




Í hverjum mánuði fá einstaklingar á vinnumarkaði tekjur sem þeir nota til að greiða nauðsynleg útgjöld 
til að lifa.

Ef laun á tímabili eru meiri en útgjöld er mismunurinn sparnaður sem bætist við eignir. Ef útgjöld eru hins 
vegar hærri en laun þarf einstaklingur annað hvort að ganga á eignir eða að fá lán fyrir mismuninum.





Laun og ráðstöfunartekjur 1

• Heildarlaun (brúttólaun) á launatímabili eru laun fyrir frádráttarliði

• Laun að frádregnum sköttum og öðrum gjöldum eru kölluð 
ráðstöfunartekjur

• Helstu frádráttarliðir
• Iðgjald í lífeyrissjóð / Viðbótarlífeyrissparnaður

• Tekjuskattur

• Félagsgjald í stéttarfélag

• Laun eru samningsatriði á milli launþega og atvinnurekenda og eru 
oftast ákveðin í kjarasamningum



Laun og ráðstöfunartekjur 2

• Í mörgum tilvikum er samið um föst laun fyrir ákveðinn fjölda 
vinnustunda, t.d. á viku eða í mánuði 

• Ef launamaður þarf að vinna meira en umsamdar vinnustundir fær 
hann sérstaklega greitt fyrir þær og er það kallað yfirvinna

• Allir starfsmenn eiga rétt á sumarfríi eða orlofi og greiðslu launa í 
orlofinu. 
• Orlofslaun eru að lágmarki 10,17% af heildarlaunum 

• Í flestum tilvikum eru orlofslaun greidd þegar fólk tekur frí

• Við útborgun launa á launamaður rétt á því að fá launaseðil 
(útprentaðan eða á rafrænu formi t.d. í netbanka)



Launaseðill





Að ráða sig í vinnu 1

• Almenna reglan er sú að ekki má ráða börn í vinnu 14 ára og yngri 
sem eru í skyldunámi eða í grunnskóla. Á þeirri reglu eru þó 
undantekningar, 
• m.a. að börn sem náð hafa 14 ára aldri má ráða til léttari starfa 

• og börn sem náð hafa 13 ára aldri má ráða til léttari starfa í takmarkaðan 
stundafjölda, svo sem léttari garðyrkju- og þjónustustörf eða önnur hliðstæð
störf

• Það má ráða unglinga á aldrinum 15 til 18 ára sem eru ekki lengur í 
skyldunámi í vinnu, nema um sé að ræða störf þar sem fyrir hendi er 
slysahætta sem ætla má að börn eða unglingar eigi erfitt að átta sig á



Helstu reglur um vinnutíma barna og unglinga



Að ráða sig í vinnu 2

• Einstaklingar verða lögráða 18 ára en þá verða þeir bæði fjárráða og 
sjálfráða

• Fjárræði þýðir að einstaklingar hafa forræði og bera fulla ábyrgð á 
fjármálum sínum

• Sjálfræði felur í sér að einstaklingar ráða einir yfir öllu öðru en fé sínu
og ráða því persónulegum högum sínum eins og heimili, námi, vinnu 
og o.s.frv.



Milli starfsmanns og 
atvinnurekanda á alltaf 
að vera í gildi 
ráðningarsamningur
um samskipti þeirra, 
réttindi og skyldur





Hvað verður um launin?

• Einstaklingar nota laun til að greiða fyrir nauðsynlegar vörur og 
þjónustu
• Unglingar og ungt fólk sem býr í heimahúsum notar launin til að leggja fyrir til 

framtíðar og greiða fyrir skólavörur, afþreyingu og áhugamál 
• Einstaklingar sem reka heimili nota ráðstöfunartekjur til að greiða fyrir mat og 

aðrar nauðsynjar, húsnæði, samgöngur og fleira

• Mismunur á launum og útgjöldum fyrir nauðsynjum og afþreyingu er 
lagður fyrir sem sparnaður en þannig byggjast upp eignir

Eitt er alveg víst, til að byggja upp eignir verða tekjur að vera meiri en 
gjöld og einstaklingar að leggja mismuninn fyrir sem sparnað





Greiðsluáætlun

• Til að hafa góða yfirsýn yfir fjármálin er gagnlegt fyrir hvern og einn að 
gera greiðsluáætlun

• Greiðsluáætlun er áætlun um tekjur og gjöld á tímabili

• Það er ekki nóg að gera áætlun, það þarf einnig að fylgjast með 
raunverulegum tekjum og gjöldum. Með því eykst yfirsýnin, 
framtíðaráætlanir verða nákvæmari og einstaklingur stýrir betur eigin 
fjármálum







Skattar og skattframtal

• Skattar eru þau gjöld sem einstaklingar greiða til ríkis og sveitarfélaga 
til að fjármagna opinbera þjónustu eins og vegi, heilbrigðisþjónustu, 
skóla, löggæslu og fleira 

• Útgjöld fyrir opinbera þjónustu eru oft kölluð einu nafni samneysla til 
aðgreiningar frá einkaneyslu sem eru útgjöld einstaklinga fyrir neyslu

• Algengustu skattar sem einstaklingar greiða:
• Tekjuskattur er skattur á atvinnutekjur einstaklinga og fyrirtækja

• Fjármagnstekjuskattur er skattur sem lagður er á eignatekjur einstaklinga eins 
og vexti af bankareikningum, arðgreiðslur af hlutabréfum eða söluhagnað 

• Virðisaukaskattur er greiddur af verði vöru og þjónustu



Tekjuskattur

• Börn 15 ára og yngri greiða 6% tekjuskatt ef laun þeirra fara yfir 
ákveðið frítekjumark og eru tekjur þeirra taldar fram á skattskýrslu
foreldra

• Einstaklingar byrja að greiða tekjuskatt eins og fullorðnir þegar þeir 
eru orðnir 16 ára

• Fjárhæð tekjuskatts reiknast sem hlutfall af launum og er skatthlutfall 
breytilegt eftir launum
• Á árinu 2021 eru skatthlutföll á bilinu 31,45% til 46,25%. 



Staðgreiðsla

• Tekjuskattur er staðgreiddur en í því felst að atvinnurekandi dregur skattinn 
frá launum áður en þau eru greidd 

• Tekjuskattur reiknast af launum og er dreginn frá sem bráðabirgðagreiðsla 

• Tekjuskattur er gerður upp þegar upplýsingar um endanlegar tekjur og frá-
drætti liggja fyrir

• Einstaklingar skila árlega skattframtali til ríkisskattstjóra með upplýsingum 
um tekjur, eignir og skuldir

• Ríkisskattstjóri fer svo yfir skattframtalið og reiknar endanlegan tekjuskatt. 
• Ef einstaklingur hefur ofgreitt skatta eru þeir endurgreiddir í júlí árið eftir 

• en ef einstaklingar skulda skatta eru þeir innheimtir á tímabilinu júlí til desember





Á heimasíðu skattsins eru nýjustu upplýsingar um 
skatthlutföll og fjárhæðir





Lífeyrissjóður 1

• Á Íslandi verða allir vinnandi einstaklingar að greiða í lífeyrissjóð á aldrinum 
16 til 70 ára 

• Tilgangurinn er að hver og einn leggi fyrir og safni upp sjóði til að greiða 
eftirlaun til æviloka þegar starfsævinni lýkur

• Launþegar eru skyldugir til að vera í þeim lífeyrissjóði sem kemur fram í 
kjarasamningi viðkomandi starfsstéttar. 

• Ef ráðningarsamningur er ekki byggður á kjarasamningigeta einstaklingar 
valið hvaða lífeyrissjóð þeir greiða í

• Lágmarksiðgjald samkvæmt lögum er 12% af launum en frá og með árinu 
2018 munu flestir launþegar fá 15,5% af launum í lífeyrissjóð (launþegi 
greiðir greiðir 4%, launagreiðandi 11,5%)



Lífeyrissjóður 2

• Með greiðslum í lífeyrissjóð ávinna sjóðfélagar sér eftirfarandi réttindi
• Ellilífeyri frá 67/70 ára til æviloka.

• Örorkulífeyri við starfsorkumissi vegna slysa eða sjúkdóma.

• Makalífeyri til eftirlifandi maka við andlát. 

• Barnalífeyri vegna örorku eða andláts sjóðfélaga.

• Lífeyrisréttindi ávinnast í hlutfalli við greidd iðgjöld, þ.e. því meira sem 
lagt er fyrir því hærri verða eftirlaunin







Lögeyrir

• Gjaldmiðill Íslands nefnist króna

• Peningaseðlar og slegnir peningar (mynt) eru notaðir til að skiptast á 
krónum

• Seðlabanki Íslands hefur einkarétt til að láta gera og gefa út 
peningaseðla og láta slá og gefa út peninga úr málmi

• Peningaseðlar skulu samkvæmt lögum vera lögeyrir sem þýðir að 
hægt er að greiða fyrir allar vörur og þjónustu með peningum



Peningar eða greiðslukort

• Peningar eru greiðslumiðill og eru notaðir þegar einstaklingar, fyrirtæki eða 
stofnanir skiptast á verðmætum

• Peningaseðlar og peningar úr málmi eru þó minnst notaðir í dag heldur færast
peningar mest rafrænt á milli aðila með millifærslum á milli bankareikninga sem 
oft eru greiddar í heimabanka eða með greiðslukortum sem annað hvort eru 
debetkort eða kreditkort
• Ef einstaklingur notar debetkort er fjárhæð millifærð beint af bankareikningi hans

• Ef einstaklingur greiðir hins vegar með kreditkorti stofnast skuld hjá honum við kortafyrir-
tæki, sem greiðir umsamda fjárhæð til seljanda vöru eða þjónustu, en innheimtir síðan 
greiðsluna frá einstaklingnum í næsta mánuði eða næsta greiðslutímabili







Flestir einstaklingar safna eignum á ævinni. Algengast er að fólk safni fyrir eignum með því að leggja 
fyrir jákvæðan mun á tekjum og útgjöldum. 

Yfirleitt þarf að safna í nokkurn tíma til að eiga fyrir eignum, allt frá nokkrum mánuðum til fjölda ára.
Flestir taka lán á ævinni. Að taka lán er hluti af fjármálum einstaklinga og hófleg lántaka eykur lífsgæði. En 
óhófleg lántaka getur snúist upp í ógæfu ef lántaki lendir í greiðsluerfiðleikum.





Vextir

• Vextir eru leiga fyrir peninga

• Sá sem leggur peninga inn á reikning í banka fær greidda vexti 
(innlánsvexti) fyrir að geyma þá í bankanum

• Bankinn lánar síðan peningana til einstaklinga, fyrirtækja eða stofnana
og fær greidda vexti (útlánsvexti) fyrir lánsféð. Útlánsvextir eru 
yfirleitt hærri en innlánsvextir en þannig myndast tekjur hjá 
bankanum

• Mismunur á innláns- og útlánsvöxtum er kallaður vaxtamunur





Vextir og höfuðstóll
Vextir hafa meiri áhrif á sparnað eftir því sem vextirnir eru hærri eða eftir því sem 
sparnaðartíminn er lengri



Hvað ræður vaxtastigi?

• Vextir ráðast af aðstæðum í efnahagslífi hverju sinni. 
• Þegar framleiðsla og fjárfestingar í landinu eru að aukast leiðir það yfirleitt til 

þess að eftirspurn eftir lánsfé eykst sem getur leitt til þess að vextir hækki

• Ef það er hins vegar samdráttur í þjóðfélaginu aukast líkurnar á að vextir lækki

• Seðlabankinn stýrir vöxtum að hluta með því að ákveða svokallaða 
stýrivexti til að hafa áhrif á vexti á markaði
• Stýrivextir eru þeir vextir sem viðskiptabankar geta fengið hjá Seðlabankanum

• Viðskiptabankar taka tillit til stýrivaxta Seðlabankans við ákvörðun um vexti á 
inn- og útlánum

• Seðlabankinn ákveður stýrivexti með hliðsjón af efnahagsástandi í landinu. 
Markmið bankans með stýrivaxtaákvörðunum er að hafa áhrif á verðbólgu





Hvernig reiknast vextir?

• Vextir reiknast sem hlutfall af höfuðstól á ári. Í vaxtaútreikningi er 
almennt miðað við 360 daga á ári en ekki 365

• Formúla: Vextir = höfuðstóll * vextir (%) * dagar / 360

• Á Íslandi er yfirleitt notast við þá venju að telja 30 vaxtadaga í mánuði
og 360 daga í ári 
• Í febrúar er 28. febrúar reiknaður sem þrír vaxtadagar nema þegar er hlaupár 

en þá reiknast 29.  febrúar sem tveir vaxtadagar. 
• Í mánuðum með 31 dag teljast 30. og 31. sami vaxtadagur



Breytilegir og faxtir vextir

• Ef vextir eru breytilegir er reiknað vegið meðaltal vaxta á 
vaxtatímabilinu og fær hver vaxtaprósenta vigt eftir því hvað hún gildir 
lengi
• Breytilegir vextir = (v1 * t1/t + v2 * t2/t+ .... + vn * tn/t)

þar sem v1 eru vextir á tímabili 1, t1 er fjöldi daga á tímabili 1, t er fjöldi daga 
alls, v2 er vextir á tímabili 2, t2 fjöldi daga á tímabili 2 o.s.frv.

• Ef vextir eru 3% í 10 vaxtadaga, 4% í 40 vaxtadaga og 5% í 40 vaxtadaga þá eru 
breytilegir vextir á tímabilinu 4,3% (3%*10/90 + 4%*40/90+5%*40/90)

• Ef vextir eru fastir þá breytist vaxtaprósenta ekki á sparnaðar- eða 
lánstíma



Tvær reikniaðferðir

• Það eru kallaðir flatir vextir (stundum einfaldir vextir) þegar vextir 

reiknast eingöngu af höfuðstól. Ef vextir eru flatir aukast þeir í beinu 

hlutfalli við sparnaðartíma að því gefnu að höfuðstóll og vaxtaprósenta 

breytast ekki á tímabilinu

• Vaxtavextir eru vextir sem reiknast á vexti. Í þeim tilvikum er vöxtum 

bætt við höfuðstól á fyrirfram ákveðnum tíma, oftast árlega. Næst þegar 

vextir reiknast á höfuðstól verða þeir meiri en á fyrra tímabili af því þá 

reiknast vextir á vexti. Þaðan kemur hugtakið vaxtavextir





Dráttarvextir

• Dráttarvextir eru vextir sem eru reiknaðir ef lántaki greiðir ekki af láni 
á réttum tíma. 
• Sé krafa greidd eftir gjalddaga er lánveitanda heimilt að krefja skuldara um 

dráttarvexti sem reiknast frá gjalddaga að greiðsludegi

• Dráttarvextir eru yfirleitt nokkuð háir til að hvetja skuldara að greiða skuld á 
tilsettum tíma og til að bæta kröfuhafa upp frestun á greiðslu

• Samkvæmt lögum um vexti og verðtryggingu ákveður Seðlabankinn 
dráttarvexti og auglýsir mánaðarlega





Snjóboltaáhrif

• Veldisvöxtur með vaxtavöxtum vísar til 
aukins verðmætis sparnaðar vegna vaxta 
eða tekna af bæði höfuðstól og 
uppsöfnuðum vöxtum og tekjum

• Vexti sparnaðar með vaxtavöxtum má líkja 
við snjóbolta sem er ýtt niður fjallshlíð

• Á leiðinni hleður hann stöðugt á sig meiri 
snjó og vex hraðar og hraðar niður hlíðina

Lítill

Stækkar og 
stækkar





Hvað ræður áhrifum vaxtavaxta? 

• Ávöxtun eða vextir á tímabili. 

• Máttur vaxtavaxta ræðst af vöxtum sem er greiddur á sparnað (innlán, 
ríkisskuldabréf, o.s.frv.) eða ávöxtun hlutabréfa (arðgreiðslur, söluhagnaður, 
verðhækkun) og annarra eigna

• Sparnaður vex hraðar eftir því sem vextir og/eða ávöxtun eigna eru hærri

• Tími
• Því lengur sem sparnaður er geymdur, því meiri verða áhrif vaxtavaxta





Tímavirði peninga

• Peningar, sem eru tiltækir núna, eru meira virði en sama fjárhæð í 
framtíðinni af því að hægt er að leggja peningana fyrir og safna 
vöxtum

• Ef hægt er að leggja 10.000 krónur fyrir á bankareikningi með 1% 
vöxtum verður sparnaður eftir eitt ár 10.100 krónur

• Af þessum sökum eru 10.000 krónur núna verðmætari en 10.000 
krónur eftir eitt ár





Reglulegur sparnaður

• Besta og árangursríkasta leiðin til að spara er reglulegur sparnaður 
sem byggir á því að leggja fyrir fasta fjárhæð með jöfnu millibili, oftast 
mánaðarlega 

• Fjárhæðin sem lögð er fyrir þarf ekki að vera há, mestu skiptir að 
tileinka sér að leggja alltaf fyrir 

• Smám saman mun  byggjast upp sjóður sem skiptir máli og eftir því 
sem tíminn líður bætast við vextir og vaxtavextir

• Flestir kjósa að láta bankann sinn draga sjálfkrafa fasta fjárhæð af 
veltureikningi og leggja inn á sparireikning eða í verðbréfasjóð 



Muna!
• Hafa reglulegan sparnað sjálfvirkan
• Því fyrr, því betra
• Fjárhæð á mánuði þarf ekki að vera há, aðalatriðið er að spara reglulega











Sparnaðarform í boði

• Bankareikningar skiptast í veltureikninga og sparireikninga
• Veltureikningar eru fyrir sparnað til skamms tíma 
• Sparireikningar eru fyrir sparnað til lengri tíma og eru oft bundnir í tiltekinn tíma

• Flestir kaupa íbúðarhúsnæði til að búa í. Fasteignaverð fer eftir framboði 
og eftirspurn á hverjum tíma og getur bæði hækkað og lækkað

• Verðbréf eru heppileg fyrir sparnað til langs tíma
• Skuldabréf er skuldaviðurkenning þar sem skuldari lofar að greiða eiganda 

skuldabréfs höfuðstól til baka ásamt vöxtum á fyrirfram ákveðnum tíma
• Hlutabréf er ávísun á eignarhlutdeild í hlutafélagi. Ávöxtun hlutabréfa ræðst af 

arðgreiðslum og verðbreytingum á hlutabréfamarkaði
• Einstaklingar geta sparað í verðbréfum með milligöngu sjóða sem geta verið 

verðbréfasjóðir, fjárfestingarsjóðir og séreignarsjóðir



Mikilvæg ákvörðun

• Val á sparnaðarformi er mikilvæg ákvörðun 

• Markmiðið er að ávaxta sparnaðinn með sem öruggustum hætti en 
jafnframt að fá vexti og ávöxtun sem bætist við á hverju ári

• Það fer eftir því hvenær á að nota sparnaðinn hvaða sparnaðarform á 
að velja

• Ef sparnaðartíminn er stuttur er góður kostur að velja leið sem gefur 
lága en jafna ávöxtun

• Hins vegar getur verið skynsamlegt að velja hlutabréf ef sparn-
aðartíminn er langur





Sparnaði fylgir alltaf áhætta

• Markaðsáhætta er hættan á að tapa á sveiflum á verði eigna og 
verðbréfa
• Einstaklingar geta dregið úr markaðsáhættu með því að fjárfesta í mörgum 

eignaflokkum og með því að draga úr vægi eigna sem sveiflast mikið þegar 
styttist í að eignir verða seldar eða sparnaður greiddur út

• Skuldaraáhætta er hættan á að eignir tapist vegna gjaldþrots eða 
greiðsluerfiðleika útgefenda sem endar með nauðasamningi
• Einstaklingar geta dregið úr skuldaraáhættu með því að dreifa eignum milli 

sparnaðarforma og margra útgefenda





Lán

• Lánssamningur (sem er í flestum tilvikum skuldabréf) er samningur milli 
tveggja aðila þar sem lánveitandi lánar lántaka tiltekna fjárhæð gegn því að 
lántaki lofi að endurgreiða fjárhæðina ásamt vöxtum í samræmi við 
skilmála sem eru tilgreindir í skuldabréfinu/láninu

• Skammtímalán eru til að fjármagna alls konar neyslu, t.d. kaup á bílum, 
húsmunum, raftækjum, ferðalögum eða öðrum vörum og þjónustu
• Lánstími er yfirleitt frá nokkrum dögum upp í fimm til sjö ár

• Langtímalán eru ætluð til að fjármagna fjárfestingar sem eðlilegt er að 
fjármagna á löngum tíma en nauðsynlegt er að nota eða eignast strax
• Lánstími langtímalána er misjafn og getur verið allt að 40 ár

• Neytendalán eru lán sem neytendur taka hjá einhverjum sem hefur 
atvinnu af því að lána



Skammtímalán



Langtímalán







Lánskostnaður

• Tvenns konar kostnaður
• Vextir greiddir á lánstíma 
• Aðrir kostnaðarliðir sem lántaki greiðir, einkum í upphafi þegar lán er tekið

• Upphafkostnaður
• Lántökugjald
• Annar kostnaður s.s. fyrir greiðsumat, þinglýsingu, skjalagerð

• Kostnaður á lánstíma
• Vextir
• Innheimtukostnaður, færslugjöld

• Vanskilakostnaður
• Dráttarvextir
• Innheimtukostnaður





Árleg hlutfallstala kostnaðar (ÁHK)

• ÁHK mælir heildarkostnað neytendalána, þ.e. bæði vexti og annan 
kostnað svo sem lántökugjöld, kostnað við greiðslu afborgana, o.fl. 

• ÁHK er reiknuð út sem prósentutala og sýnir heildarkostnað á ári

• ÁHK gagnleg til að bera saman lán, sérstaklega skammtímalán
• ÁHK tekur tillit til lántökukostnaðar sem vegur oft þungt í lánum til skamms 

tíma

• Einsskiptiskostnaður eins og lántökugjöld hafa hins vegar lítil áhrif á ÁHK á 
lánum til lengri tíma









Undirbúningur

• Þrátt fyrir að einstaklingur vilji taka lán er ekki sjálfsagt að hann fái 
það 

• Til þess þarf hann að vera metinn hæfur af lánveitanda sem er 
skyldugur til að framkvæma lánshæfismat og meta greiðslugetu áður 
en lán er veitt 
• Lánshæfismat er mat á líkum þess að umsækjandi um lán geti endurgreitt það

• Greiðslumat er útreikningur á greiðslugetu lántaka miðað við eignir, skuldir, 
tekjur og gjöld









Fjármálin skipta máli

• Það skiptir máli að taka fjármálin föstum tökum 

• °Með því að gefa sér tíma til að skipuleggja þau er hægt að 
nýta tekjur betur og hafa meira fé til ráðstöfunar á ævinni 

• Mestu skiptir að eyða ekki um efni fram og leggja reglulega 
fyrir til að byggja upp sparnað og eignir





Fjárhagslegt sjálfstæði

• Að vera fjárhagslega sjálfstæð/ur er að stjórna eigin fjármálum, að 
eiga eignir og ráðstafa tekjum í útgjöld og sparnað að eigin vali

• Til að ná því takmarki er best að tileinka sér sjálfstæð vinnubrögð og 
leggja áherslu á að leysa sín mál sjálf/ur







Safnaðu frekar en að taka lán

• Það er ódýrara að eignast hluti með því að spara fyrir þeim heldur en 
að taka lán
• Sparnaður safnar innlánsvöxtum

• Lántaki greiðir útlánsvexti af lánum

• Lántaka er skuldbinding og henni fylgir áhætta 
• Greiðslugeta getur versnað

• Það á að vera meginreglan af spara fyrir hlutum þó svo að í 
undantekningartilvikum geti borgað sig að taka lán









Flokkaðu sparnað eftir tilgangi
• Flokkun eykur yfirsýn og auðveldur skipulagningu

• Skammtímasparnaður er sparnaður sem tekur tiltölulega stuttan tíma að 
byggja upp og/eða þarf að vera laus til ráðstöfunar eftir stuttan tíma. 
Skammtímasparnaði má skipta í varasjóð og neyslusjóð 
• Varasjóður er til að grípa í við fjárhagsleg áföll 
• Neyslusjóður er til að greiða fyrir alls kyns neyslu, t.d. heimilistæki, áhugamál, o.fl.

• Langtímasparnaður er sparnaður til að safna fyrir eignum sem kosta mikið 
og tekur langan tíma að safna fyrir. Dæmi: fasteign, bíll og sumarhús 

• Eftirlaunasparnaður er til að greiða eftirlaun eftir að látið er af störfum 
vegna aldurs. Eftirlaunasparnaður er tvenns konar, 
• skyldusparnaður í lífeyrissjóð og 
• viðbótarlífeyrissparnaður sem hver og einn ákveður hvort hann eða hún vill vera 

með



Flokkaðu sparnað eftir tilgangi



Hve mikið á að spara? 
Veltur á aðstæðum og þörfum hvers og eins





Verðbólga, verðhjöðnun

• Verðbólga er skilgreind sem stöðug hækkun almenns verðlags 
• Verðbólga er mæld með því að fylgjast með því hvernig verð á vöru og 

þjónustu breytist milli tímabila

• Ef verðlag hækkar kallast það verðbólga, ef það lækkar kallast það 
verðhjöðnun

• Hagstofa Íslands reiknar vísitölu neysluverðs til að fylgjast með því 
hvernig verð á neysluvörum breytist frá einum tíma til annars 
• Vörurnar eru valdar eftir neyslukönnun til að endurspegla sem best neyslu 

einstaklinga



Af hverju verðbólga?

• Helstu ástæður verðbólgu eru þensla (heildareftirspurn er 
meiri en heildarframboð) eða kostnaðarhækkanir
Ef heildareftirspurn (eftirspurn eftir öllum vörum og þjónustu) vex 
hraðar en framboð leiðir það yfirleitt til verðbólgu 

• Kostnaðarverðbólga er þegar framleiðslukostnaður hækkar, til 
dæmis laun eða hráefni





Kaupmáttur minnkar í verðbólgu

• Í verðbólgu lækkar kaupmáttur eða verðgildi peninga 
• Fólk getur þá keypt minna af vörum og þjónustu fyrir hverja krónu

• Ef verðbólga á ári er 3% og laun standa í stað fellur kaupmáttur 
launa og einstaklingar geta keypt 97% af vörum og þjónustu í lok 
tímabils í samanburði við kaupmátt í upphafi

• Verðskyn minnkar í verðbólgu
• Þegar verðlag breytist stöðugt er sömuleiðis erfitt fyrir fólk að bera 

saman verð fyrir vörur og þjónustu 

• Það getur leitt til verri nýtingar á launum og sparnaði





Hafðu verðbólgu í huga
Laun. Kaupmáttur launa minnkar ef laun hækka minna en verðbólga á sama tímabili

• Fylgstu með þróun launa og verðbólgu

• Til lengri tíma ættu laun að hækka meira en verðbólga

Útgjöld. Gjöld og kostnaður hækka með verðbólgu

• Þú gætir þurft að yfirfara greiðsluáætlun og minnka útgjöld eða sparnað

• Hugsaðu til langs tíma og láttu ekki verðbólgu trufla áform um að spara og byggja upp 
eignir

Sparnaður. Raunvirði sparnaðar lækkar ef verðbólga er hærri en vextir eða ávöxtun á 
tímabili 

• Sá sem leggur fyrir og sparar stefnir að því að fá peningana til baka með hærri kaupmætti 
en þegar hann/hún lagði þá fyrir

• Ríkisskuldabréf og bankareikningar geta verið góðir kostir til að verjast verðbólgu til 
skamms tíma

• Hlutabréf og fasteignir hækka yfirleitt meira en verðbólga á löngum tíma



Hugtök tengd verðbólgu

• Nafnvextir eru vextir sem reiknast beint á höfuðstól án tillits til 
verðbólgu 

• Raunvextir (raunávöxtun) eru vextir (ávöxtun) umfram verðbólgu

• Verðtrygging felst í því að verði á vöru, þjónustu eða skuldbindingum 
er breytt eftir fyrirfram ákveðnum reglum, oftast í hlutfalli við þróun á 
vísitölu neysluverðs 







Viðbótarlífeyrissparnaður

• Einstaklingar geta greitt allt að 4% af launum í viðbótarlífeyrissparnað. 
• Mótframlag launagreiðanda, allt að 2% af launum, bætist við 2% eigið framlag laun-

þega
• Þeir sem sleppa viðbótarlífeyrissparnaði eru því í raun að fá 2% lægri laun en ella

• Aðrir helstu kostir viðbótarlífeyrissparnaðar eru: 
• Enginn fjármagnstekjuskattur er greiddur af vaxtatekjum
• Inneign er laus við 60 ára aldur og erfist við fráfall
• Viðbótarlífeyrissparnaður er laus til úttektar ef eigandi verður óvinnufær vegna 

veikinda eða slysa
• Ef einstaklingur verður gjaldþrota geta kröfuhafar ekki gengið að 

viðbótarlífeyrissparnaði
• Langtímasparnaður, vextir geta orðið meirihluti uppsafnaðs sparnaðar vegna áhrifa 

vaxtavaxta



Fyrsta fasteign

• Einstaklingar sem eru að kaupa sitt fyrsta húsnæði geta notað 
viðbótarlífeyrissparnað til 10 ára og greitt hann óskattlagðan inn á 
húsnæðislán eða íbúð

• Helstu atriði í stuðningi við kaup á fyrstu fasteign eru: 
• Hámarksfjárhæð á ári er 500 þúsund krónur á einstakling eða 41.667 á 

mánuði

• Til að fullnýta heimildina þarf að hafa laun upp á 694 þúsund krónur

• Hámarkssparnaður er 4% af launum frá launþega og 2% frá launagreiðanda

• Einstaklingur spari a.m.k. til jafns við framlag launagreiðanda

• Einstaklingur þarf að eiga a.m.k. 30% i íbúð



Dæmi: Fyrsta fasteign og viðbótarlífeyrissparnaður





Gerðu ráð fyrir áföllum

• Enginn kemst í gegnum lífið áfallalaust

• Hver og einn þarf einnig að reikna með mögulegum fjárhagslegum 
áföllum og gera ráðstafanir til að draga úr tjóni

• Persónulegar áhættur eru áhættur tengdar hæfi einstaklinga til að 
afla tekna til að greiða fyrir neyslu og fjárfestingar
• Hætturnar á því að breytingar verði á atvinnu- eða tekjumöguleikum 

einstaklinga t.d. launalækkunar, atvinnumissis eða óvinnufærni

• Efnahagslegar áhættur eru hættur tengdar eignum og skuldum ein-
staklinga og heimila
• Hætturnar á rýrnun eigna vegna verðsveiflna eða tjóna eða hættan á hækkun 

skulda vegna verðbólgu eða breytinga á greiðslubyrði



Áhættur og möguleg fjárhagsleg áhrif



Áhættur og mögulegar varnir


