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Formáli 

Ritgerð þessi er lokaverkefni mitt til BS prófs í viðskiptafræði við Háskóla Íslands árið 2018. 

Lokaverkefnið var unnið á vorönn 2018 og telur það til 6 ETCS eininga. Vinna og 

undirbúningur að verkefni hefur verið góð reynsla og veitt mér nánari sýn inn í 

viðfangsefnið sem eru fyrstu íbúðakaup og nýting löggjafarinnar Lög um stuðning til 

kaupa á fyrstu íbúð. 

Leiðbeinandi við verkefnið var Haukur Camillus Benediktsson, Lektor við 

viðskiptafræðideild og vil ég þakka honum stuðninginn og leiðsögnina. Einnig vil ég þakka 

foreldrum mínum, Áslaugu Ívarsdóttur og Pálma Vilhjálmssyni sem og Eðvarði Þór 

Hackert, fyrir yfirlesturinn og ómetanlegan stuðning á meðan náminu stóð. 
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Útdráttur 

Á sama tíma og uppgangur hefur verið í efnahagslífinu á Íslandi hefur hefur staða ungs 

fólks á leigu- og húsnæðismarkaði verið erfið. Húsnæðisverð hefur farið hækkandi og 

reynist það mörgum erfitt að leggja fyrir fé í reglubundinn sparnað til íbúðakaupa. 

Leiguverð hefur einnig verið hátt og meirihluti leigjenda nær með naumindum að ná 

endum saman eða safnar jafnvel skuldum. Sett voru á lög um stuðning til kaupa á fyrstu 

íbúð á Alþingi þann 1. júlí 2017. Ástæða lagasetningarinnar er erfið staða ungs fólks á 

húsnæðismarkaði á Íslandi. Löggjöfin heimilar þeim sem eru að festa kaup á sinni fyrstu 

íbúð að nýta skattfrjálsa úttekt á séreignasparnaði. Úrræðið skiptist á þá leið að heimilt 

er að nýta uppsöfnuð iðgjöld upp í útborgun á fyrstu eign og jafnframt að ráðstafa iðgjaldi 

inn á höfuðstól láns með jöfnum greiðslum. Heimildina má hver nýta í 10 ár og takmarkast 

upphæðin við 500.000 kr. af iðgjöldum á ári. Leitast var við að kanna hvernig úrræðið, Lög 

um stuðning til kaupa á fyrstu íbúð, nýtist einstaklingum sem aðstoð við fyrstu íbúðakaup 

á Íslandi. Úrræðið kemur sér vel fyrir þá sem ná að festa kaup á sinni fyrstu íbúð því hún 

léttir á greiðslubyrði. Það er þó ljóst að heimildin nýtist tekjuháum einstaklingum best og 

þó löggjöfin sé vissulega bót fyrir marga má deila um það hvort hún sé nægjanlegt úrræði 

fyrir þá sem þurfa mest á aðstoðinni að halda. 
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1 Inngangur 

Staða ungs fólks á húsnæðismarkaði hefur verið mikið í umræðunni undanfarin misseri. Á 

sama tíma og mikill uppgangur hefur verið í efnahagslífinu á Íslandi hefur staða ungs fólks 

á leigu- og húsnæðismarkaði verið erfið. Húsnæðisverð hefur hækkað mikið á síðustu 

árum og hefur hækkunin verið umfram hækkun kaupmáttar launa en launahækkanir hafa 

verið þó nokkrar unanfarin ár (Hagdeild Íbúðalánasjóðs, 2017). Staðan á leigumarkaði 

hefur þróast á sama hátt þar sem leiga hefur hækkað töluvert og leigjendur upplifa lítið 

öryggi. Almennt hefur verið meiri eftirspurn eftir húsnæði en framboð undanfarin ár og 

þá sérstaklega á höfuðborgarsvæðinu. Skýringar á þessum aðstæðum geta verið 

margþættar. Vaxandi fjöldi ferðamanna hefur að vissu leyti haft einhver áhrif á 

húsnæðismarkaðinn en einnig hefur skortur á nýjum íbúðum valdið umfram eftirspurn. 

Þessar breytur hafa meðal annars keyrt upp húsnæðisverð undanfarin ár (Hagdeild 

Íbúðalánasjóðs, 2018).  

Á Íslandi hefur ríkt ákveðin séreignastefna stjórnvalda þar sem fólk er hvatt til þess að 

festa kaup á eigin húsnæði. Erfið staða ungs fólks á húsnæðismarkaði hefur verið eitt af 

áhersluatriðum stjórnmálamanna og hefur verið stungið upp á ýmsum lausnum við 

vandanum að undanförnu í tengslum við alþingis kosningar (Höskuldur Daði Magnússon, 

2017). Staðan á leigumarkaði hefur verið erfið og stuðlar hún að því að meirihluti ungs 

fólks telur það ákjósanlegra að eignast sitt eigið húsnæði en að vera á leigumarkaði. Erfið 

staða á húsnæðismarkaði hefur gert ungu fólki erfiðara fyrir að koma sér upp sparnaði og 

láta sparnaðinn halda í við hækkun húsnæðisverðs. Há leiga gerir það að verkum að 

leigjendur hafa lítið fé til sparnaðar þegar búið er að leggja út fyrir mánaðarútgjöldum. 

Það er því ekki mikið svigrúm til sparnaðar og er því jafnvel sagt að einstaklingar séu fastir 

á leigumarkaði (Íbúðalánasjóður, 2017). 

Það skref að festa kaup á fyrstu íbúð getur því reynst mörgum þungt og þá sérstaklega 

þeim sem þurfa að standa alfarið á eigin fótum og njóta ekki aðstoðar annarra, svo sem 

foreldra. Tiltölulega hátt hlutfall ungs fólks býr enn í foreldrahúsum og er það í raun 

dýrmætt fyrir þá einstaklinga. Hlutfall þessara einstaklinga hefur farið hækkandi 

undanfarin ár og sem dæmi má nefna að frá árunum 2005 til 2015 hefur hlutfallið farið 

úr 48,1% í 56,9% hjá aldurshópnum 20-24 ára (Hagstofa Íslands, 2016). Það er skýrt að 

þeir sem fá þennan stuðning hafa meira svigrúm til að koma sér upp sparnaði til 
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húsnæðiskaupa og eyða minna í leigukostnað. Aðrir búa ekki svo vel að eiga sterkt 

bakland og standa því meira og minna einir með sinn húsnæðisvanda. 

Til að geta keypt íbúð þarf að eiga fyrir útborgun og standast greiðslumat. Bankar og 

aðrar lánastofnanir bjóða mishátt lánahlutfall af kaupverði fasteignar og þarf kaupandi 

því að leggja út fyrir mismuninum. Lánveitendur þurfa einnig að vita með nokkurri vissu 

hvort að fjárfestirinn eða fjárfestarnir geti staðið undir mánaðarlegum afborgunum af 

lánunum. Því er framkvæmt svokallað greiðslumat til að meta þessa stöðu. Það má segja 

að staðan sé hálf brengluð fyrir einstaklinga sem leigja á leigumarkaði en eru að huga að 

því að kaupa húsnæði. Þessir einstaklingar geta því lent í því að standast ekki greiðslumat 

þó svo að þeir séu að borga jafnvel hundrað þúsund krónum meira í mánaðarleigu en 

greiðslumatið gerir ráð fyrir í mánaðarlega afborgun af lánum (Arnhildur Hálfdánardóttir, 

2015). 

Viðfangsefni ritgerðarinnar eru fyrstu íbúðakaup og staða ungs fólks á 

húsnæðismarkaði. Lög tóku gildi þann 19. október 2016 sem eiga að styðja ungt fólk við 

kaup á sinni fyrstu íbúð. Lögin hafa tekið örlitlum breytingum en þau tóku gildi í núverandi 

mynd þann 1. júlí 2017 (lög um stuðning til kaupa á fyrstu íbúð nr. 111/2016). Leitast 

verður við að kanna hvernig úrræðið, Lög um stuðning til kaupa á fyrstu íbúð, nýtist 

einstaklingum sem aðstoð við fyrstu íbúðakaup á Íslandi. 

Í ljósi þess verður fyrst fjallað um húsnæðismál á Íslandi og stöðu ungs fólks á 

húsnæðismarkaði nú á tímum. Þá næst, hvað þarf til þess að geta keypt íbúð. Þar sem 

lögin veita heimild til úttektar á séreignarlífeyrissparnaði verður síðan borinn saman 

lífeyrissparnaður og séreignarlífeyrissparnaður með tilliti til laga og hvata. Loks verður 

löggjöfin sem heimilar notkun séreignarsparnaðar til fyrstu íbúðakaupa krufin og 

möguleikar nýtingar úrræðisins kannaðir. Einnig verður farið yfir tilefni 

lagasetningarinnar. Í lokin verður skoðað hvað þarf til þess að einstaklingur geti keypt 

íbúðarhúsnæði. Tekið verður dæmi um nýtingu á löggjöfinni til kaupa á fyrstu íbúð. 
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2 Húsnæðismál á Íslandi 

Á Íslandi ríkir velferð og hafa lífskjör Íslendinga almennt batnað mikið á síðustu árum og 

áratugum. Aðgengi fólks að viðunandi húsnæði er talið til mannréttindamála og hafa 

íslensk stjórnvöld skuldbundið sig með lögum að tryggja þetta aðgengi. Lög um 

húsnæðismál eiga að stuðla að því að landsmenn geti búið við öryggi og jafnfrétti í 

húsnæðismálum. Þessar aðstæður eru skapaðar með skipulagi í húsnæðismálum og 

lánveitingum til húsnæðiskaupa. Auk þess veitir ríkið fjármuni til þess að auka möguleika 

fólks til að eignast eða leigja húsnæði á viðráðanlegum kjörum (lög um húsnæðismál nr. 

44/1998). 

Íbúðalánasjóður er lánastofnun á vegum ríkisins, en stofnunin ber nú ábyrgð á 

framkvæmd húsnæðismála auk þess að veita húsnæðislán. Áður fyrr var stofnunin fyrst 

og fremst lánasjóður (Íbúðalánasjóður, e.d.). Íbúðalánasjóður gegnir því mikilvægu 

hlutverki í öflun og framsetningu gagna um húsnæðismál á Íslandi ásamt því að bera 

ábyrgð á framkvæmd húsnæðismála í umboði ráðherra. Sé fólk ekki fært um að sjá sér 

fyrir húsnæði er það á vegum sveitarstjórna á viðkomandi stað að að leysa þann vanda 

(Stjórnarráð Íslands, e.d.). 

Það eru ýmis öfl sem stjórna húsnæðisverði á Íslandi. Húsnæðisverð ræðst af framboði 

og eftirspurn og eru það mismunandi drifkraftar sem hafa áhrif þar á. Eftirspurnarþættir 

eins og íbúafjöldi, skuldastaða heimilanna, aðgengi að lánsfé, ráðstöfunartekjur og fjöldi 

ferðamanna hafa áhrif á verð á íbúðarhúsnæði. Aukin eftirspurn veldur hækkun á 

húsnæðisverði og minni eftirspurn lækkar verð. Undanfarin ár hefur fjöldi erlendra 

ferðamanna aukist á Íslandi. Einnig hefur fjöldi erlends vinnuafls starfað hérlendis 

undanfarin ár. Þessir þættir auka eftirspurn á íbúðarhúsnæði og hafa því haft áhrif á 

húsnæðisverð á Íslandi. Íbúafjöldi á höfuðborgarsvæðinu hefur einnig aukist undanfarin 

ár og hefur það aukið eftirspurn húsnæðis á höfuðborgarsvæðinu. Byggingarkostnaður 

hefur hækkað undanfarin ár og þá sérstaklega á litlum íbúðum sem hefur þær afleiðingar 

að dregið hefur úr framboði. Skortur á lóðum og flóknar skipulagsreglur hægja á framboði 

á húsnæði og keyra sömuleiðis upp húsnæðisverð. Það hafa því ýmsir drifkraftar 

eftirspurnar og framboðs haft þau áhrif að húsnæðisverð hefur farið hækkandi 

undanfarin ár (Björn Brynjúlfur Björnsson, 2016). 
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2.1 Staða ungs fólks á húsnæðismarkaði 
Þegar litið er á búsetu ungs fólks skiptist hún að mestu leyti í þrennt. Þá búa einstaklingar 

ýmist í eigin húsnæði, í foreldrahúsum eða leigja á leigumarkaði. Búseta ræðst hns vegar 

yfirleitt af fjárhagslegum og félagslegum þáttum.  

Samkvæmt niðurstöðum Hagdeildar Íbúðalánasjóðs úr könnunum, sem gerð var á 

þeirra vegum og markaðsrannsóknafyrirtækisins Zenter, má sjá að stór hluti yngri 

aldurshópa er á leigumarkaði. Einnig býr stór hluti einstaklinga á aldrinum 18-24 ára í 

foreldrahúsum eða um 50%. Ef litið er til aldurshópsins 25-34 ára má sjá að færri búa í 

foreldrahúsum eða um 13%. Hlutfall einstaklinga á leigumarkaði er þó nánast hið sama 

milli þessara aldurshópa þar sem 33% einstaklinga á aldrinum 18-24 ára eru á 

leigumarkaði og 31% í eldri aldurshópnum. Um 53% einstaklinga á aldrinum 25-34 ára búa 

í eigin húsnæði á meðan 9% einstaklinga á aldrinum 18-24 ára búa í eigin húsnæði 

(Íbúðalánasjóður, 2017). 

Það er því greinilegt að það á sér stað þó nokkur aukning milli aldurshópanna þar sem 

fleiri einstaklingar í eldri aldurshópnum hafa náð að fjárfesta í eigin húsnæði. Þar sem 

hlutfall einstaklinga á leigumarkaði helst tiltölulega óbreytt milli þessara aldurshópa, má 

telja að það séu frekar þeir sem bjuggu í foreldrahúsum sem hafi náð að fjárfesta í eigin 

húsnæði frekar en þeir sem voru á leigumarkaði. Það er ljóst að þeir sem búa í 

foreldahúsum hafi meira svigrúm til þess að leggja fyrir og spara húsnæðiskostnað en þeir 

sem búa í leiguhúsnæði. 

Nafnverð húsnæðisverðs hefur farið hækkandi undanfarin ár og hefur leiguverð einnig 

hækkað að sama skapi. Umræðan um erfiða stöðu á fasteignamarkaði hefur farið hátt og 

sérstaklega er talað um hversu erfitt er fyrir ungt fólk er að eignast sína fyrstu íbúð. 

Hinsvegar, ef fasteignaverð er skoðað í sögulegu samhengi sem hlutfall af launum, má sjá 

að húsnæði kostaði í grunninn það sama árið 2016 og það gerði árið 1994. Nokkrar litlar 

sveiflur áttu sér þó stað á þessu langa tímabili. Aðgengi að lánsfé er einnig gott ef það er 

skoðað í sögulegu samhengi, þar sem nú er að jafnaði hægt að fá lán fyrir að hámarki 85% 

af fasteignaverði á meðan hámarks lánshlutfall var á bilinu 60%-70% frá árunum 1994 til 

2002. Á árunum 2004 til 2006 veittu bankar þó 100% lán, en mikil þensla var á þessu 

tímabili. Eftir þessa miklu þenslu fylgdi í kjölfarið efnahagshrun sem meðal annars leiddi í 

ljós að 100% lánveitingar höfðu ekki verið skynsamlegar (Björn Brynjúlfur Björnsson, 
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2016). Það er eðlilegt að þurfa að hafa fyrir því að eignast íbúð. Það er því óeðlilegt að 

taka 100% lán fyrir svo stórri fjárfestingu sem kaup á húsnæði er. Það mætti teljast bæði 

óábyrgt, mjög áhættusamt og óeðlilegt að þurfa ekki að leggja sjálfur til fjármagn. 

Fjárfesting íbúðarhúsnæðis er yfirleitt stærsta fjárfesting einstaklinga og er mikil ábyrgð 

og einnig áhætta sem fylgir þeirri fjárfestingu. 

Fjárhagur leigjenda hefur batnað milli áranna 2015 og 2017. Árið 2017 gat 46% 

leigjenda lagt fyrir svolítið/talsvert sparifé, miðað við 28% árið 2015. Það þýðir þó að 

meirihluti leigjenda getur ekki lagt fyrir sparifé og nær með naumindum að ná endum 

saman eða safnar jafnvel skuldum. Samkvæmt sömu könnun og var nefnd hér að framan, 

voru leigjendur spurðir: „Ef nægjanlegt framboð væri af öruggu leiguhúsnæði og nægilegt 

framboð væri af húsnæði til kaups. Hvort myndir þú velja að vera á leigumarkaði eða eiga 

húsnæði sem þú byggir í?“. Af þeim sem svöruðu voru um 80% svarenda sem sögðust vilja 

kaupa en einungis 20% leigjenda sem vildu leigja (Íbúðalánasjóður, 2017). Það eru því skýr 

merki um að ungt fólk á Íslandi telji það ákjósanlegra að búa í eigin húsnæði en að leigja 

á leigumarkaði. Ástæðurnar geta verið margvíslegar en aðstæður á leigumarkaði hafa 

eflaust einhver áhrif á þessar skoðanir.  
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3 Hvað þarf til að geta keypt íbúð? 

Í þessum kafla verður farið yfir fyrstu skrefin í íbúðarkaupum eftir að búið er að finna íbúð. 

Helstu lánamöguleikar eru skoðaðir og þær kröfur sem þarf að uppfylla til þess að geta 

tekið fasteignalán hjá lánastofnun. 

Fæstir búa svo vel að eiga fyrir fasteign beint úr eigin vasa og þurfa því að reiða sig á 

fasteignalán. Bankar, sparisjóðir, lífeyrissjóðir og Íbúðalánasjóður bjóða upp á 

fasteignalán fyrir einstaklinga. Skilyrði sem þessar stofnanir setja fyrir því að einstaklingur 

geti tekið hjá þeim fasteignalán eru misströng. Einnig bjóða þær upp á mismunandi 

tegundir lána og lánakjara. Til þess að geta tekið lán þarf að eiga eigið fé fyrir mismuninum 

á verði íbúðar sem ekki er lánað fyrir. Lánastofnanirnar bjóða upp á mismunandi hámarks 

lánshlutfall af fasteignaverði. Þar ber að nefna stærstu bankana, Arion banka og 

Íslandsbanka, Landsbanka, einnig Sparisjóðinn og Íbúðarlánasjóð. Bankarnir þrír bjóða 

upp á grunnlán fyrir 70% af virði kaupmats eða fasteignamats. Einnig bjóða þeir upp á 

viðbótarlán fyrir fyrstu kaupendur og getur þá lánshlutfallið numið 85% af kaupverði. Auk 

þess bjóða þeir upp á aukalán fyrir fyrstu kaupendur en hámarkslánshlutfall getur þó ekki 

numið meira en 90% af kaupverði eignar (Herborg, 2018). Upphæðin sem einstaklingur á 

í handbæru fé, sparnaður, er því einn af stærstu áhrifaþáttunum á hversu dýra fasteign 

hann getur keypt. 

Annar stór áhrifaþáttur er mánaðarleg greiðslubyrði. Lántakinn þarf að geta staðið 

undir mánaðarlegum afborgunum af láni og þarf því að meta greiðslugetu miðað við 

núverandi tekjur og útgjöld. Lánveitandi gerir því kröfu um svokallað greiðslumat sem 

metur ráðstöfunartekjur einstaklingsins og útgjöld. Út frá því er hægt að sjá hvort 

einstaklingurinn ætti að geta staðið undir mánaðarlegum afborgunum af lánunum. Hægt 

er að sækja um greiðslumat rafrænt á netinu hjá stærstu viðskiptabönkunum og hefur 

greiðslumatsferlið verið einfaldað þó nokkuð á undanförum árum, meðal annars vegna 

þessa. Þá þurfa nokkur gögn að fylgja umsókninni sem gerir lánveitanda kleift að skoða 

fjárhagsstöðu viðkomandi aftur í tímann. Greiðslumatið á að gefa skýra mynd um 

greiðslugetu einstaklingsins og þar af leiðandi hversu hátt lán viðkomandi getur tekið 

(Landsbankinn, e.d.). 

Greiðslumat er lögboðið og á að segja til um greiðslugetu einstaklings. Samkvæmt 20. 

gr. laga um fasteignalán til neytenda segir að í samræmi við reglugerð sem ráðherra setur, 
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skal meta greiðslugetu og lánshæfi neytanda áður en samningur um lán til fasteignakaupa 

er gerður. Eitt af markmiðum laganna er þó að stuðla að því að lánveitingar séu ábyrgar 

og sporna þannig við óhóflegri skuldsetningu lántaka (lög um fasteignalán til neytenda nr. 

118/2016). 

Þessi tvö skref, að leggja út eigið fé fyrir mismuninum sem ekki er lánað fyrir og að 

standast greiðslumat, eru helstu fjárhagslegu skrefin sem þarf að ganga í gegnum til að 

festa kaup á fasteign. Það eru þó fleiri ákvarðandi þættir sem geta haft árhif á það hvort 

að kaupin munu eiga sér stað. 
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4 Sparnaður 

Sparnaður er skilgreindur sem sá hluti tekna sem verður eftir, að frádregnum 

persónulegum útgjöldum á tilteknum tíma. Ef fjármagn verður afgangs myndast 

sparnaður, en treysti einstaklingur á neyslulán til framfærslu auk tekna, verða engar 

tekjur afgangs sem hægt væri að verja í sparnað. Hægt er að breyta sparnaði í auknar 

tekjur með því að fjárfesta eða fela banka fjármagnið til ávöxtunar (Investopedia, e.d.). 

Þegar einstaklingar leggja tekjur inn á reikning í banka, kallast það innlán, þar sem 

einstaklingurinn er í raun að lána bankanum fé. Fyrir lánið fær einstaklingurinn umbun í 

formi vaxta sem er í raun greiðsla fyrir lánið á fénu. Innlán eru algengt form sem 

einstaklingar nýta sér við sparnað (Íslandsbanki, e.d.a). Sparnaður einstaklinga getur falið 

í sér mismunandi markmið; til að eiga fyrir neyslu í nákominni framtíð eða stærri 

fjárfestingum á borð við íbúð. Bankar bjóða upp á mismunandi sparnaðarleiðir með 

mismunandi kjörum til að mæta mismunandi þörfum til sparnaðar. 

4.1 Lífeyrissparnaður 
Stór hluti sparnaðar Íslendinga er geymdur í lífeyrissjóðum og er hlutfall sparnaðarins af 

vergri landsframleiðslu mjög hátt samanborið við margar þjóðir. Í ljósi þess að meðalaldur 

Íslendinga fer hækkandi, má segja að lífeyrisréttindi verði sífellt mikilvægari fyrir 

einstaklinga. Einstaklingar mega því búast við að lifa í 15 til 25 ár eftir að þeir hætta vinnu. 

Séu þessi ár sett í samhengi við meðalaldur Íslendinga, telja eftirlaunaárin um það bil 

fjórðung fullorðinsáranna. Á eftirlaunaárunum lifa einstaklingar að mestu leyti á lífeyri og 

tekjum af sparifé. Lífeyrisgreiðslur eru því mikilvægar þar sem að þær eru yfirleitt 

aðaltekjulind einstaklinga á þessum árum (Gunnar Baldvinsson, 2004). 

Öllum launþegum og þeim sem stunda sjálfstæðan atvinnurekstur á Íslandi er rétt og 

skylt að greiða iðgjald í lífeyrissjóð og tryggja sér þannig lífeyrisréttindi. Skyldan fellur 

undir alla launamenn frá og með 16 ára aldri til 70 ára aldurs. Þessi skyldubundni lífeyrir 

er samtryggingakerfi sem felst í því að sjóðfélagar tiltekins lífeyrissjóðs tryggja sér og 

öðrum sjóðsfélögum ellilífeyri. Sjóðfélagar eiga rétt á ævilöngum ellilífeyri. Verði 

sjóðfélagi af vinnu vegna örorku, tryggir samtryggingarkerfið sjóðfélaga fyrir 

tekjumissinum. Eins er barnalífeyrir greiddur með börnum örorkulífeyrisþega að minnsta 

kosti til 18 ára aldurs. Einnig eru fjölskyldur sjóðfélaga tryggðar fyrir tekjumissi vegna 
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andláts viðkomandi. Makalífeyrir er þó yfirleitt tímabundinn og fá makar yfirleitt greiðslur 

í þrjú til fimm ár eftir lát maka (Lífeyrismál, e.d.a). 

Lágmarksiðgjald er 12% af iðgjaldsstofni og skiptist upphæðin á milli atvinnurekanda 

og launþegans. Iðgjald getur þó numið hærra hlutfalli en 12% því hægt er að semja um 

hærra hlutfall í ráðningarsamningum eða kjarasamningum. Einnig er kveðið á um 

mismunandi hlutfall iðgjalds í sérlögum, þó aldrei lægra en 12%. Iðgjöld eru greidd af 

öllum tegundum launa eða þóknana fyrir unnin störf sem eru skattskyld samkvæmt lögum 

um tekjuskatt. Þar með talið eru atvinnuleysisbætur sem eru greiddar út samvæmt lögum 

um atvinnuleysistryggingar. Ekki eru talin til iðgjaldsstofns hlunnindi sem greidd eru í fríðu 

eða eftirlaun og lífeyrir. Skylduiðgjöldin sem allir launamenn greiða í lífeyrissjóð á 

aldrinum 16 til 70 ára aldurs tryggja viðkomandi lágmarkstryggingavernd. 

Lágmarkstryggingarverndin miðast við lágmark 40 ára inngreiðslutíma iðgjalda. 

Mánaðarleg upphæð sem viðkomandi fær mun tryggja einstaklingnum 56% af meðaltali 

af þeim mánaðarlaunum sem greitt var af mánaðarlega í ellilífeyri. Greiðslurnar eru 

greiddar mánaðarlega frá þeim tíma sem taka hefst og til æviloka (lög um skyldutryggingu 

lífeyrisréttinda og starfsemi lífeyrissjóða nr. 129/1997). 

4.2 Viðbótarlífeyrissparnaður 
Það er ljóst að ellilífeyrisgreiðslur vegna skyldulífeyris munu ekki tryggja einstaklingum 

óbreyttar tekjur er látið er af vinnu og er því viðbótarlífeyrissparnaður mikilvæg viðbót 

við hefðbundinn lífeyri. Til þess að minnka muninn þegar fastri tekjuöflun lýkur og hafa 

þannig meiri tekjur á eftirlaunaárunum, hafa einstaklingar val um að greiða í 

séreignarlífeyrissparnað. Launþegar og þeir sem stunda sjálfstæðan atvinnurekstur geta 

greitt frá 2% til allt að 4% af heildarlaunum sínum í séreignarlífeyrissparnað auk 

skylduiðgjalds. Þessi viðbót kallast viðbótarlífeyrissparnaður og greiðslurnar eru kallaðar 

viðbótariðgjald. Vinnuveitandi greiðir mótframlag sem nemur 2% af heildarlaunum en 

það er þó hægt að semja um hærra hlutfall (Lífeyrismál, e.d.b). 

Viðbótarlífeyrissparnaðariðgjöld eru frádráttabær frá skattstofni líkt og skylduiðgjöld 

og lúta iðgjöldin því sömu skattareglum. Tekjuskattur er greiddur þegar sparnaðurinn er 

tekinn út og geta lífeyrisþegar þá nýtt persónuafslátt sinn til lækkunar skattanna. 

Réttindin sem fylgja útborgunarreglum viðbótarlífeyris eru þó rýmri. Kostirnir eru því þó 

nokkrir. Það má segja að mótframlagið sem vinnuveitandi greiðir sé í formi 
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launahækkunnar. Allir eiga rétt á að greiða í viðbótarlífeyrissparnað og þarf einungis að 

útbúa samning við launagreiðanda um viðbótariðgjaldið. Launþeginn eða sjálfstætt 

starfandi atvinnurekandinn velur svo sjálfur vörsluaðila viðbótarlífeyrissparnaðarins og 

ávöxtunarleið. Einnig er valin sparnaðarleið hjá vörsluaðila, en yfirleitt er hægt að velja 

milli nokkurra sjóða sem fela í sér mismunandi fjárfestingarleiðir. Getur viðkomandi 

þannig haft áhrif á hversu litla eða mikla áhættu hann vill taka varðandi ávöxtun á 

sparnaðinum. Ólíkt samtryggingunni erfist inneign einstaklingsins að fullu við fráfall. 

Erfingjar fá því innistæðuna ásamt verðbótum og vöxtum og greiða ekki erfðafjárskatt af 

inneigninni. Með erfingjum er þá átt við maka eða börn. Inneignin er laus til útborgunar 

fyrr en almennur ellilífeyrir. Yfirleitt er inneignin laus til útborgunar við 60 ára aldur og er 

hún þá annað tveggja tekin út yfir lengri tíma eða í einu lagi. Sparnaðurinn auðveldar því 

fólki að hætta að vinna fyrir sjötugt ef það kýs það. Ef einstaklingur verður fyrir alvarlegu 

slysi eða veikindum, sem gera það að verkum að hann þurfi að draga úr vinnu, er hægt að 

fá viðbótarlífeyrissparnaðinn greiddan út. Greiðslurnar fylgja þó ákveðnum reglum. 

Viðbótarlífeyrissparnaður er einnig öruggari en hefðbundinn sparnaður að því leyti að 

verði einstaklingur gjaldþrota geta kröfuhafar ekki gengið að sparnaðinum (Lífeyrismál, 

e.d.b). 

Viðbótarlífeyrissparnaður er því hagstæðari sparnaður að mörgu leyti en venjulegur 

reglubundinn sparnaður. Það fylgja því líka ákveðin þægindi að vinnuveitandi sér um það 

að greiða iðgjöldin. Viðbótarlífeyrissparnaðurinn vex hraðar en hefðbundinn sparnaður 

því vegna áhrifa vaxtavaxta geta langtímaáhrifin orðin sú að vextir verði meirihlutinn af 

uppsafnaða sparnaðinum. Skattalegt hagræði felst einnig í því að á sparnaðartíma er ekki 

greiddur fjármagnstekjuskattur af vaxtatekjum (Lífeyrismál, e.d.b). 

Þrátt fyrir margvíslega hvata sýna niðurstöður könnunar að stór hópur fólks greiðir ekki 

í séreignarsparnað og þá sérstaklega fólk á leigumarkaði. Samkvæmt niðurstöðum 

Hagdeildar Íbúðarlánasjóðs og markaðsrannsóknafyrirtækisins Zenter frá september 

2017, greiðir rétt rúmlega helmingur leigjenda í séreignasparnað eða um 57%. Þar mátti 

sjá að eftir því sem tekjur leigjenda eru lægri því ólíklegri eru þeir til þess að greiða í 

séreignarsparnað. Einnig mátti sjá að einstæðir foreldrar væru ólíklegri til þess að greiða 

í séreignasparnað en barnlaus pör (Íbúðalánasjóður, 2017). 
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Það má því áætla að íþyngjandi leigukostnaður og slæm fjárhagsstaða einstaklinga á 

leigumarkaði geri það að verkum að einstaklingar greiði ekki í séreignasparnað. Einnig má 

færa rök fyrir því að einstaklingar þurfi meira á fé að halda í framfærslu nú á tímum ef 

fjárhag þeirra er þannig varið að þeir nái varla endum saman í lok mánaðar eða safni 

jafnvel skuldum. Niðurstöður rannsóknarinnar greindu ekki frá því hvort þeir sem ekki 

greiddu í séreignasparnað viti af kostum sparnaðarins eða viti yfir höfuð af tilurð hans. 

Það væri því áhugavert að vita hversu margir eru nægjanlega vel upplýstir um 

séreignasparnað, kosti og fyrirkomulag. 
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5 Stuðningur til kaupa á fyrstu íbúð 

Sett voru á lög á Alþingi, nr. 111/2016 um stuðning til kaupa á fyrstu íbúð, þann 19. 

október 2016. Lögin hafa tekið örlitlum breytingum en hafa staðið í gildi í núverandi mynd 

frá 1. júlí 2017. Heimila lögin þeim sem eru að festa kaup á sinni fyrstu íbúð að nýta 

skattfrjálsa úttekt á séreignasparnaði upp í kaupin og bera þau heitið Lög um stuðning til 

kaupa á fyrstu íbúð (lög um stuðning til kaupa á fyrstu íbúð nr. 111/2016). 

Úrræðið skiptist í þrjár mismunandi leiðir sem er þó hægt að blanda saman. Ein leiðin 

er að nýta uppsöfnuð iðgjöld skattfrjálst upp í útborgun á fyrstu eign. Önnur leið er að 

hægt er að ráðstafa iðgjaldi inn á höfuðstól láns með jöfnum greiðslum. Lánið þarf að vera 

tryggt með veði í sjálfri eigninni og vera af tegundinni óverðtryggt. Lánið þarf að veita rétt 

til vaxtabóta og vera með réttu húsnæðislán. Þriðja leiðin er að blanda þessum tveimur 

leiðum saman. Heimildinni lúta ýmis önnur skilyrði. Úrræðinu fylgja takmörk á því hversu 

háa upphæð er hægt að nýta og í heildina nemur hún 500.000kr á einstakling á ári. Ef um 

er að ræða hjón eða sambýlisfólk er upphæðin tvöföld. Heimildinni til mánaðarlegra 

greiðslna séreignarsparnaðar sem eru nýttar eru einnig sett takmörk. Af eigin iðgjaldi má 

að hámarki nýta 4% og 2% frá launagreiðanda. Sett eru þó skilyrði fyrir því að framlag 

einstaklingsins nemi aldrei lægri upphæð en framlag launagreiðandans. Einstaklingurinn 

getur notað séreignasparnað sem hann hefur safnað upp frá 30. júní 2014. Heimildina má 

nýta í 10 ár, en einstaklingurinn getur tekið hlé á greiðslum eða hætt notkun úrræðisins 

hvenær sem er. Tímabilið lengist þó ekki þótt tekin séu hlé, því 10 árin eru samfellt tímabil 

talið frá fyrsta degi sem úrræðið er nýtt. Heildarupphæðin sem einstaklingur getur því 

nýtt eru fimm milljónir á þessu tíu ára tímabili (lög um stuðning til kaupa á fyrstu íbúð nr. 

111/2016). 

Það eru skýr skilyrði sett um að rétthafi hafi ekki átt fasteign áður enda er löggjöfin 

ætluð þeim sem eru að festa kaup á sinni fyrstu íbúð. Önnur skilyrði eru þau að kaupandi 

þarf að eiga að minnsta kosti 30% hlut í fasteigninni og geta eigendur ekki verið fleiri en 

tveir á kaupdegi. Komi svo til að rétthafi selji íbúð sína innan þessara tíu ára fellur 

heimildin þó ekki niður svo lengi sem rétthafi kaupir sér nýja íbúð í stað þeirrar sem seld 

var (lög um stuðning til kaupa á fyrstu íbúð nr. 111/2016).  

Þar sem lögin tóku gildi í núverandi mynd þann 1. júlí 2017, er gert ráð fyrir því að 

heimildin gildi fyrir þá sem keyptu sér sína fyrstu íbúð þann 1. júlí það ár eða síðar. Það er 
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þó undantekning á því þar sem einstaklingar sem keyptu sína fyrstu íbúð á tímabilinu 1. 

júlí 2014 til og með 30. júní 2017 hafa heimild til að nýta úrræðið með því að fá 

viðbótarlífeyrissparnað greiddan út eða ráðstafa sparnaðinum sem greiðslu inn á veðlán. 

Sömu lagaskilyrði gilda einnig fyrir einstaklinga sem sækja um þessa undanþágu og gilda 

nú. Fresturinn til að sækja um nýtingu á heimildinni var til ársloka 2017 (Ríkisskattstjóri, 

e.d.). 

5.1 Tilgangur og tilefni lagasetningarinnar 
Íslensk stjórnvöld hafa skuldbundið sig með lögum til þess að tryggja aðgengi fólks að 

viðunandi húsnæði. Húsnæði er nauðsynjavara og er það talið til mannréttindamála. Ef 

markaðurinn einn og sér nær ekki að tryggja það framboð af húsnæði sem þörf er á er 

það því í höndum ríkisvaldsins að grípa inn í og leiðrétta starfsemi húsnæðismarkaðarins 

(Jón Rúnar Sveinsson, 2002). 

Húsnæðisverð hefur farið hækkandi undanfarin misseri. Undirvísitalan, húsnæði, hiti 

og rafmagn, hafði grunngildið 100 árið 2008. Undirvísitalan hefur farið stighækkandi upp 

í 172,5 núna síðast í mars 2018 (Hagstofan, 2018). Þessi hækkun á húsnæðisverði hefur 

þróast samhliða heldur lítilli verðbólgu eins og sjá má á mynd 1, þar sem má sjá þróun 

vítitölu neysluverðs. Ef undirvísitalan er tekin út úr verðbólguviðmiðum hefur verðbólgan 

í raun verið neikvæð um langt skeið (Hagfræðideild Landsbankans, 2018). 

 

 

Mynd 1 Vísitala neysluverðs og undirvísitalan; vísitala húsnæðis, hita og rafnagms (Hagstofa Íslands, 
e.d.) 
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Tilefni lagasetningarinnar felst að mestu í hækkandi verði fasteigna. Hækkunin hefur 

komið sér afar illa fyrir unga einstaklinga sérstaklega og barnafjölskyldur sem eru að reyna 

að festa kaup á sinni fyrstu íbúð og koma yfir sig öruggu þaki. Markmið lagasetningarinnar 

er því að efla stuðning við einstaklinga sem eru að festa kaup á sinni fyrstu íbúð. Önnur 

ástæða lagasetningarinna er aukin krafa um hátt eigið fjárframlag við kaup á húsnæði 

(Þingskjal nr. 1538/2015-2016). Þó það lánahlutfall sem lánastofnanir veita sé í raun hátt 

í sögulegu samhengi, er eigið fjárframlag sem kaupendur þurfa að leggja út fyrir kaupum 

á íbúð vissulega há upphæð í ljósi þess hversu hátt fasteignaverð er orðið. 
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6 Nýting úrræðisins 

Lítið er til af útgefnu efni um fjölda einstaklinga eða meðalgreiðslur þeirra sem hafa nýtt 

sér lagaheimildina Lög um stuðning til kaupa á fyrstu íbúð, eftir að hún tók gildi í 

núverandi mynd 1. júlí 2017. Samkvæmt óbirtum upplýsingum frá embætti 

Ríkisskattstjóra hafa þó í kringum 5500-6000 manns sótt um að nýta úrræðið vegna 

tímabilsins 1. júlí 2014 til 30. júlí 2017. Af þessum umsækjendum var þó einhver hópur 

sem sótti um úrræðið „til öryggis“ án þess að hafa fest kaup á sína fyrstu íbúð eftir 1. júlí 

2014. Þeim umsóknum verður synjað. Undanþágan var auglýst sérstaklega í lok árs 2017 

þar sem fresturinn til að sækja um undanþágu rann út í lok þess árs. Af heildarfjöldanum 

sem vitnað er í hér að framan voru rúmlega 4000 einstaklingar sem sóttu um 

undanþáguna milli jóla og áramóta í lok árs 2017 (Magnús Bragi Ingólfsson, munnleg 

heimild, 4. apríl 2018). 

Eins og áður sagði eru ekki útgefnar tölur á reiðum höndum um fjölda þeirra sem hafa 

nýtt sér úrræðið eftir 1. júlí 2017. Vitað er þó að þessi fjöldi er minni en helmingur 

heildarumsækjenda. Það er þó ljóst að þeir einstaklingar sem keyptu íbúð eftir að lögin 

tóku gildi og hafa sótt um nýtingu úrræðisins, hafa almennt sótt um að nýta blönduðu 

leiðina. Það er sú leið að fá að ráðstafa mánaðargreiðslum inn á höfuðstól sem og nýta 

uppsafnaðan séreignasparnað í útgreiðslu upp í kaupin á fasteigninni. Nokkuð er um að 

aðilar sem keyptu íbúð fyrir gildistöku laganna og hafa þegar fengið útgreiðslu, sæki um 

að fá að ráðstafa mánaðargreiðlum inn á höfuðstól láns. Þó nokkuð er um það að 

einstaklingar hafi ekki greitt í séreignasparnað og hefji því greiðslur í séreignasjóð eftir að 

það hefur fest kaup á íbúðarhúsnæði. Þeirra 10 ára gildistímabil hefst þá á sama tíma og 

fest voru kaup á íbúðinni (Magnús Bragi Ingólfsson, munnleg heimild, 4. apríl 2018). 

Hafi einstaklingur greitt um einhvern tíma í séreignasparnað getur viðkomandi notað 

hina uppsöfnuðu upphæð skattfrjálst upp í útborgun íbúðar. Eins og fram hefur komið má 

nýta úrræðið yfir 10 ára tímabil. Tökum dæmi um einhleypan einstakling sem hefur verið 

með 400.000 kr. í mánaðarlaun undanfarin ár og greitt í séreignasparnað í þrjú ár. 

Iðgjaldið hjá einstaklingnum nemur 4% og mótframlag launagreiðanda 2% og er því 

hámarksheimild löggjafarinnar nýtt. Mánaðarleg iðgjöld einstaklingsins og 

launagreiðanda hafa því numið 24.000 kr. á mánuði. Ef miðað er við 3,5% raunávöxtun á 

ári má áætla að einstaklingurinn eigi um 925.904 kr. í lok þriggja ára tímabilsins. Þrír 



23 

stærstu viðskiptabankarnir bjóða mjög sambærileg kjör og lánamöguleika. Tökum dæmi 

þar sem einstaklingurinn tekur lán hjá Íslandsbanka. Íslandsbanki býður upp á 

húsnæðislán fyrir allt að 80% hlutfalli af kaupverði fasteignar og býður einnig upp á allt 

að 2.000.000 kr. aukalán. Heildarlánahlutfall getur því numið allt að 90% af kaupverði 

eignar (Íslandsbanki, e.d.b). Sé séreignasparnaðurinn eini sparnaðurinn sem viðkomandi 

hyggst leggja út fyrir útborgun skulum við gera ráð fyrir að einstaklingurinn nýti sér 

ýtrustu lánamöguleika og taki því 2.000.000 kr. aukalán. Íbúðin má því ekki kosta 

einstaklinginn meira en 9.250.000 kr. miðað við þennan sparnað. Þrjú ár er að vísu ekki 

langur sparnaðartími ef verið er að safna fyrir stórri fjárfestingu líkt og húsnæði. En það 

er þó ljóst að ætli einsklingur einungis að nota séreignasparnaðinn upp í útborgun á íbúð 

dugir það skammt og er það því ólíklegt að viðkomandi muni hafa efni á íbúðarkaupum 

miðað við fasteignaverð nú á tímum. Segjum sem svo að einstaklingurinn ætli að festa 

kaup á íbúð sem kostar 30.000.000 kr. Breytum dæminu og lengjum sparnaðartímann 

upp í fimm ár. Miðað við sömu forsendur og áður mun einstaklingurinn hafa náð að safna 

um 1.572.734 kr. í séreignasparnað eftir fimm ára tímabil. Miðað við hámarks lánahlutfall 

væri hægt að taka lán fyrir 26.000.000 kr. og þyrfti því að leggja út 4.000.000 kr. til þess 

að fjárfesta í 30.000.000 kr. íbúðinni. Einstaklingurinn þyrfti því að eiga tæplega 2.500.000 

kr. sparnað til þess að leggja út fyrir íbúðinni auk séreignasparnaðarins. Yfir fimm ára 

sparnaðartímabil þyrfti einstaklingurinn að leggja fyrir um 40.000 kr., miðað við 3,5% 

vexti, á mánuði til þess að hafa náð að leggja fyrir 2.500.000 kr. í sparnað í lok fimm ára 

tímabilsins. Á mynd 2 má sjá hvernig séreignarsparnaður einstaklingsins vex á þessum 

fimm árum og hvernig spnarnaðurinn vex hraðar leggi einstaklingurinn einnig fyrir í 

reglubundinn sparnað. 
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Mynd 2 Þróun á séreignarsparnaði einstaklings og reglubundnum sparnaði 

Það má því telja ólíklegt að einstaklingar geti einungis nýtt séreignasparnaðinn sem 

útborgun. Enda er tilefni lagasetningarinnar Lög um stuðning til kaupa á fyrstu íbúð að 

efla stuðning við einstaklinga og því eflaust ekki hugsað sem lausn eitt og sér. Loks þarf 

einstaklingurinn að standast greiðslumat. 

Miðum enn við sömu forsendur og voru gefnar áður. Einhleypur einstaklingur sem er 

með 400.000 kr. í tekjur fyrir skatt, sem gera um 285.000 kr. í útborguð laun eftir skatt. 

Til að einfalda dæmið er gefum við okkur að einstaklingurinn hafi hvorki námslán né 

bílalán á bakinu og að hann sé barnslaus. Samkvæmt bráðabirgða greiðslumati, byggðu á 

þessum upplýsingum, er greiðslugeta einstaklingsins af húsnæðislánum 99.750 kr. á 

mánuði (Íslandsbanki, e.d.c). Með nýtingu á löggjöfinni, séreignasparnaði sem 

einstaklingurinn hafði greitt í fimm ár, og eigin sparnaði á einstaklingurinn 4.000.000 kr. í 

eigið fé til útborgunar. Með nýtingu á auka 2.000.000 kr. viðbótarláni vegna fyrstu kaupa 

má sjá á mynd 3 hversu hátt lán einstaklingurinn getur tekið, umfram viðbótarlánið upp 

á 2.000.000 kr. Velji einstaklingurinn að taka verðtryggt jafngreiðslulán til 40 ára getur þó 

fasteignin að hámarki kostað 29.200.000 kr. miðað við gefnar forsendur. 
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Mynd 3 Tegund lána: Lánsupphæð miðað við eigið fé 6.000.000 kr. (Íslandsbanki, e.d.c) 

Væri einstaklingurinn tekjuhærri gæti hann nýtt úrræðið til fulls. Til þess að ná að nýta 

úrræðið til fulls, það er að ráðstafa 500.000 kr. af séreignasparnaði á ári inn á 

húsnæðislán, þarf einstaklingur að hafa 694.444 kr. í tekjur á mánuði fyrir skatt. Myndi 

dæmið þá líta öðruvísi út þar sem greiðslur í séreignarsparnað myndu nema hærri 

upphæð og væri sá einstaklingur með hærra eigið fé til útborgunar upp í íbúð. 
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7 Niðurstöður 

Það er ljóst að hvatinn til þess að greiða í viðbótarlífeyrissparnað er margvíslegur. 

Lagalegu fríðindin sem sparnaðurinn hefur umfram skyldulífeyrissparnað eru þó nokkrir. 

Einnig er ljóst að ef viðbótarlífeyrissparnaður er borinn saman við aðrar sparnaðarleiðir 

hefur hann marga kosti umfram hefðbundinn sparnað. Hvatinn fyrir unga einstaklinga 

ætti því að vera nægur til þess að stofna viðbótarlífeyrissparnað. Því það má segja að 

framtíðarávinningur sé mun meiri en óþægindin við tekjumissinn. Sparnaðurinn er þó ekki 

hugsaður til neyslu í nákominni framtíð, nema annað komi upp á eins og veikindi eða slys. 

Það getur því verið að ungt fólk sé ekki endilega farið að hugsa til elliáranna og búa í 

haginn fyrir þau. Eflaust finnst sumum erfitt að hugsa svona langt fram í tímann í ljósi þess 

að tíminn einn mun leiða það í ljós hversu lengi hver lifir og hvernig heilsu hann mun búa 

við. En það sem viðbótarlífeyrissparnaður hefur umfram skyldulífeyrissparnað er að hann 

heimilar úttöku á honum fyrr en hefðbundnum lífeyri, það er yfirleitt við 60 ára aldur. 

Sparnaðurinn mun því tryggja viðkomandi aðila meiri tekjur á efri árum og meiri 

sveigjanleika til þess að minnka við sig vinnu fyrr. Sparnaðurinn mun ekki einungis tryggja 

viðkomandi aðila þessar tekjur, því falli viðkomandi frá mun sparnaðurinn erfast að fullu 

til nánustu ættingja og munu þeir ekki þurfa að greiða erfðafjárskatt af upphæðinni. 

Annar kostur er að kröfuhafar geta ekki gengið að sparnaðinum, verði viðkomandi 

gjaldþrota. Sparnaðurinn er því ágætlega tryggður einstaklingnum sjálfum og einnig 

nánustu ættingjum, maka og börnum. Jafnframt hefur viðkomandi val um hvar hann vill 

greiða í viðbótalífeyrissparnað og sparnaðarleið; hversu mikla eða litla áhættu hann kýs. 

Að vísu er ekki hægt að ráða binditíma sparnaðarins enda er hann ekki ætlaður til neyslu 

á yngri árum heldur á hann að tryggja tekjur á þeim efri.  

Með áhrifun vaxtavaxta og frestunar á greiðslu tekjuskatts af sparnaðinum mun 

sparnaðurinn óneitanlega koma sér vel fyrir einstaklinga þegar viðkomandi hættir eða 

minnkar við sig vinnu. Eins og áður segir fylgja því einnig ákveðin þægindi að 

vinnuveitandinn sjái um greiðslu iðgjaldanna. Ungir einstaklingar ættu að stofna 

viðbótarlífeyrissparnað þegar þeir hefja störf á vinnumarkaði þó svo að um lágar tekjur 

eða hlutastarf sé að ræða. Vaxtaáhrifin og tíminn vinna þar saman í ávöxtun á 

sparnaðinum. Með tilkomu löggjafarinnar um stuðning til kaupa á fyrstu íbúð má áætla 
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að hún hafi aukið enn fremur á hvatann fyrir unga einstaklinga til þess að greiða í 

viðbótarlífeyrissparnað.  

Löggjöfin Lög um stuðning til kaupa á fyrstu íbúð veitir heimild til þess að nýta 

sparnaðinn fyrr en ella og verður hann því áþreifanlegri fyrir unga einstaklinga. Ef 

einstaklingurinn hefur hug á að fjárfesta í íbúð mun hann eiga meira upp í útborgun, ef 

hann hyggst nýta sér löggjöfina, hafi hann greitt í viðbótarlífeyrissparnað. Ekki þarf að 

taka neina ákvörðun með fyrirvara um hvort nýta eigi úrræðið. Ekki eru sett skilyrði um 

að viðkomandi hafi greitt í séreignarsparnað því er hægt að hefja greiðslur í 

viðbótarlífeyrissparnað um leið og fyrsta íbúð er keypt. Ef einstaklingur ver 

séreignasparnaði í íbúðarkaup verður hraðari eignamyndun. Hinsvegar missir 

einstaklingurinn fríðindin sem séreignasparnaðurinn hefur. Kaupir einstaklingurinn íbúð 

er hægt að ganga að fénu, sem er nú í formi eignar, verði aðilinn gjaldþrota. Á hann því 

hættu á að missa uppsafnaða sparnaðinn sem annars hefði verið varveittur í formi 

séreignasparnaðar. 

Samkvæmt niðurstöðum Íbúðalánasjóðs mátti sjá að hlutfall einstaklinga sem bjuggu 

á leigumarkaði breyttist nánast ekki milli aldurshópanna 18-24 ára og 25-34 ára. 

Hinsvegar mátti sjá að töluvert hærra hlutfall einstaklinga í yngri aldurshópnum bjuggu í 

foreldrahúsum og töluvert hærra hlutfall einstaklinga í eldri aldurshópnum voru komnir í 

eigið húsnæði. Það sem má áætla út frá þessum niðurstöðum er að þeir sem búa í 

foreldrahúsum lengur eigi greiðari leið inn á fasteignamarkaðinn en þeir sem búa á 

leiguhúsnæði. Eflaust má gera ráð fyrir því að eitthvert hlutfall þeirra einstaklinga sem 

búa í foreldrahúsum greiði fyrir það einhverja upphæð en aðrir ekki. Einnig fer það eftir 

aðstæðum hvort foreldrar hjálpi á annan hátt, fjárhagslega, við kaup á fyrstu íbúð. Þeir 

sem hafa tækifæri til þess að búa í foreldrahúsum hafa óneitanlega forskot á aðra sem 

ekki eru í sömu aðstöðu. Það er því hætta á því að þeir einstaklingar sem ekki hafa 

fjárhagslegt bakland eða möguleika á aðstoð foreldra festist á leigumarkaði. Stóra skrefið 

að koma sér af leigumarkaði og í það að kaupa fyrstu íbúð reynist því enn mörgum of 

þungt og er ekki ljóst hversu mikil umbót löggjöfin er fyrir þá einstaklinga. Sérstaklega í 

ljósi þess hversu stórt hlutfall leigjenda greiðir ekki í séreignalífeyrissparnað. Því má áætla 

að sá hópur sjái sér ekki fært að kaupa íbúð í nánustu framtíð. 
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Úrræðið mun ekki eitt og sér gera einstaklingum kleyft að kaupa fyrstu íbúð. Eiga þarf 

nægjanlegt eigið fé til að leggja út fyrir íbúð auk láns. Sparnaður reynist oft erfiður þeim 

sem búa í leiguhúsnæði enda yfirleitt ekki mikið eftir af ráðstöfunartekjum eftir hvern 

mánuð og svigrúm til sparnaðar því lítið. Það má því áætla að úrræðið eitt og sér leysi ekki 

vanda þessara einstaklinga. Úrræðið mun óneitanlega koma þeim einstaklingum sem 

tekst að festa kaup á íbúð, til góða. Sem aðstoð við að ná að festa kaup á fyrstu íbúð má 

áætla að úrræðið eitt og sér sé ekki nægjanlegt úrræði fyrir leigjendur sem eiga erfitt með 

að leggja fyrir í sparnað. Sé heimildin nýtt til mánaðarlegra innborgana á fasteignalán mun 

hún óneitanlega létta undir greiðslubyrði einstaklinga. Það er þó spurning hversu mikið 

úrræðið nær að létta það þunga skref að eiga nægjanlega eigið fé til þess að geta tekið 

viðeigandi lán fyrir fyrstu íbúð. Dæmið að framan sýndi að séreignarsparnaðurinn sem 

einstaklingurinn hafði safnað í fimm ár dugði skammt og hefðu tekjur þurft að vera í hærra 

lagi, miðað við unga einstaklinga, til þess að ná að nýta úrræðið að fullu. Má því áætla að 

úrræðið komi sér best fyrir þá sem eru tekjuháir og ekki eins vel fyrir tekjulága 

einstaklinga. Reglubundinn sparnaður skiptir því gríðarlega miklu máli þegar kemur að því 

að safna fyrir íbúð þar sem að þrátt fyrir að einstaklingur nýti sér lagaheimildina, mun 

eigin sparnaður líklega vera stærsti hluti eigin fjárframlags upp í íbúðarkaupin. 

Það er í höndum stjórnvalda og þeirra sem fara með framkvæmdavald í 

húsnæðismálum á þeirra vegum að upplýsa ungt fólk um úrræðið og hvetja ungt fólkt til 

þess að greiða í séreignarlífeyrissparnað. Það voru frekar margir sem sóttu um nýtinguna 

eftir að fresturinn um undanþáguna var auglýstur í desember 2017. Það má því áætla að 

margir einstaklingar hafi ekki verið nægjanlega vel upplýstir um undanþáguna eða 

löggjöfina Lög um stuðning til kaupa á fyrstu íbúð. 
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Umræður 

Þar sem að löggjöfin um stuðning til kaupa á fyrstu íbúð eru hugsuð sem úrræði fyrir ungt 

fólk ættu stjórnvöld að hvetja ungt fólk til almenns sparnaðar og sérstaklega 

viðbótarlífeyrissparnaðar. Samkvæmt niðurstöðum Íbúðalánasjóðs greiða einungis um 

helmingur leigjenda í séreignasparnað. Það má áætla að hluti af þeirri ástæðu sé beinlínis 

lágar tekjur og að einstaklingar sem jafnvel safni skuldum meti tekjur sínar meira virði 

núna en í framtíðinni. Önnur ástæða gæti verið sú að einstaklingar séu ekki nægjanlega 

vel upplýstir um séreignasparnað og kosti þess að byrja að greiða iðgjöld snemma. Það 

væri áhugavert að kanna þennan lið betur og sjá hvar skýringin liggur. Þar sem þetta er 

núgildandi úrræði væri rétt að hvetja einstaklinga til að nýta sér heimildina. Auk þess væri 

rétt að hvetja unga einstaklinga til að leggja fyrir í séreignarsparnað þannig að þeir geti 

betur nýtt úrræðið þegar og ef að því kemur. 

Verð á húsnæði, lánamöguleikar og lánakjör á hverjum tíma hafa áhrif á stöðu 

einstaklinga á húsnæðismarkaði. Það verður því áhugavert að fylgjast með þróun 

húsnæðismála áfram enda margt ábótavant hvað varðar framboð af fjölbreyttum 

húsnæðismöguleikum. Einnig verður áhugavert að fylgjast með nýtingu ungs fólks á 

löggjöfinni á næstu árum í takt við þróun húsnæðismála og efnahag. Tíminn mun því leiða 

í ljós hver raunverulegur ávinningur af lagaheimildinni verður og hvort hún nái markmiði 

sínu. Eins og fram kom eru það drifkraftar eftirspurnar og framboðs sem stýra 

húsnæðisverði. Það er því spurning hvort aðkoma stjórnvalda til þess að leiðrétta 

ójafnvægi á húsnæðismarkaði væri betur varið í öðru formi en með setningu 

löggjafarinnar. Gætu stjórnvöld því meðal annars beitt sér fyrir auknu lóðaframboði og 

byggingu fleiri íbúða. Með þessu mætti áætla að hægt væri að hafa áhrif á húsnæðisverð 

til lækkunar. Það er óneitanlega hægt að segja að þörf er á aðstoð fyrir ungt fólk í dag sem 

vilja koma undir sig fótunum með öruggu húsnæði. Löggjöfin er vissulega bót fyrir marga 

þó það megi deila um það hvort hún sé nægjanlegt úrræði fyrir þá sem þurfa mest á 

aðstoðinni að halda. 
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