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Formáli 

Lokaverkefni þetta er BS-verkefni við Viðskiptafræðideild Háskóla Íslands. Verkefnið  

vegur 6 ECTS einingar af 180 eininga námi. Markmið verkefnisins er að skýra fyrir 

lesendum þann hag sem hægt er að hljóta af nýtingu séreignarsparnaðar inn á 

húsnæðislán. Einnig að fara yfir hvernig hægt er að nýta úrræðið Fyrsta fasteign við fyrstu 

íbúðarkaup. Leiðbeinandi minn var Hersir Sigurgeirsson og vil ég þakka honum fyrir 

áhugann á verkefninu, góða leiðsögn og gott samstarf.   
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Útdráttur 

Tilgangurinn með þessari ritgerð er að skoða og meta hagkvæmni séreignarsparnaðar og 

hvernig úrræðið Fyrsta fasteign nýtist ungu fólki þegar kemur að því að festa kaup á 

húsnæði. Síðustu ár hefur fjöldi þeirra sem býr í leiguhúsnæði eða í foreldrahúsum aukist 

töluvert þar sem mikill framboðsskortur er á fasteignum. En hvernig er hægt að nýta 

séreignarsparnað til fasteignakaupa? Til að byrja með er fjallað almennt um 

séreignarsparnað og þá kosti sem hann hefur upp á bjóða en það leiddi í ljós að töluverður 

ávinningur hlýst af því að greiða í séreignarsjóð yfir starfsævina. Þessi ávinningur 

endurspeglast meðal annars í ávöxtun, mótframlagi vinnuveitanda og skattalegu hagræði.  

Í dag eru tvenns konar úrræði í boði á nýtingu séreignarsparnaðar, Séreign inn á lán og 

Fyrsta fasteign. Það fyrra er þó aðeins tímabundið en við því tekur Fyrsta fasteign sem 

einblínir á þá sem ekki hafa átt fasteign áður. Fyrsta fasteign býður upp á þrjár leiðir sem 

hægt er að velja úr: sparnaðarleið, höfuðstólsleið og blandaða leið. Leiðirnar hafa allar 

sína kosti og er úrræðið stórt skref í rétta átt þegar kemur að því að leysa húnsæðisvanda 

ungs fólks. Mikilvægt er þó að skoða hvaða áhrif það hefur á ellilífeyrinn að nýta 

séreignarsparnaðinn fyrr á lífsleiðinni. Niðurstöður benda til þess að ekki komi að sök að 

nýta séreignarsparnað í úrræðið Fyrsta fasteign og aðstoðar það fólk við að koma undir 

sig fótunum og byggja undir sína fjárhagslegu stöðu. Því ætti að leggja áherslu á að kynna 

þau úrræði sem eru í boði fyrir ungu fólki svo það geti byrjað snemma að huga að sparnaði 

fyrir framtíðina.    
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1 Inngangur 

Í því samfélagi sem við búum í dag er óhætt að segja að ungt fólk þarf að byrja snemma 

að huga að sparnaði fyrir framtíðina ef það hyggst fjárfesta í húsnæði. Auðvelt er að 

festast á leigumarkaðinum og er hægara sagt en gert að losa sig frá honum þótt auðvitað 

séu einstaklingar sem kjósa frekar að leigja heldur en að binda sig við húsnæðiskaup. 

Almennt þykir leiguverð frekar hátt á Íslandi og þá helst á höfuðborgarsvæðinu (Sunna 

Karen Sigurþórsdóttir, 2015). Því er mikilvægt að huga snemma að framtíðinni og finna 

þær sparnaðarleiðir sem nýtast hverjum og einum sem best eftir því hvaða markmið og 

stefnu viðkomandi hefur fyrir ókomna tíð.  

Margar leiðir eru í boði þegar kemur að sparnaði og er ein þeirra séreignarsparnaður. 

Á undanförnum árum hafa möguleikar til nýtingar séreignarsparnaðar tekið töluverðum 

breytingum og farið úr því að vera aðallega sparnaður fyrir eftirlaun yfir í það að nýtast 

ungu fólki til að greiða niður lán og aðstoða við fasteignakaup (Gunnar Baldvinsson, 2017). 

Reynsla höfundar er að almenn þekking á séreignarsparnaði mætti vera betri og þá 

sérstaklega hjá ungu fólki sem finnst lítið spennandi að ræða lífeyri sem að gagnast því 

ekki í áratugi.  

Tilgangur þessarar ritgerðar er að fræða áhugasama um séreignarsparnað. Hefst 

ritgerðin á almennri umfjöllun um séreignarsparnað í öðrum kafla þar sem er farið yfir 

helstu ávinninga þess að safna og nýta þá möguleika sem séreignarsparnaður býður upp 

á.  

Í þriðja kafla er fjallað um búsetu ungs fólks á Íslandi, húsnæðisverð og hvaða úrræði 

stjórnvöld bjóða upp á  til að bregðast við þeirri stöðu sem er á fasteignamarkaðinum í 

dag, til dæmis með ráðstöfun séreignarsparnaðar inn á lán. Laun ungs fólks eru almennt 

lægri en hjá þeim sem eldri eru (Sigurður Jóhannesson, 2008) og getur því verið erfitt að 

leggja fyrir af launum sem ekki eru há fyrir. Af hverju ætti einstaklingur að leggja hluta af 

launum sínum í sparnað sem hann telur sig ekki fá fyrr en eftir jafnvel 40 ár frekar en að 

nýta hann til framfærslu í dag? Þegar höfundur var yngri spurði hann sjálfan sig þessarar 

spurningar án þess að þekkja til þeirra möguleika sem séreignarsparnaður býður upp á. 

Fræðsla fyrir ungt fólk er því mikilvæg svo það geti byrjað að nýta sér þau úrræði sem í 

boði eru sem fyrst og auðveldað sér komandi ár.  
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Til að auka ráðstöfunartekjur er svarið ekki alltaf launahækkun heldur getur verið jafn 

áhrifaríkt að lækka mánaðarleg útgjöld. Til dæmis með því að nýta þau úrræði sem í boði 

eru til að lækka skuldsetningu við fasteignakaup og með því draga úr mánaðarlegum 

afborgunum. Þar kemur inn nýtt úrræði stjórnvalda sem kallast Fyrsta fasteign sem 

verður fjallað um í fjórða kafla. Farið er yfir mismunandi leiðir til að nýta úrræðið ýmist í 

útborgun í fasteign eða niðurgreiðslu lána. Úrræðið skiptist í þrjár leiðir; sparnaðarleið, 

höfuðstólsleið og blandaða leið. Einnig er fjallað um hvaða áhrif það hefur á 

lífeyrisgreiðslur að nota séreignarsparnaðinn til fasteignakaupa snemma á ævinni.  

Fimmti og síðasti kafli ritgerðarinnar eru lokaorð þar sem viðfangsefni ritgerðarinnar 

er tekið saman og eftirfarandi rannsóknarspurningum svarað.  

Ø Hversu hagkvæmt er að nýta séreignarsparnað sem sparnaðarleið? 

Ø Auðveldar aðgerðin Fyrsta fasteign ungu fólki við kaup á fyrstu fasteign? 

Ø Hver eru áhrifin á séreignarsparnað í lok söfnunar við það að nýta hluta fyrr á 

ævinni? 

Stór hluti ritgerðarinnar er fræðileg samantekt þar sem stuðst er að miklu leyti við 

upplýsingar og útreikninga frá Fjármála- og efnahagsráðuneytinu og Ríkisskattstjóra um 

lög og reglur um nýtingu séreignarsparnaðar. Ásamt vefsíðum lífeyrissjóða, greina af 

fréttamiðlum og ýmsum skýrslum meðal annars gerðum af lánastofnunum. Einnig eru 

greiningar á hagtölum eins og vöxtur séreignarsparnaðar, vísitala íbúðarverðs, 

fermetraverð á Íslandi og verðþróun fasteigna frá Þjóðskrá Íslands ásamt útreikningum af 

vefsíðum lánastofnana og lífeyrissjóða í landinu ásamt fleiri heimildum. 
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2 Séreignarsparnaður 

2.1 Grunnstoðir lífeyriskerfisins á Íslandi 

Íslenska lífeyrissjóðakerfið er byggt á þremur megin stoðum sem Alþjóðabankinn hefur 

mælt með að verði tekið upp sem víðast. Sambærilegt lífeyriskerfi er notað í Evrópu og 

Norður Ameríku (Vignir Bjarnason, 2011). Þessar stoðir eru í eðli sínu ólíkar hver annarri 

en eiga allar það sameiginlega markmið að veita viðunandi greiðslur þegar kemur að 

starfslokum.  Þessar þrjár stoðir eru eftirfarandi: 

Ø Almannatryggingakerfið 

Ø Skylduaðild að samtryggingakerfi 

Ø Valfrjáls viðbótarlífeyrissparnaður 

Almannatryggingakerfið er að jafnaði kallað grunnstoðin eða fyrsta stoð. Kerfið er 

lífeyriskerfi með skylduaðild allra landsmanna á vegum hins opinbera. Hver sá sem hefur 

haft búsetu hér á landi á rétt á greiðslum frá almannatryggingakerfinu frá 67 ára aldri. 

Greiðslurnar eru fjármagnaðar með opinberum gjöldum og þar af leiðandi eru fjárhæðir  

hverju sinni háðar ákvörðunum hins opinbera. Greiddur er flatur grunnlífeyrir eða 

tekjutengdur lágmarkslífeyrir sem fjármagnaður er með samtímasköttum. 

Meginmarkmið kerfisins er tekjujöfnun og samtrygging (Arion banki, 2015; 

Söfnunarsjóður lífeyrisréttinda, e.d.). 

Önnur stoðin eru samtryggingadeildir lífeyrissjóðanna sem eru jafnframt stærsti hluti 

íslenska lífeyriskerfisins. Þessi hluti lífeyriskerfisins er skyldusparnaður þar sem allir sem 

stunda vinnu í dag greiða 4% af launum sínum fyrir skatt og vinnuveitandi greiðir 10%1 

                                                        

1 Mótframlag vinnuveitanda var 8% en hækkaði í 8,5% þann 1. júlí 2016. Hækkaði aftur 1. júlí 2017 um 

1,5% og varð 10%. Þann 1. júlí 2018 hækkar mótframlag vinnuveitanda aftur um 1,5% og verður þá 11,5% 

(Söfnunarsjóður lífeyrisréttinda, e.d.) 
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mótframlag. Þessar greiðslur eiga að sjá til þess að allir sjóðfélagar séu öruggir með 

greiðslur við þrenns konar tilfelli: ævilangan lífeyri vegna aldurs, örorkulífeyri og maka- 

og barnalífeyri við fráfall. Helstu markmið þessarar stoðar eru að standa undir ellilífeyri 

og samtryggingu (Arion banki, 2015; Frjálsi lífeyrissjóðurinn, e.d.; Söfnunarsjóður 

lífeyrisréttinda, e.d.). 

Þriðja stoðin er að lokum viðbótarlífeyrissparnaður, einnig kallaður 

séreignarsparnaður, sem hefur verið í boði fyrir landsmenn frá árinu 1999. 

Viðbótarlífeyrissparnaður er fyrst og fremst frjáls sparnaður sem er einstaklingsbundinn 

og vinnutengdur. Hann skapar einstaklingsbundin réttindi sem hægt er að nýta sér á 

elliárunum. Í dag er fyrirkomulagið með þeim hætti að launþegi hefur heimild til að greiða 

allt að 4% af launum sínum fyrir skatt inn á séreignarsparnaðinn sinn og á þá, samkvæmt 

flest öllum kjarasamningum, rétt á 2% mótframlagi frá launagreiðanda. Því mætti segja 

að við nýtingu þessarar sparnaðarleiðar fái einstaklingurinn 2% launahækkun. 

Séreignarsparnaðurinn er því viðbót við hinn lögbundna lífeyrissparnað og gerður til þess 

að auka lífsgæði þegar kemur að því að láta af störfum, sérstaklega þar sem hinn almenni 

lífeyrissparnaður nær ekki að greiða út full mánaðarlaun eftir starfslok. Með 

séreignarsparnaðinum er því hægt að brúa bilið svo tekjutapið verði sem minnst. Það er 

síðan í höndum hvers og eins með hvaða hætti viðkomandi vill að greiðslur fari fram þegar 

kemur að starfslokum, hvort sem það er að fá greiddar reglulegar greiðslur, stakar 

útborganir eða eingreiðslu. Það eru því ýmis fríðindi og möguleikar sem fylgja því að nýta 

sér séreignarsparnað (Arion banki, 2015; Landsbankinn, e.d.a; Söfnunarsjóður 

lífeyrisréttinda, e.d.). 

2.2 Ávinningur séreignarsparnaðar 

Þeir ávinningar sem fylgja séreignarsparnaði eru ófáir. Það eru einnig ýmsar leiðir í boði 

til að nýta þessa ávinninga þannig að flestir ættu að finna eitthvað sem hentar þeirra 

þörfum. Meðal þeirra ávinninga sem séreignarsparnaður býður upp á er til dæmis 

eftirfarandi: 

Ø Skattalegt hagræði 

Ø Enginn fjármagnstekjuskattur 
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Ø Skerðir hvorki barna- né vaxtabætur 

Ø Sparnaðurinn erfist 

Ø Ráðstöfun séreignar inn á lán eða í útborgun til íbúðakaupa 

Ø Úttekt getur hafist við 60 ára aldur 

Ø Meira ráðstöfunarfé á eftirlaunaárum 

Ø Launagreiðandi sér um að greiða sparnaðinn til séreignarsjóða. 

Lítil sem engin fyrirhöfn er fyrir launþegann að nýta þessa sparnaðarleið þar sem 

launagreiðandi sér um að koma öllum greiðslum til skila á réttan stað. Það eina sem 

launþegi þarf að gera er að ræða við þann banka eða þá stofnun sem hann vill stofna 

séreignarsparnaðinn hjá og fara yfir hvaða sparnaðarleið hentar, hversu mikla áhættu 

viðkomandi vill taka og hvort eigi að spara 2 eða 4% af laununum (Lífeyrissjóður 

starfsmanna ríkisins, e.d.). 

2.2.1 Ávöxtun og mótframlag  

Munurinn á reglubundnum sparnaði og séreignarsparnaði eftir að tekjuskattur er dreginn 

frá er töluverður þegar litið er til ávöxtunar. Mynd 1 sýnir muninn á hefðbundnum 

sparnaði og séreignarsparnaði einstaklings. Við útreikninga á mynd 1 er miðað við þær 

forsendur að tvítugur einstaklingur sé með 300.000 kr. í mánaðarlaun, leggi 4% eigið 

framlag í séreignarsparnað, vinnuveitandi greiðir 2% mótframlag, reiknað er með 5% 

ársávöxtum og að viðkomandi ætli að hefja lífeyristöku við 65 ára aldur. Tekjuskattur er 

36,94% sem reiknast við útgreiðslu úr séreignarsparnaðinum en í hefðbundnum sparnaði 

reiknast hún í upphafi. Ekki er reiknaður 22% fjármagnstekjuskattur af séreignarsparnaði 

líkt og er gert við reglubundinn sparnað (Landsbankinn, e.d.b) 
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Mynd 1. Samanburður á séreignarsparnaði og reglubundnum sparnaði (Landsbankinn, e.d.b). 

Eins og sést á mynd 1 þá er munurinn á þessum tveimur sparnaðarleiðum 20.447.584 

krónur áður en skattar eru reiknaðir til frádráttar. Eftir að allir skattar hafi verið greiddir 

þá munar 10.678.464 krónum á sparnaðarleiðunum tveimur. Á mynd 2 er einnig hægt að 

sjá þróun séreignarsparnaðarins myndrænt út frá sömu forsendum og á mynd 1.  

 

Mynd 2. Vöxtur séreignarsparnaðar frá tvítugu til 65 ára aldurs (Arion Banki, e.d.). 

Tölurnar á mynd 1 og 2 sýna að séreignarsparnaðurinn skilar töluvert hærri upphæð til 

einstaklingsins við starfslok heldur en reglubundinn sparnaður myndi gera, vegna 

mótframlags vinnuveitanda og ávöxtunar sem margfaldar inneignina. Ef greiða þarf 
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tekjuskatt sem nemur rúmlega 13 milljónum króna, líkt og á mynd 1, þá er hægt að greiða 

allan tekjuskatt með ávöxtuninni einni saman. Það er að segja ef framlag launagreiðanda 

og eigið framlag nemur 10 milljónum og ávöxtun 25 milljónum þá eru ennþá um það bil 

12 milljónir eftir af ávöxtuninni einni þegar tekjuskatturinn hefur verið dreginn frá (Arion 

Banki, e.d.). 

2.2.2 Skattalegt hagræði 

Einn helsti kostur séreignarsparnaðar er skattalegt hagræði. Upphæðin sem er lögð inn í 

sparnað fer óskattlögð og ávaxtast óskert þangað til að útgreiðslu kemur. Þegar að því 

kemur að leysa sparnaðinn út þarf að greiða tekjuskatt af upphæðinni en nýta má 

persónuafslátt við útgreiðsluna (Landsbankinn, e.d.a). Ef notast er við þær forsendur að 

einstaklingur sé með 300.000 kr. í mánaðarlaun, eigið framlag 2% eða 4% og tekjuskattur 

36,94% þá sýnir tafla 1 hver lækkun skattgreiðslna á einum mánuði og einu ári verða við 

greiðslu í séreignarsparnað.  

Tafla 1. Skattalegt hagræði séreignarsparnaðar (Eigin útreikningar). 

 

Tafla 1 sýnir einstakling með 2% séreignarsparnað sem leggur 6.000 krónur af launum 

sínum í mánaðarlegt framlag og fær 2% mótframlag frá launagreiðanda sem gerir 12.000 

krónur í heildarframlag. Við þetta lækka samt sem áður útborgaðar tekjur aðeins um 

3.784 krónur á mánuði. Með því að nýta þessa frestun á skattlagningu fara tekjurnar því 

óskertar inn í sparnaðinn og ávaxtast þannig. Á ári myndi staðgreiðsla á skatti lækka um 

26.597 krónur miðað við 2% sparnað en 53.194 krónur miðað við 4% sparnað.  
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2.2.3 Annar ávinningur 

Mótframlag launagreiðanda, ávöxtun og skattalegt hagræði kann að vera með þeim 

veigamestu ávinningum sem séreignarsparnaður býður upp á en eru samt sem áður ekki 

þeir einu.  

Eins og áður hefur komið fram er ekki greiddur fjármagnstekjuskattur af vaxtatekjum 

af inneign í séreignarsparnaði líkt og er gert með hefðbundinn sparnað. Með árunum 

getur sú ávöxtun sem myndast farið upp í töluverðar fjárhæðir. Því getur munað miklu 

um hvort fjármagnstekjuskattur er greiddur af upphæðinni eða ekki. Inneign í 

séreignarsparnaði er ekki framtalsskyld og hefur þar með hvorki áhrif á vaxtabætur né 

barnabætur hjá þeim sem nýta sér slíkt. Einnig er ekki hægt að ganga að inneign í 

séreignarsparnaði ef viðkomandi lendir í fjárhagserfiðleikum eða í gjaldþroti þar sem 

inneignin er varin gegn skuldainnheimtumönnum. Viðkomandi ætti því síður að þurfa 

hafa áhyggjur af elliárunum þrátt fyrir fjárhagsörðuleika á árum áður (Lífeyrissjóður 

verzlunarmanna, e.d.). 

Séreignarsparnaður er laus til útborgunar við 60 ára aldur, við örorku eða fráfall 

sjóðfélaga. Árið 2008 var gerð sú breyting að hægt væri að óska eftir að fá allan 

sparnaðinn greiddan í einni greiðslu við 60 ára aldur. Fyrir þá breytingu voru greiddar 

jafnar greiðslur yfir árið fram að 67 ára aldri. Allur sparnaðurinn og ávöxtun erfist og er 

laus við andlát sjóðfélaga (Fjármála- og efnahagsráðuneyti, 2009). 

2.3 Séreignarsparnaður inn á lán 

Sá ávinningur sem styst er síðan boðið var upp á og einstaklingar geta nýtt strax í dag án 

þess að vera komnir á ellilífeyri, er úrræðið „séreignarsparnaður inn á lán“. Þetta úrræði 

er þó tímabundið og gildir í 5 ár, á tímabilinu frá og með 1. júlí 2014 til og með 30. júní 

2019. Áður var tímabilið frá 1. júlí 2014 til 30. júní 2017 en var framlengt um 2 ár. Þeir 

sem greiða í séreignarsparnað geta nýtt sér það að þær greiðslur, bæði eigið framlag og 

framlag launagreiðanda, sem færu annars inn á séreignsparnaðinn fari í staðinn óskertar 

og skattfrjálsar inn á á höfuðstól láns sem tekið er vegna íbúðarkaupa til eigin nota. Undir 

venjulegum kringumstæðum yrði greiddur tekjuskattur af inneigninni við úttekt. Með því 

að setja greiðslurnar beint inn á höfuðstólinn þá er aldrei greiddur neinn tekjuskattur af 

þessum greiðslum. Þeir sem ekki búa í eigin húsnæði hafa einnig þann valmöguleika að 
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nýta séreignarsparnaðinn í útborgun við kaup á íbúðarhúsnæði, einnig skattfrjálst og gildir 

fyrir sama tímabil (Lífeyrissjóður verzlunarmanna, e.d.). Í júlí 2016 voru um það bil 37 

þúsund einstaklingar sem höfðu tekið þátt í úrræðinu með því að ráðstafa 

séreignarsparnaði sínum inn á húsnæðislán. Samtals voru þetta um 23,3 milljarðar króna 

sem höfðu verið greiddir inn á húsnæðislán (Þingskjal 1538, 2015-2016).  

Þann 23. mars 2018 höfðu 51.267 einstaklingar tekið þátt í úrræðinu frá upphafi en um 

24.000 einstaklingar hafa að jafnaði fengið greitt inn á lán í hverjum mánuði síðastliðna 

tólf mánuði (Birgitta Arngrímsdóttir, verkefnastjóri yfirstjórnar hjá Ríkisskattstjóra, 

munnleg heimild, 11. apríl 2018)  

Það eru samt sem áður ákveðnar takmarkanir þegar kemur að þessu úrræði og er 

heimild til ráðstöfunar inn á höfuðstól misjöfn eftir því hvort á við um einstakling eða 

hjón/sambúðarfólk. Hámarksnýting einstaklings er 1.500.000 krónur, hámarksnýting á 

hverju almanaksári er 4% eða 333.000 krónur af eigin framlagi og 2% mótframlag 

launagreiðanda eða 167.000 krónur. Fyrir sambúðarfólk er hámarksnýting samtals 

2.250.000 krónur, hámarksnýting á hverju almanaksári er 4% eða 500.000 krónur af eigin 

framlagi beggja og 2% mótframlag launagreiðanda eða 250.000 krónur. Einstaklingur 

ræður hvort hann fullnýtir sér þá heimild sem er í boði eða velur takmarkaða nýtingu sem 

hentar honum (Lög um séreignarsparnað og ráðstöfun hans til greiðslu húsnæðislána og 

húsnæðissparnaðar nr. 40/2014). 
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3 Úrræði stjórnvalda vegna fasteignakaupa 

Undanfarin ár hefur verið mikill þrýstingur á stjórnvöld að bregðast við húsnæðisvanda 

sem hefur myndast í samfélaginu. Erfitt hefur verið fyrir fólk að fjárfesta í húsnæði þar 

sem fasteignaverð hefur hækkað mikið á síðustu árum og lítið sem bendir til þess að 

hægist á þeim hækkunum þó vitaskuld sé ekki hægt að staðhæfa um hluti í framtíðinni 

með fullri vissu þar sem margir þættir hafa áhrif. Til skemmri tíma má nefna til dæmis 

væntingar um verð til framtíðar sem stjórnast af framboði á lóðum, skipulagsmálum, 

framboði á iðnaðarmönnum og byggingaverktökum. Til lengri tíma er það þó eins með 

húsnæði og aðra vöru og þjónustu að framboð og eftirspurn ræður verði (Bjarni Ólafsson, 

2016). 

Stjórnvöld hafa verið að leita leiða til að aðstoða fólk við þessar erfiðu aðstæður og 

komu til dæmis með úrræðið sem fjallað var um hér á undan, séreignarsparnaður inn á 

lán. Þetta er samt sem áður einungis tímabundin aðstoð og því nauðsynlegt að finna aðrar 

varanlegar leiðir. Aðgerð sem hefur verið samþykkt á Alþingi er sú að framlengja úrræði 

um séreignarsparnað með áherslu á að aðstoða ungt fólk við að safna sér fyrir útborgun í 

íbúðarhúsnæði. Bjarni Benediktsson fjármálaráðherra lét eftirfarandi orð falla í viðtali við 

fréttamenn Vísis eftir að Björt Ólafsdóttir þingmaður Bjartrar framtíðar bar upp á Alþingi, 

áhyggjur sínar af hag ungs fólks á Íslandi : 

Og menn velta fyrir sér hvað við getum gert meira. Ég vil að stjórnvöld bretti 
upp ermar og skoði enn frekar hvað við getum gert með opinberri aðkomu til 
að gera ungu fólki það betur kleift að koma þaki yfir höfuðið. Í því efni erum 
við til dæmis að skoða framlengingu á séreignarsparnaðarleiðinni og bætta og 
betri útfærslu. Við getum kannski kallað það  séreignarsparnaðarleiðina plús 
(Heimir Már Pétursson, 2016). 

Úrræðið sem í boði er um nýtingu séreignarsparnaðar til lækkunar á höfuðstól 

fasteignalána var framlengt frá júní 2017 til júní 2019. Í dag eru um 37 þúsund manns sem 

nýta þetta úrræði (Fjármála- og efnahagsráðuneyti, 2016a). 
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3.1 Fleiri í foreldrahúsum 
Veruleg aukning hefur verið milli ára á hlutfalli ungs fólks á leigumarkaði, eins og sjá má á 

mynd 3, en á milli áranna 2005 og 2014 hækkaði hlutfallið úr 12% í 31%. Algengara er í 

dag heldur en fyrir 10 árum að fólk á aldrinum 25 til 29 ára búi enn í foreldrahúsum. Einnig 

hefur fjöldi þeirra sem eru í almennu leiguhúsnæði aukist til muna. Ungu fólki, sem ekki 

er komið með stóra fjölskyldu, hentar best minni íbúðir en það eru einmitt þær íbúðir sem 

hafa hækkað hlutfallslega mest í verði frá árinu 2009 (Fjármála- og efnahagsráðuneyti, 

2016b). 

Mynd 3. Búseta ungs fólks á Íslandi á aldrinum 25 – 29 ára (Fjármála- og efnahagsráðuneyti, 2016b). 

Til stendur að hækka iðgjöld í lífeyrissjóði í 15,5% frá og með 1. júlí 2018 sem leiðir til 

þess að hjá einstaklingi sem byrjar snemma að safna í séreignarsparnað verða eftirlaunin 

orðin hærri en þau laun sem viðkomandi mun hafa í laun við starfslok. Því gæti verið 

hagstætt að nýta einhvern hluta séreignarsparnaðar fyrr á ævinni t.d. í fasteignakaup 

(Fjármála- og efnahagsráðuneyti, 2016a). 

Fasteignaverð spilar stórt hlutverk þegar ungt fólk er að kaupa sína fyrstu íbúð. Því 

hærra fasteignaverð því hærri er útborgunin sem þarf að safna fyrir. Það er því 

athyglisvert að skoða þróun fasteignaverðs frá aldamótum. Eins og sést á mynd 4 hefur 

verið umtalsverð hækkun á vísitölu íbúðaverðs á höfuðborgarsvæðinu. Vísitalan var sett 

í 100 stig hinn 1. janúar 1994. Frá janúar árið 2000 til nóvember 2017 má sjá að vísitala 

íbúðaverðs á öllu húsnæði á höfuðborgarsvæðinu hefur hækkað úr 132,9 stigum í 585,1 

sem er um það bil 440% hækkun. Fjölbýli hækkar úr 134,7 stigum í 588,4 og sérbýli úr 

130,1 í 584,9 stig sem eru um það bil 336% og 450% hækkun (Þjóðskrá Íslands, 2017a). 
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Mynd 4. Vísitala íbúðaverðs á höfuðborgarsvæðinu 1994 – 2017 (Þjóðskrá Íslands, 2017a).  

Þegar fermetraverð í fjölbýli á höfuðborgarsvæðinu er skoðað seinustu fimm ár, 2013-

2018, þá hefur miðbærinn forystuna með hæsta fermetraverðið, nánar tiltekið Suður-

Þingholt, með fermetraverð upp á 450.508 krónur. Lægsta fermetraverðið á 

höfuðborgarsvæðinu er aftur á móti í Blesugróf, 282.022 krónur. Fermetraverð á fjölbýli 

fyrir utan höfuðborgarsvæðið er hæst á Akureyri í Naustahverfinu, 301.671 krónur, og 

lægst í Bíldudal þar sem fermetraverðið er 41.528 krónur. Hvað varðar sérbýli með hæsta 

fermetraverðið þá er það hið sama og á fjölbýli, miðbærinn, Suður-Þingholt og á Akureyri, 

Naustahverfi. Lægsta fermetraverðið á höfuðborgarsvæðinu á sérbýlum er síðan 

Seljahverfið og fyrir utan höfuðborgarsvæðið er það Raufarhöfn (Þjóðskrá Íslands, 

2017b). 

Hjá ungu fólki er meiri eftirspurn eftir minni íbúðum og í samræmi við það hefur því 

verðið hækkað hlutfallslega mest á þeim íbúðum á árunum 2012-2016. Eins og sést á 

mynd 5 hafa tveggja herbergja íbúðir í fjölbýli hækkað um 49,9%, á meðan fjögurra 

herbergja íbúðir hafa hækkað um 36,9%. Þetta þýðir auknar kröfur um eigið fé við 

fasteignakaup og einnig strangara greiðslumat þar sem lán viðkomandi verður að öllum 

líkindum hærra og því hærri greiðslubyrði sem þarf að standa skil á, sem hvort um sig gerir 

ungu fólki erfitt fyrir við fyrstu íbúðarkaup (Fjármála- og efnahagsráðuneyti, 2016b).  
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Mynd 5. Verðþróun eftir stærð fasteigna á höfuðborgarsvæðinu 2012-2016 (Fjármála- og 
efnahagsráðuneyti, 2016b).   

Greiningardeild Arion banka gerir ráð fyrir að Íslendingum muni fjölga um um það bil 

19.000 manns á næstu 5 árum sem gerir það að verkum að eftirspurn eftir húsnæði á 

einungis eftir að aukast. Ekki hefur verið neitt lát á hækkun fasteignaverðs síðasta áratug 

og greiningardeild Arion banka spáir áframhaldandi hækkun (Arion Banki, 2016). Þar 

kemur að aðgerðum stjórnvalda. Í næsta kafla verður aðgerðin Fyrsta fasteign kynnt og 

hvaða möguleika hún hefur upp á að bjóða. 
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4 Fyrsta fasteign 

Þegar ungt fólk tekur þá ákvörðun að flytja í eigið húsnæði er að mörgu að hyggja. Þær 

hindranir sem þarf hvað helst að takast á við eru eftirfarandi: 

Ø Greiðslumat 

Ø Útborgun 

Ø Standa skil á afborgunum  

Í þessum kafla verður skoðað hvernig aðgerðin Fyrsta fasteign nýtist ungu fólki og 

aðstoðar það við að takast á við þessar hindranir. 

Þann 15. ágúst 2016 kynntu Sigurður Ingi Jóhannsson, þáverandi forsætisráðherra, og 

Bjarni Benediktsson, fjármála- og efnahagsráðherra, nýtt úrræði stjórnvalda með heitinu 

„Fyrsta fasteign“. Þann dag var frumvarpið lagt fyrir Alþingi og var ætlað sem stuðningur 

við kaup á fyrstu íbúð. Ólíkt úrræðinu, séreignarsparnaður inn á lán er þetta úrræði ekki 

tímabundið (Freyr Gígja Gunnarsson, 2016a). Úrræðið tekur bæði til verðtryggðra og 

óverðtryggðra lána. Hver og einn hefur heimild til að nýta úrræðið einu sinni og gildir það 

í áratug eftir að viðkomandi hefur nýtingu þess. Markmið þess er að auðvelda ungu fólki 

kaup eða byggingu á sinni fyrstu fasteign og byggist meðal annars á því að nýta 

séreignarsparnaðinn skattfrjálst (Freyr Gígja Gunnarsson, 2016b).  

Aðgerðin tók gildi 1. júlí 2017 og stendur öllum til boða sem greiða í séreignarsparnað 

og hafa ekki átt eigið íbúðarhúsnæði áður (Freyr Gígja Gunnarsson, 2016a). Þó verður 

hægt að nýta uppsafnaðan séreignarsparnað frá allt að þremur árum áður, 1.júlí 2014, 

fyrir þá sem kjósa að gera slíkt. Fyrsta fasteign er úrræði sem kemur í beinu framhaldi af 

leiðréttingu verðtryggðra fasteignalána þar sem leiðréttingin aðstoðaði fólk sem var nú 

þegar með fasteignalán. Nú er einblínt á þann hóp sem ekki á fasteign sem að stórum 

hluta er ungt fólk sem er að taka sín fyrstu skref í að stofna heimili (Fjármála- og 

efnahagsráðuneyti, 2016b). 

Kjarni aðgerðarinnar er sá að geta nýtt séreignarsparnaðinn skattfrjálst í áratug til þess 

að safna eigin fé, niðurgreiða höfuðstól fasteignaláns eða til þess að lækka greiðslubyrði 

fasteignaveðlána af fyrstu fasteign. Tilgangur aðgerðarinnar er að auka húsnæðissparnað 
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og auðvelda kaup á fyrstu fasteign og þar af leiðandi styrkja stöðu ungs fólks í 

samfélaginu. Þetta flýtir fyrir eignamyndun auk þess sem afborganir lána lækka. Með 

þessu er einnig verið að gera óverðtryggð lán að samkeppnishæfu lánafyrirkomulagi í 

samanburði við verðtryggð lán og þar með hugsanlega draga úr vægi verðtryggingar. 

Þarna er í boði úrræði sem hvetur og aðstoðar ungt fólk við að eignast sitt eigið húsnæði 

og þurfa því ekki að vera á leigumarkaðinum (Fjármála- og efnahagsráðuneyti, 2016b).  

Einstaklingur sem hyggst nýta úrræðið hefur val um þrjár mismunandi leiðir. Í upphafi 

velur hver og einn hvaða leið hann telur henta sér best og getur hætt að nýta úrræðið 

hvenær sem er. Þær leiðir sem eru í boðið eru: 

Ø Sparnaðarleið 

Ø Höfuðstólsleið 

Ø Blönduð leið 

Þegar ein leið hefur verið virkjuð gildir úrræðið í allt að 10 ár. Úrræðið gildir fyrir alla 

sem hafa ekki átt fasteign áður, óháð aldri, búsetu og fjárhagsstöðu. Fyrir flesta sem nýta 

úrræðið er ávinningurinn ígildi 3% launahækkunar sem myndast með skattalegu hagræði 

og framlagi vinnuveitanda (Fjármála- og efnahagsráðuneyti, 2016b). 

Þann 8. apríl 2018 höfðu 5.221 einstaklingar sótt um að nýta úrræðið Fyrsta fasteign 

(Birgitta Arngrímsdóttir, verkefnastjóri yfirstjórnar hjá Ríkisskattstjóra, munnleg heimild, 

11.apríl 2018). 

4.1 Sparnaðarleið 
Sparnaðarleiðin er hugsuð sem svo að hægt sé að nýta skattfrjálsan séreignarsparnað í 1-

10 ár til þess að byggja upp eigið fé og safna þannig fyrir útborgun á fasteign. Árlega hefur 

einstaklingur heimild til að nota hluta af launum sínum sem getur numið allt að 500.000 

krónum. Fyrir samskattaða einstaklinga er hámarks upphæðin 1 milljón króna sem 

jafngildir 5-10 milljónum að hámarki yfir þann tíma sem úræðið er í gildi (Fjármála- og 

efnahagsráðuneyti, 2016b).  

Tökum sem dæmi einstakling með mánaðartekjur upp á 400.000 krónur fyrir skatt, 

sem nýtir sparnaðarleiðina í fimm ár. Sá einstaklingur getur safnað í séreignarsparnað 

1.440.000 krónum í útborgun á fyrstu fasteign. Á sama tíma getur par sem er með sömu 
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laun, eða 800.000 krónur í heildartekjur á mánuði, safnað 2.880.000 krónum upp í 

útborgun á fasteign (Fjármála- og efnahagsráðuneyti, 2016b). 

4.2 Höfuðstólsleið 
Höfuðstólsleiðin nýtist á þann hátt að séreignarsparnaður sem greiðist af launum 

einstaklings fer beint inn á höfuðstól fasteignalánsins um hver mánaðamót. Skoðuð verða 

áhrif þessarar leiðar á bæði verðtryggt og óverðtryggt lán (Fjármála- og 

efnahagsráðuneyti, 2016b).  

Með því að greiða inn á höfuðstól verðtryggðs láns í tíu ár er hægt, eins og sést á mynd 

6, að draga verulega úr uppsöfnunaráhrifum vaxta á höfuðstól og afborgunum út 

lánstímann. Með þessari leið er hægt að draga úr eða alfarið koma í veg fyrir hækkun á 

mánaðarlegum afborgunum verðtryggðra lána í þau tíu ár sem aðgerðin er í gildi 

(Fjármála- og efnahagsráðuneyti, 2016b). Ef séreignarsparnaði er ráðstafað inn á 

verðtryggt lán fer fjárhæðin öll inn á höfuðstól lánsins eins og staða hans er hverju sinni, 

það er með verðbótum. Í hvert skipti sem séreignarsparnaðurinn er greiddur inn á lánið 

lækka eftirstöðvar lánsins og hefur það lækkandi áhrif á komandi greiðsluseðil. Þó án tillits 

til verðbólgu (Ríkisskattstjóri, 2018).  

Mynd 6. Áhrif inngreiðslu séreignarsparnaðar á afborganir og höfuðstól verðtryggðs láns (Fjármála- og 
efnahagsráðuneyti, 2016b). 

Útreikningar fyrir mynd 6 miða við þær forsendur að tekið sé 24 milljón króna 

verðtryggt lán til 40 ára hjá sambúðarfólki. Heimilistekjur eru 800.000 krónur fyrir skatt 

með 1% árlegri launahækkun umfram verðlag og 3,3% verðbólgu á lánstíma. Út frá 

gefnum forsendum lækkar mánaðarleg greiðslubyrði, að 10 ára tímabili liðnu, um 52 
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þúsund krónur á mánuði sem jafnast á við 27% lækkun. Höfuðstóllinn lækkar um 9 milljón 

krónur á lánstímanum sem er 28% lækkun (Fjármála- og efnahagsráðuneyti, 2016b). 

Höfuðstólsleiðin nær einnig til óverðtryggðra lána þar sem einstaklingur hefur heimild 

til að leggja séreignarsparnaðinn inn á höfuðstól láns sem er ekki vísitölutryggt. Með því 

að greiða inn á höfuðstól óverðtryggðs láns lækka mánaðarlegar afborganir. Afborganir 

af verðtryggðu láni eru að öllu jöfnu lægri en af óverðtryggðu láni fyrir sömu fjárhæð í 

upphafi lánstíma. Sú lækkun sem verður á mánaðarlegum afborgunum á óverðtryggðu 

láni gerir það að samkeppnishæfum kosti miðað við verðtryggð lán út frá afborgunum. 

Niðurgreiðsla höfuðstóls er hagkvæm að því leyti að það skilar lægri skuldsetningu og 

höfuðstóll lánsins lækkar hraðar yfir lánstímann heldur en hann hefði gert með engum 

inngreiðslum. Á mynd 7 má sjá hvaða áhrif innborgun á höfuðstól óverðtryggs láns hefur 

á lánið yfir líftíma þess (Fjármála- og efnahagsráðuneyti, 2016b). 

Mynd 7. Áhrif inngreiðslu séreignarsparnaðar á afborganir og höfuðstól óverðtryggðs láns (Fjármála- og 
efnahagsráðuneyti, 2016b). 

Forsendur fyrir mynd 7 eru að reiknað er út fyrir 24 milljón króna óverðtryggt lán til 40 

ára hjá sambúðarfólki. Heimilistekjur eru 800.000 krónur fyrir skatt með 1% árlegri 

launahækkun umfram verðlag og 3,3% verðbólgu á lánstíma. Út frá gefnum forsendum 

lækkar mánaðarleg greiðslubyrði, að 10 ára tímabili liðnu, um 50 þúsund krónur á mánuði 

sem jafnast á við 32% lækkun. Eins og sést á hægra grafinu á mynd 7 lækkar höfuðstóllinn 

um 6 milljón krónur á lánstímanum sem er 31% lækkun. Þeim mun hraðar sem 

höfuðstóllinn er greiddur niður þeim mun minna fer í greiðslur á vöxtum (Fjármála- og 

efnahagsráðuneyti, 2016b). 
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4.3 Blönduð leið 
Verðtryggð lán með breytilegum vöxtum, einnig kölluð Íslandslán, hafa notið mikilla 

vinsælda vegna lægri greiðslubyrði í upphafi lánstíma (Björn Brynjúlfur Björnsson, 2018). 

Greiðslubyrði verðtryggðs láns er lág fyrstu 10 árin en eftir 14 ár er greiðslubyrðin orðin 

hærri en á sambærilegu óverðtryggðu láni og fer hækkandi. Einstaklingar sem eru að taka 

það skref að fjárfesta í fasteign þurfa að ráða við mánaðarlegar afborganir lánsins. Þar 

kemur inn þriðja og síðasta leiðin í Fyrsta fasteign, sem kallast Blönduð leið. Sú leið er 

gerð til þess að koma til móts við nýja lántakendur sem telja það ákjósanlegri leið að velja 

óverðtryggt lán frekar en verðtryggt en gætu átt í erfiðleikum með afborganir. Þessi leið 

gerir því óverðtryggð lán aðgengilegri. Þar sem mánaðarleg greiðslubyrði óverðtryggðs 

láns verður svipuð eða sú sama og á sambærilegu verðtryggðu láni fyrstu tíu árin á meðan 

úrræðið er í gildi (Fjármála- og efnahagsráðuneyti, 2016b).  

Blandaða leiðin er uppsett á þann hátt að einstaklingur sem velur að ráðstafa 

séreignarsparnaði sínum inn á afborganir lánsins getur einungis ráðstafað allri fjárhæðinni 

inn á afborganir í 12 mánuði af 10 ára gildistíma úrræðisins. Eftir þann tíma lækkar 

heimildin til að greiða inn á afborganir um 10% af séreignarsparnaðinum á hverju ári. Þar 

af leiðandi á ári tvö fara 90% af séreignarsparnaðinum inn á afborganir og 10% inn á 

höfuðstól lánsins. Á ári þrjú fara 80% inn á afborganir og 20% inn á höfuðstól og svo koll 

af kolli í samtals tíu ár (Ríkisskattstjóri, 2018).  

Á mynd 8 sjást áhrif blönduðu leiðarinnar á óverðtryggt lán í samanburði við Íslandslán. 

Mynd 8. Áhrif blandaðrar leiðar á afborganir og höfuðstól óverðtryggðs láns (Fjármála- og 
efnahagsráðuneyti, 2016b) 
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Forsendur fyrir mynd 8 eru þær að reiknað er út fyrir 24 milljón króna óverðtryggt lán 

til 40 ára hjá sambúðarfólki. Heimilistekjur eru 800.000 krónur fyrir skatt með 1% árlegri 

launahækkun umfram verðlag og 3,3% verðbólgu á lánstíma. Mynd 8 sýnir að með því að 

nýta blandaða leið lækkar mánaðarleg greiðslubyrði um 16%. Lækkunin er mest í byrjun 

lánstíma og auðveldar einstaklingum að takast á við greiðslubyrði óverðtryggðs láns og 

gerir hana sambærilega Íslandsláni. Úrræðið er í gildi að hámarki 10 ár en eftir að 

úrræðinu lýkur verður mánaðarleg greiðslubyrði samt sem áður lægri heldur en ef ekkert 

úrræði væri nýtt. Á hægri töflunni á mynd 8 sést þróun höfuðstóls á Íslandsláni án úrræða, 

óverðtryggðu láni án úrræða og óverðtryggðu með úrræði. Með nýtingu blönduðu 

leiðarinnar lækkar höfuðstóll lánsins um 3 milljónir króna yfir 40 ára lánstíma. 

Einstaklingi sem nýtir úrræðið Fyrsta fasteign er frjálst að velja sína eigin samsetningu 

á leiðum yfir tíu ára tímabil. Ekki er gerð krafa um að nýta sömu leiðina út gildistíma 

úrræðisins (Fjármála- og efnahagsráðuneyti, 2016b). 

Mynd 9. Dæmi um mismunandi samsetningu úrræðisins yfir 10 ára tímabil (Fjármála- og 
efnahagsráðuneyti, 2016b). 

Á mynd 9 eru dæmi um 5 mismunandi samsetningar á leiðum sem hægt er að velja. 

Það er ýmist hægt að nýta eina leið út gildistímann eða blanda saman leiðum til dæmis 

dæmi númer 1 með því að byrja á sparnaðarleið og síðan höfuðstólsleið. Sú samsetning 

myndi auðvelda einstaklingi að eiga fyrir útborgun á fasteign og síðan greiða inn á 

höfuðstólinn. Dæmi númer 3 er hentugt að því leyti að með þeirri leið væri einstaklingur 

að nýta séreignarsparnaðinn til að greiða inn á afborganir í byrjun lánstíma og síðan þegar 

viðkomandi treystir sér til færir hann sig yfir í að greiða inn á höfuðstólinn.  
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Það eru þó takmarkanir á úrræðinu þegar kemur að fjárhæðum. Hverjum einstaklingi 

er heimilt að nýta að hámarki 500 þúsund krónur skattfrjálst fyrir hverja tólf mánuði á 

almanaksári í tíu ár. Eigið framlag í séreignarsparnað er allt að 4% af iðgjaldsstofni og 

mega greiðslur vera að hámarki 333 þúsund krónur á ári. Framlag laungreiðanda er allt 

að 2% og má vera að hámarki 167 þúsund krónur á ári. Ekki er heimilt að framlag 

launagreiðanda sé hærra en framlag launþega. Á tíu ára tímabili er því hámarksheimild 5 

milljón krónur hjá einstaklingi (Ríkisskattstjóri, e.d.). 

4.4 Mat á áhrifum 
Við gerð frumvarps um stuðning til kaupa á fyrstu íbúð var stuðst við greiningu sem 

framkvæmd var af Analytica hf. um vænta nýtingu séreignarsparnaðar, mat á áhrifum á 

fasteignamarkað og hagkerfið. Analytica byggði greiningu sína á skattframtölum fyrir 

tekjuárið 2015 og úrtakshópurinn var launþegar sem ekki áttu fasteign. Námsmenn voru 

undanskildir frá úrtakinu þar sem þeir eru taldir hafa minna fjárhagslegt svigrúm. 

Analytica setti upp þrjú mismunandi tilvik hvernig hægt væri að nýta úrræðið og er þar 

gert ráð fyrir því að fjöldi þeirra sem úrræðið nái til verði á bilinu 4.300 – 15.200 

launþegar. Sparnaður í séreign gæti árlega verið frá 1,3 - 5,2 milljarðar kr. eða 13 - 52 

milljarðar kr. yfir 10 ára gildistíma úrræðisins. Við flokkun gagna kom í ljós að 

meðallaunatekjur launþega sem spara í séreign voru töluvert hærri heldur en hjá 

einstaklingum sem ekki spara í séreign  (Þingskjal 1538, 2015-2016).  

Eins og um margt annað þá eru skiptar skoðanir um það hvort úrræði Fyrsta fasteign 

sé hagkvæm lausn og hvort það nýtist þeim sem það er í grunninn ætlað að hjálpa. Upp 

kom ágreiningur á Alþingi varðandi grundvallarhugsunina á bakvið úrræðið varðandi það 

að stjórnvöld séu að veita skattaafslátt af opinberu fé sem miðast alfarið út frá tekjum 

einstaklinga. Spurningar vakna um hvort úrræðið nýtist þá aðallega þeim sem eru 

tekjuhærri og geta nú þegar lagt meira til hliðar. Katrín Jakobsdóttir sagði á þingi að 

miðgildi ráðstöfunartekna hjá einstaklingum á aldrinum 25 - 34 ára væri undir 300.000 

krónum. Hún spurði einnig hversu lengi þessir einstaklingar þurfi að safna í útborgun í 

íbúð og hvort þessi hópur geti yfir höfuð lagt fyrir í séreignarsparnað (Mbl, 2016). 

Í niðurstöðu greininga Analytica kemur fram að til skamms tíma getur úrræðið flýtt 

fyrir því að einstaklingar sem hefðu áður búið í leiguhúsnæði eignist sitt eigið húsnæði. 
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Talið er ólíklegt að þetta hafi marktæk áhrif á fasteignamarkaðinn en til skamms tíma gæti 

það valdið verðhækkun. Það er því líklegt að þeir einstaklingar sem hafa nú þegar verið 

að spara í séreign en eiga ekki húsnæði muni nýta úrræðið á næstu 3-5 árum (Þingskjal 

1538, 2015-2016). 

4.5 Nýting séreignarsparnaðar fyrr á lífsleiðinni  
Greining Analytica er byggð á einstaklingum í aldurshópnum 20 - 49 ára sem eiga ekki 

húsnæði. Þessi hópur er talinn líklegri til að nýta sér úrræðið Fyrsta fasteign (Þingskjal 

1538, 2015-2016). Mikilvægt er að skoða hvaða áhrif það hefur á séreignarsparnaðinn við 

byrjun eftirlauna, að nýta hann fyrr á lífsleiðinni. 

Við kynningu Fjármála- og efnahagsráðuneytisins á Fyrstu fasteign er tekið fram að 

nýting séreignarsparnaðar snemma á lífsleiðinni hafi ekki neikvæð áhrif á eftirlaun og því 

möguleiki að nýta séreignarsparnaðinn fyrr. Á mynd 10 er dæmi um einstakling sem 

greiðir 15,5% af launum í lífeyrissjóð frá 25 - 66 ára. Réttindi einstaklingsins ávinnast 

samkvæmt meðaltali réttindatafla Lífeyrissjóðs verslunarmanna og Gildis. Þróun 

launanna eru reiknuð út frá því hvernig heildarlaun eru að meðaltali að þróast yfir 

lífsleiðina út frá skattframtölum. Einstaklingurinn er með 4% séreignarsparnað alla 

starfsævina eða í 42 ár. Ellilífeyririnn er tekinn út á 15 árum og samanstendur af ellilífeyri 

úr lífeyrissjóði með 3,5% ávöxtun á ári og séreignarsparnaði (Fjármála- og 

efnahagsráðuneyti, 2016b). 

Mynd 10. Dæmi um eftirlaun (Fjármála- og efnahagsráðuneyti, 2016b) 
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Útfrá gefnum forsendum verða eftirlaun 123% af lokalaunum miðað við núverandi 

uppbyggingu séreignarlífeyrissparnaðar. Á mynd 11 er dæmi um einstakling út frá sömu 

forsendum og á mynd 10 nema að viðkomandi fullnýtir sér úrræði Fyrsta fasteign á 

aldrinum 25 – 34 ára. 

Mynd 11. Dæmi um eftirlaun með nýtingu úrræðisins Fyrsta fasteign (Fjármála- og efnahagsráðuneyti, 
2016b). 

Þrátt fyrir að einstaklingur fullnýti úrræðið í 10 ár snemma á lífsleiðinni verða eftirlaun 

hans samt sem áður 113% af lokalaunum, eða 13% hærri en lokalaun væru án 

séreignarsparnaðar. Þetta eru lægri eftirlaun heldur en ef úrræðið væri ekki nýtt þar sem 

einstaklingur var með 23% hærri lokalaun á mynd 10. En það að nýta úrræðið snemma á 

lífsleiðinni getur auðveldað ungu fólki að koma undir sig fótunum og lækka skuldsetningu 

við fasteignakaup (Fjármála- og efnahagsráðuneyti, 2016b). 

Þorbjörn Guðmundsson, formaður Landssamtaka lífeyrissjóða sagði í viðtali við Þóru 

Arngrímsdóttur á vegum Kastljóss, að samtökin væru almennt jákvæð gagnvart þeim 

úrræðum sem eru í boði í dag um nýtingu séreignarsparnaðar. Þetta úrræði aðstoði ungt 

fólk við það að einhverju leyti að byggja undir sína fjárhagslegu afkomu síðar. Hann telur 

þó ekki æskilegt að nýta þetta úrræði í langan tíma. Hann vill leggja áherslu á það að nýta 

séreignarsparnaðinn frekar í það sem hann er fyrst og fremst hugsaður fyrir, að safna fyrir 

eftirlaunum (Þóra Arngrímsdóttir, 2017). 
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5 Lokaorð 

Eins og staðan er á fasteignamarkaðinum í dag þá er algengt að það sé erfitt fyrir ungt fólk 

að kaupa sína fyrstu fasteign. Það stafar meðal annars af því að það er meiri eftirspurn 

heldur en framboð af íbúðum og þá sérstaklega minni íbúðum sem henta ungu fólki oft 

betur. Þessi framboðsskortur leiðir til hærra fasteignaverðs og í samræmi við það hefur 

hlutfall þeirra sem eru á leigumarkaðinum eða búa ennþá í foreldrahúsum hækkað 

töluvert.  

Fyrsta rannsóknarspurning ritgerðarinnar er: Hversu hagkvæmt er að nýta 

séreignarsparnað sem sparnaðarleið? 

Séreignarsparnaður er ein hagstæðasta sparnaðarleið sem er í boði þar sem ekki þarf 

að greiða fjármagnstekjuskatt af honum heldur einungis tekjuskatt. Hann skilar því af sér 

töluvert hærri upphæð í lok söfnunar heldur en reglubundinn sparnaður. Það kemur þó 

ekki að sök að nýta séreignarsparnaðinn fyrr á lífsleiðinni. Úrræðið séreign inn á lán hefur 

verið í boði frá júní 2014 og aðstoðar þá sem eru með íbúðarlán á þann hátt að heimila 

skattfrjálsar greiðslur séreignarsparnaðar inn á höfuðstól íbúðarlána. Með því að greiða í 

séreignarsparnað ber vinnuveitanda skylda til að greiða 2% mótframlag og því hægt að 

líta á það sem 2% launahækkun. Það er því tilvalið að nýta séreignarsparnaðinn í annað 

hvort hærri ellilífeyri eða sem skattfrjálsa niðurgreiðslu á höfuðstól láns. Úrræðið er þó 

aðeins í gildi til júní 2019. Við því á Fyrsta fasteign að taka við og aðstoða þá sem ekki eiga 

fasteign nú þegar. Svarið við rannsóknarspurningunni er að  greiðslur í séreignarsparnað 

yfir starfsævina skila sér í hærri eftirlaunum og því ættu allir sem hafa tök á að leggja fyrir 

í séreign til að auka ellilífeyrinn. Þar sem séreignarsparnaður skilar af sér í talsvert hærri 

upphæð heldur en reglubundinn sparnaður eins og sást á mynd númer 1. 

Önnur rannsóknarspurning ritgerðarinnar er: Auðveldar aðgerðin Fyrsta fasteign ungu 

fólki við kaup á fyrstu fasteign?  

Úrræðið Fyrsta fasteign samanstendur af þremur mismunandi leiðum til nýtingar; 

sparnaðarleiðin sem aðstoðar við söfnun fyrir útborgun, höfuðstólsleiðin með greiðslum 

inn á höfuðstól láns og blandaða leiðin sem er blanda af greiðslu inn á höfuðstól og lækkun 

á greiðslubyrði. 
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Sparnaðarleiðin á að auðvelda einstaklingum að hækka eiginfjárstöðu sína til að eiga 

fyrir útborgun á fasteign. Fyrr í verkefninu var tekið dæmi um einstakling sem nýtir þessa 

leið og er með 400.000 krónur í mánaðartekjur, leggur 4% af launum sínum í 

séreignarsparnað og fær 2% mótframlag. Þessi einstaklingur nær að safna 1.440.000 

krónum á fimm árum. Sú upphæð nýtist vissulega þegar kemur að útborgun í fasteign. 

Hinsvegar ef einstaklingur hyggst fjárfesta í fasteign á skemmri tíma en tíu árum þarf 

viðkomandi að gera ráðstafanir um aukasparnað, samhliða því að nýta sparnaðarleiðina.  

Höfuðstólsleiðin er sett upp á þann hátt að allur séreignarsparnaður, upp að vissu 

marki, fari beint í inngreiðslu á höfuðstól íbúðarláns. Markmið leiðarinnar er að draga úr 

vöxtum og með tímanum lækka mánaðarlegar afborganir. Áhrifin geta verið töluverð eins 

og fjallað var um í kafla 4.2 þar sem par með 24 milljón króna óverðtryggt íbúðarlán og 

800 þúsund krónur í heimilistekjur getur lækkað höfuðstól lánsins um allt að 6 milljónir 

króna eða um 31% á líftíma lánsins.  

Þriðja og síðasta leiðin er blandaða leiðin sem er í grunninn gerð til þess að auðvelda 

einstaklingum að ráða við afborganir á óverðtryggðu láni með því að nýta 

séreignarsparnaðinn til lækkunar á afborgunum. Á sama tíma gerir þetta óverðtryggð lán 

að aðgengilegri kosti með því að lækka mánaðarlega greiðslubyrði sem verður þá 

sambærileg greiðslubyrði á verðtryggðu láni.  

Þessar þrjár leiðir hafa alla sína kosti og koma til móts við einstaklinga í mismunandi 

aðstæðum. Allar hvetja þær til sparnaðar og vonandi verður úrræðið Fyrsta fasteign 

hvatning til þess að halda áfram að leggja fyrir í séreignarsparnað eftir að gildistíma 

úrræðisins lýkur. Leiðirnar eru ólíkar og skila af sér mismikilli eignamyndun. Til að mynda 

skilar höfuðstólsleiðin af sér hraðari eignamyndun þar sem einstaklingur hefur nú þegar 

lagt út fyrir útborgun á fasteign og sparnaðurinn fer beint inn á höfuðstól lánsins sem 

leiðir af sér minni vaxtakostnað og þar af leiðandi lægri afborgun. Því meira sem er greitt 

inn á höfuðstól þeim mun meira á viðkomandi í fasteigninni skuldlaust. Höfundur telur 

því höfuðstólsleiðina vera hagstæðustu sparnaðarleiðina þar sem hún skilar af sér mestri 

eignamyndum. 

Til þess að ungt fólk nýti þau úrræði sem í boði eru þarf það að þekkja úrræðin. Því er 

mikilvægt að kynna snemma hvers vegna þau ættu að nýta sér þær leiðir sem eru í boði. 

Einnig þarf að gera það á einfaldan hátt því ekki hafa allir mikla fjármálaþekkingu eða 
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áhuga. Þrátt fyrir gagnrýni mun úrræðið Fyrsta fasteign óneitanlega aðstoða marga við 

kaup á sinni fyrstu fasteign. Þó það sé eitt og sér ekki að leysa húsnæðisvanda allra er það 

vissulega skref í rétta átt.  

Þriðja rannsóknarspurning ritgerðarinnar er: Hver eru áhrifin á séreignarsparnað í lok 

söfnunar við það að nýta hluta fyrr á ævinni? 

Nýting séreignarsparnaðar snemma á lífsleiðinni hefur ekki stórvægileg áhrif á 

ellilífeyrinn ef einstaklingur leggur fyrir í séreign allan sinn starfsferill. Það að nýta hann 

snemma í fasteignakaup gerir það að verkum að ellilífeyrinn verður lægri heldur en ef 

hann væri ekki nýttur. Hann er samt sem áður hærri heldur en ef ekkert væri lagt í 

séreignarsparnað. Þrátt fyrir að ellilífeyrinn verði lægri með því að nýta hann fyrr á 

lífsleiðinni gæti það aðstoðað ungt fólk við það að byggja undir sína fjárhagslegu afkomu 

síðar sem leiðir til þess að þau hafi sterkari fjárhagslega stöðu þegar kemur að  töku 

ellilífeyris. Niðurstaðan er því að hagstætt sé að nýta séreignarsparnaðinn fyrr á 

lífsleiðinni til þess að styrkja fjárhagsstöðu sína með eignamyndum og skilar það sér sem 

hærri ellilífeyrir við starfslok heldur en ef ekkert væri lagt í séreign.  
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