekendum er skylt að greiða
launþegum sínum og er hún venjulega greidd út í einni greiðslu 1. maí eða 1. júní.
Uppbótin greiðist miðað við starfshlutfall og starfstíma á árinu, en þeir sem hafa verið
samfellt í starfi hjá atvinnurekanda í 12 vikur síðustu tólf mánuði eða í vinnu fyrstu viku
í maí eiga rétt á uppbót.
Neðst á launaseðlinum er yfirlit frá áramótum og sést þar hvað okkar starfsmaður fékk
í orlofsuppbót 1. maí síðastliðinn, sú upphæð er ekki há þar sem starfshlutfallið er ekki
hátt.
Orlofsuppbót getur verið mishá milli kjarasamninga og er hægt að hafa samband við
viðkomandi stéttarfélag til að spyrjast fyrir um orlofsuppbótina.
Dæmi um orlofsuppbót árið 2018, samningur VR = 48.000. á ári fyrir fullt starfshlutfall.
Desemberuppbót - er bónusgreiðsla sem atvinnuveitendum er skylt að greiða
starfsfólki sínu. Venjulega er um að ræða fasta upphæð sem er greidd út í einni greiðslu
í desember. Upphæðin fer eftir starfshlutfalli launþegans og kjarasamningum hverju
sinni. Uppbótin greiðist miðað við starfshlutfall og starfstíma á árinu, en þeir sem hafa

verið samfellt í starfi hjá atvinnurekanda í 12 vikur síðustu tólf mánuði eða í vinnu
fyrstu viku í desember eiga rétt á uppbót.
Dæmi um desemberuppbót árið 2018: Samningur VR = 89.000kr. og greiðst hún eigi
síðar en 15 desember ár hvert. Okkar starfsmaður á von á einhverri desemberuppbót
í desember.
Rauðir dagar/ stórhátíðardagar – á þessum dögum er ekki vinnuskylda. Ef unnið er á
þessum dögum greiðist aukaálag fyrir til viðbótar við fasta og reglubundna vakt á
þessum dögum.
Dæmi um slíka daga eru:
Skírdagur, annar í páskum, uppstigningardagur, annar í hvítasunnu, sumardagurinn
fyrsti, frídagur verslunarmanna, annar í jólum, 1. maí, nýársdagur, föstudagurinn
langi, páskadagur, hvítasunnudagur, 17. Júní, jóladagur, og svo eftir kl.12 á aðfangog gamlársdag.
Á yfirlitinu frá áramótum kemur fram að okkar starfsmaður er með 9 vinnutíma skráða
sem stórhátíðarálag frá áramótum. Góð regla er að halda vel utan um þessa daga og
bera saman við launaseðilinn.

Frádráttarliðir
Af heildarlaunum eru dregnir skattar og önnur launatengd gjöld. Af öllum launum þarf að
greiða slíkt.


Stéttarfélag – flestir launþegar eru aðilar að stéttarfélagi sem þeir greiða félagsgjald
til. Yfirleitt er félagsgjald í stéttarfélag í kringum 0,7 – 1% af launum og sést upphæðin
á launaseðlinum. Stéttarfélag veitir félagsmönnum ýmsa þjónustu eins og upplýsingar
og aðstoð vegna launamála, og annarra réttinda félagsmanna. Stéttarfélög semja um
laun og önnur starfskjör fyrir hönd launþega með kjarasamningum. Stéttarfélög á
Íslandi eru fjölmörg og skiptast eftir starfsgreinum og landssvæðum. Starfsmaðurinn
okkar greiðir 0,7% í stéttarfélagið sitt, VR.

Starfsmaður getur m.a. leitað til stéttarfélags og fengið upplýsingar og aðstoð ef
eitthvað er óljóst gagnvart atvinnurekanda.


Lífeyrissjóður - við byrjum að greiða í lífeyrissjóð næstu mánaðamót eftir 16 ára
afmælisdaginn, en öllum sem eru í vinnu á aldrinum 16 – 70 ára er skylt að greiða 4%
af launum sínum í lífeyrissjóð. Atvinnurekandinn greiðir frá 8% - 11,5% af
mánaðarlaunum starfsmannsins í lífeyrissjóðinn sem mótframlag, en sú prósenta er
misjöfn eftir því í hvaða stéttarfélagi maður er. Þegar við eldumst og hættum að vinna
þá fáum við greitt úr lífeyrissjóðnum til æviloka. Það er misjafnt í hvaða lífeyrissjóði
starfsmenn greiða og fer það oft eftir því við hvað þeir starfa, t.d. eru starfsmenn
ríkisins og fleiri skyldugir til að greiða í ákveðinn lífeyrissjóð en aðrir geta valið. Okkar
starfsmaður, varð 16 ára í ágúst og byrjaði að greiða í lífeyrissjóð í september.



Viðbótarlífeyrissparnaður

- margir

ákveða

að greiða

önnur

2 -

4% í

viðbótarlífeyrissparnað til að eiga enn meira þegar þeir hætta að vinna. Ef
starfsmaðurinn greiðir í viðbótarlífeyrissparnað á atvinnurekandinn einnig að greiða
mótframlag sem nemur 2% af heildar launum, sem er í raun launahækkun sem rennur
óskert inn á sparnaðinn, en þessa launahækkun fær maður ekki nema greiða í
viðbótarlífeyrissparnað.

Starfsmaður

getur

valið

sér

lífeyrissjóð

fyrir

viðbótarsparnaðinn, sem þarf ekki að vera sami lífeyrissjóðurinn og hann greiðir
skyldulífeyrissparnaðinn í.
Gott er að nefna að þau geti sparað skattfrjálst fyrir útborgun í fyrstu íbúð með
greiðslum í viðbótarlífeyrissparnað.
Bæta við góðum texta hér um úrræðin fyrir íbúðarkaupin.
Skattur – er gjald sem allir sem vinna þurfa að greiða og er notaður til að mæta
sameiginlegum kostnaði. Fyrir skattinn reka ríkið og sveitarfélög t.d. menntakerfið,

heilbrigðiskerfið og vegakerfið. Skatturinn borgar fyrir skólagöngu okkar og fyrir
sjúkrakostnað ef við veikjumst eða slösumst.
Á Íslandi er skattur innheimtur af ríki og sveitarfélögum og skiptist í útsvar og tekjuskatt
og saman heitir það á launaseðlinum staðgreiðsla skatta. Útsvar fer til sveitarfélagsins
sem starfsmaðurinn býr í og tekjuskattur er greiðsla til ríkisins. Skattur af launum er
greiddur í þrepum eftir því hversu mikið fólk fær í laun.
Skattþrepin eru tvö.


Staðgreiðsla, þrep 1: Þeir sem eru með laun að 837.707 kr. í laun á mánuði
greiða 36,94% af þeim í skatt.



Staðgreiðsla, þrep 2: Þeir sem eru með 837.707 kr. eða meira í laun á mánuði
greiða 46,24% af þeim í skatt. Starfsmaðurinn okkar er í skattþrepi 1.



Persónuafsláttur - er skattaafsláttur sem veittur er öllum einstaklingum 16 ára og
eldri. Persónuafsláttur kemur að góðum notum en hann lækkar þá upphæð sem við
greiðum í skatt í hverjum mánuði. Upphæðin er sú sama fyrir alla óháð tekjum.
Árið 2018 er persónuafslátturinn 53.895 kr. á mánuði, eða 646.740 kr. yfir árið.
Persónuafslætti má safna upp milli mánaða og nýta síðar á árinu. Uppsafnaður
persónuafsláttur sem ekki er nýttur innan skattárs fellur niður við lok þess. Án
persónuafsláttar þarf sá sem er í vinnu að greiða fullan skatt af launum sínum.
Þegar byrjað er í nýrri vinnu ber starfsmaður sjálfur ábyrgð á því að launagreiðandi fái
upplýsingar um hvort nýta eigi persónuafsláttinn 100% eða hvort starfsmaður vilji nýta
hluta hans á öðrum vinnustað.
Ef einstaklingur vinnur á tveimur stöðum getur hann skipt persónuafslætti sínum á
báða vinnustaði.

Ríkisskattstjóri, RSK, hefur yfirsýn yfir hversu mikið búið er að nota af
persónuafslættinum

og

getur

starfsmaður

fengið

upplýsingar

um

nýttan

persónuafslátt á: rsk.is/persónuafsláttur.
Gott er að benda nemendum á „Mínar síður“ hjá RSK en hægt er að fá aðgang við 16
ára aldur og fylgjast með eigin málum er viðkoma skattinum.


Samtals frá áramótum - á öllum launaseðlum eru upplýsingar um samanlögð laun og
frádrátt frá áramótum, hjá okkar starfsmanni er það til hægri á launaseðlinum.



Skattalegar upplýsingar - á öllum launaseðlum eiga að vera skattalegar upplýsingar.
Þar kemur fram hversu mikið launþeginn nýtti af persónuafslættinum í mánuðinum og
hve mikið af honum er ónýttur miðað við árið.
Skattstofn - er sú upphæð sem skattur er reiknaður af, heildarlaunin að frádreginni
greiðslunni í lífeyrissjóðinn. Sú upphæð er skattlögð þegar starfsmaðurinn fær hana
greidda úr lífeyrissjóðnum síðar.

