
Skattar

1. Hvað eru skattar?

2. Nefnið þrjár tegundir skatta.

3. Hvað er persónuafsláttur?

4. Hvað er skattframtal?

5. Auka fróðleikur um skatta.



Lífeyrissjóður

1. Hvað er lífeyrissjóður og af hverju greiðir fólk í

lífeyrissjóð?

2. Hvað er iðgjald og hversu hátt er það hjá einstaklingi í

hverjummánuði?

3. Hvað er mótframlag og hversu hátt er það í hverjum

mánuði?

4. Hvaða réttindi öðlast þeir sem greiða í lífeyrissjóð?

5. Hvað er viðbótarlífeyrissparnaður?

6. Aukafróðleikur um lífeyrissjóði.



Vextir

1. Hvað eru vextir?

2. Hver er munurinn á innlánsvöxtum og útlánsvöxtum?

3. Hvað ræður því hversu háir vextir eru hverju sinni?

4. Hver eru tengsl vaxta og tíma?

5. Hvað eru dráttarvextir?

6. Auka fróðleikur um vexti.



Laun

1. Hver er munurinn á heildarlaunum og útborguðum
launum?

2. Hvernig eru laun ákveðin milli atvinnurekenda og
launþega?

3. Hver er munurinn á dagvinnu og eftirvinnu? Hvað er
jafnaðarkaup?

3. Hvað er orlof?

5. Af hverju eiga allir sem vinna að fá launaseðil?

6. Aukafróðleikur um laun



Tryggingar og áhætta
1. Af hverju getur borgað sig að tryggja verðmæti?

2. Hver er munur á persónulegum áhættum og

efnahagslegum áhættum? Nefnið dæmi um hvernig

er hægt að minnkar þær áhættur.

3. Af hverju tryggjum við bílinn með ábyrgðartryggingu?

4. Nefnið eina til tvær aðrar tegundir trygginga.

5. Annar fróðleikur um áhættu og tryggingar.



Sparnaður

1. Hver er munur á skammtímasparnaði og langtímasparnaði?

2. Hver er helsti munur á bundnum og óbundnum

sparnaðarreikningi?

3. Hvað er reglulegur sparnaður?

4. Nefnið nokkur sparnaðarform.

5. Hvort er meiri áhætta í því að setja pening inn á

sparnaðareikning eða kaupa hlutabréf? Af hverju?

6. Aukafróðleikur um sparnað.



Lán
1. Hvað er lán?

2. Hver er munur á skammtímaláni og langtímaláni?

Nefnið dæmi.

3. Hvað er ÁHK (árleg hlutfallstala kostnaðar)?

4. Hvenær þurfa flestir að taka lán á lífsleiðinni? Nefnið

dæmi.

5. Hvað gerist ef þú getur ekki greitt niður lánið þitt?

6. Aukafróðleikur um lán.


