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Ágrip 

Í þessari ritgerð er farið yfir þær lagaheimildir sem heimila úttekt úr séreignarsparnaði 

til að greiða inn á íbúðalán sem hafa verið samþykktar á Alþingi. Notast er við ritaðar 

heimildir auk þess sem settar eru upp sviðsmyndir (e. scenarios) þar sem skoðaður er 

munur á því hvort úrræðið sé nýtt eða ekki. Þá eru skoðaðar mismunandi 

fjármögnunarleiðir og þær bornar saman við ávöxtun séreignarsjóða auk þess sem farið 

er yfir hvaða áhrif úrræðið (úttekt úr séreignarsparnaði) getur haft á vaxtabætur. Þá er 

bæði sett upp í sviðsmyndir langtímaáhrif þess að nýta úrræðið auk þess sem kannað er 

hvað áhrif úrræðið hefur á ráðstöfunartekjur rétthafa til skemmri tíma. 

 

Helstu niðurstöður rannsóknarinnar eru þær að það getur verið áhættusamt að nýta 

úrræðið. Þegar litið er til lengri tíma þá myndast ákveðin skattsparnaður þar sem 

úrræðið er skattfrjálst, meðan það þarf að greiða tekjuskatt af sparnaðinum þegar hann 

er tekinn út í formi lífeyrisgreiðslna. Þá skiptir máli hver er munur á raunvöxtum lánsins 

og raunávöxtun séreignarsjóðsins. Ef vextir af láninu eru umtalsvert hærri en ávöxtun 

séreignarsjóðsins er það hagstætt til langs tíma að nýta úræðið, annars ekki. Til skemmri 

tíma hefur úrræðið mikil áhrif á skerðingu til vaxtabóta og getur því lækkað 

ráðstöfunartekjur rétthafa. Almennt má sjá að þeir sem hafa lægri tekjur taka frekari 

áhættu heldur en þeir sem hafa hærri tekjur þegar úrræðið er nýtt, þar sem þeir eiga rétt 

á hærri vaxtabótum og verða fyrir meiri skerðingu á ráðstöfunartekjum.  
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Abstract 

This thesis explores the legal authority that authorizes an appraisal of pension funds to 

pay a mortgage loan, which has been approved by the government. Written sources are 

supported, as well as scenarios, which examine whether the legal authorization is used 

or not as well the difference between funding methods is considered and compared with 

the return on private equity funds, as well as the effects of the remedial action on interest 

payments. Both scenarios are the long-term effects of utilizing the remedies, as well as 

the impact of remedial measures on the disposable income of the beneficiaries in a short 

period of time. 

 

The main conclusions of the thesis are that it may be risky to take advantage of payment 

from pension funds to pay a mortgage loan. In the longer term, there are certain tax 

savings, since the tax is tax-free, while it is necessary to pay income tax on the savings 

when it is taken out in the form of pension payments. It also matters what is the 

difference between the real rate of the loan and the real return of the private equity fund. 

If the interest rate on the loan is significantly higher than the yield of the private equity 

fund, it would be advantageous for a long time not to use the alternative otherwise. In 

the short term, the remedy has a major effect on the reduction of interest payments and 

may therefore reduce disposable income from the beneficiaries. Generally, those with 

lower incomes take on more risks than those who have higher income when the remedy 

is new, as they are entitled to higher interest rates and result in a greater reduction in 

disposable income.  
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Formáli 

Þessi ritgerð er 14 eininga lokaverkefni til BS gráðu í viðskiptafræði við Háskólann á 

Bifröst. Leiðbeinandi verkefnisins var Jón Snorri Snorrason lektor við Háskólann á 

Bifröst. Ritgerðin var unnin á haustönn árið 2018. 

 

Viðfangsefnið er að leitast við að svara spurningunni: „Er hagstætt að nýta 

séreignarsparnað inn á íbúðalán?“ Markmið verkefnisins var að skoða bæði langtíma-

og skammtímaáhrif þess að nýta séreignarsparnað inn á íbúðalán. 

 

Sérstakar þakkir fær leiðbeinandi minn Jón Snorri Snorrason fyrir góða og 

uppbyggilega leiðsögn. Einnig vil ég koma fram þökkum til fjölskyldu minnar sem 

hefur sýnt stuðning og þolinmæði við vinnu á þessu verkefni. Þá vil ég þakka Andreu 

Björk Möller Óladóttur, Jóhanni S. Ólafssyni og Sigurði Vigni Jóhannssyni fyrir 

yfirlestur og gagnlegar ábendingar. 
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1. Inngangur 

Helsta ástæða þess að heimilt er að nýta séreignarsparnað inn á íbúðalán er til að létta 

undir með fyrstu kaupendum á íbúðarhúsnæði. Fyrst var leyft að nýta séreignarsparnað 

inn á íbúðalán árið 2014 og var ástæðan þá tilraun til að lækka skuldir heimilanna í 

landinu.  

Áhrif þess að nýta séreignarsparnað inn á húsnæðislán eru margvísleg. 

Á lánamarkaði í dag er boðið upp á bæði verðtryggð og óverðtryggð lán og eru áhrif 

séreignarsparnaðar á þau ólík. Einnig er boðið upp á mismunandi leiðir þegar kemur að 

nýtingu séreignarsparnaðar inn á óverðtryggð lán, þá getur rétthafi valið hvort 

séreignarsparnaðurinn renni óskiptur inn á höfuðstól lánsins eða skiptist á milli greiðslu 

og höfuðstól þess. Séreignarsparnaður safnast sem hlutfall af tekjum í formi iðgjalds og 

mótframlags frá atvinnuveitanda og því safna þeir sem eru tekjuhærri frekar hærri 

upphæðum heldur en þeir sem lægri tekjur hafa. 

Að nýta séreignarsparnað inn á íbúðalán felur í sér skattsparnað þar sem heimilt er að 

nýta séreignarsparnað inn á íbúðalán skattfrjálst upp að ákveðnum mörkum. 

Þegar séreignarsparnaður er greiddur út í formi lífeyrisgreiðslna leggst á hann 

tekjuskattur. 

Með því að nýta séreignarsparnað inn á höfuðstól láns lækkar greiðslubyrði og 

vaxtakostnaður þess til framtíðar, það fer eftir vöxtum láns hversu mikill sparnaður 

hlýst af því. 

Þá felst ákveðinn vaxtasparnaður í að nýta séreignarsparnaðinn inn á íbúðalán. 

Á móti kemur að með því að greiða ekki inn á séreignarsparnaðinn hlýst ákveðinn 

vaxtatekjumissir og fer hann eftir ávöxtun sjóðsins.  

Með því að nýta séreignarsparnaðinn inn á lán lækkar almennt greiðslubyrði 

þess en á móti kemur að lægri upphæð verður til ráðstöfunar þegar að lífeyrisgreiðslum 

kemur. 

Þá spila vaxtabætur einnig inn í. Fer það eftir hversu hröð eignamyndunin 

verður við að greiða séreignarsparnað inn á íbúalán, hvaða áhrif það hefur á vaxtabætur. 

1.1 Markmið rannsóknar 

Markmið rannsóknarinnar er að komast að því hvaða áhrif það hefur að nýta 

séreignarsparnað inn á íbúðalán og hvort það teljist hagstætt og þá fyrir hverja. Að ýmsu 
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þarf að hyggja þegar áhrif nýtingar á séreignarsparnaði inn á íbúðalán eru skoðuð.  

Skoðað er eftir tekjubilum hvort áhrif séu mismunandi eftir tekjum rétthafa, lánaformi 

og hvaða leið er farin þegar kemur að ráðstöfun séreignarsparnaðar inn á íbúðalán. Þá 

er markmiðið að komast að áhrifum þess að nýta séreignarsparnað inn á íbúalán, bæði 

til langs og skamms tíma. Leitast verður eftir að svara rannsóknarspurningunni: „Er 

hagstætt að nýta séreignarsparnað inn á íbúðalán?“ 

1.2 Val viðfangsefnis 

Áhugi höfundar á þessu efni á rætur sínar að rekja til þess þegar höfundur var að vinna 

verkefni við Háskólann á Bifröst þar sem umræða um nýtingu á séreignarsparnaði kom 

upp. Þá vaknaði áhugi höfundar á áhrifum þess að nýta séreignarsparnað inn á íbúðalán. 

Þar sem áhrifin eru flókin áttaði höfundur sig á því að hann þyrfti að gera rannsókn á 

efninu til að öðlast skilning á því.  

2. Úrræðið 

2.1 Heimild til ráðstöfunar á séreignarsparnaði inn á íbúðalán 

Árið 2014 var samþykkt á Alþingi lagaheimild sem heimilar einstaklingum að nýta 

séreignarsparnað inn á húsnæðislán. Nýta má iðgjald og framlag launagreiðanda í 

séreignarsparnað sem safnast með tekjum á tímabilinu 1. júlí 2014 til 30. júní 2017 til 

greiðslu inn á höfuðstól lána sem tryggð eru með veði í íbúðarhúsnæði og að vaxtagjöld 

lánsins séu grundvöllur útreiknings vaxtabóta. Að hámarki má nýta 4% af framlagi 

rétthafa eða að hámarki 333 þúsund krónur á ári. Auk þess má nýta allt að 2% af 

framlagi launagreiðanda eða að hámarki 167 þúsund krónur á ári eða að hámarki 1,5 

milljónir yfir allt tímabilið. Hjón og þeir einstaklingar sem uppfylla skilyrði til 

samsköttunar hafa heimild til að nýta að hámarki 4% af framlagi rétthafa að hámarki 

500 þúsund krónur og allt að 2% framlags frá launagreiðanda að hámarki 250 þúsund 

krónur af samanlögðum tekjum á ári eða að hámarki 2.250.000 kr. yfir allt tímabilið. 

Einnig var heimilt að ráðstafa séreignarsparnaðinum í húsnæðissparnað ef rétthafi 

ætlaði að safna honum upp og nýta sem innborgun í íbúð. Jafnframt var samþykkt að 

þær útgreiðslur sem uppfylla þau skilyrði sem talin eru hér að ofan skuli vera 

skattfrjálsar. Ef greiðslur úr séreignarsparnaði fara yfir þær hámarkstakmarkanir sem 

taldar eru hér að ofan þá telja þær umframgreiðslur til skattskyldna tekna (Lög um 



 

3 

 

Séreignarsparnaður og ráðstöfun hans til greiðslu húsnæðislána og húsnæðissparnaðar 

nr.40/2014). 

Úrræðið var kynnt til sögurnar samhliða hinni svokallaðri skuldaleiðréttingu, 

sem var meðal þeirra leiða sem sérfræðihópur sem var skipaður af Alþingi árið 2013 

lagði fram. Sérfræðihópurinn var skipaður með því markmiði að leita leiða til að lækka 

verðtryggðar húsnæðiskuldir heimilanna í landinu sem þóttu orðnar ansi háar á þeim 

tíma (Þingskjal 836, 2013-2014). 

 

Tafla 1 sýnir flokkun fjölskyldna sem eiga fasteign.  Heimild: Frumvarp til laga um séreignarsparnað og ráðstöfun 

hans til greiðslu húsnæðislána og húsnæðissparnaðar 

Úrræðið nær til þeirra fjölskyldna sem nú þegar eiga íbúðarhúsnæði til eigin nota, 

miðað við upplýsingar úr skattaframtölum ársins 2012. Fjölskyldum sem eiga fasteign 

er skipt í fjóra hópa. Í töflu hér að ofan má sjá hvernig úrræðið hentaði stærstum hluta 

fjölskyldna í landinu, þeir sem eiga fasteign, skulda í henni og spara í séreignarsjóð. 

Næststærsti hópurinn eru fjölskyldur sem eiga fasteign, skulda í henni, en spara ekki í 

séreignarsjóð. Sá hópur getur brugðist við og byrjað að spara í séreignarsparnað og nýtt 

hann inn á íbúðalánin sín (Þingskjal 836, 2013-2014). 

 

Tafla 2 sýnir stöðu fjölskyldna sem eiga ekki fasteign Heimild: Frumvarp til laga um séreignarsparnað og ráðstöfun 

hans til greiðslu húsnæðislána og húsnæðissparnaðar 

Þær fjölskyldur sem eignast íbúðarhúsnæði á tímabilinu 1. júli 2014 til 30. júni 2017 

geta einnig nýtt séreignarsparnað sinn inn á íbúðalán innan tímabilsins. Eins og sjá má 

á töflu hér að ofan þá eru um 46% fjölskyldna sem eiga ekki fasteign en safna í 

séreignarsparnað og um 54% fjölskyldna sem eiga ekki fasteign og safna ekki í 

séreignarsparnað (Þingskjal 836, 2013-2014). 
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2.2 Heimild til ráðstöfunar á séreignarsparnaði fyrir fyrstu kaupendur 

Árið 2016 var samþykkt með lögum á Alþingi að framlengja heimild til skattfrjálsra 

útgreiðslna úr séreignarsparnaði til júníloka ársins 2019. Jafnframt voru 

hámarksupphæðir sem nýta má yfir tímabilið hækkaðar úr 1.500.000 kr. upp í 

2.250.000 kr. fyrir einstaklinga og úr 2.500.000 kr. í 3.750.000 kr. fyrir þá einstaklinga 

sem uppfylla skilyrði samsköttunar. Samhliða var samþykkt nýtt og breytt úrræði sem 

heimilar útgreiðslu úr séreignarsparnaði sem er sérstaklega sniðið fyrir þá sem eru að 

kaupa sína fyrstu fasteign. Skilyrði úttektar á séreignarsparnaði er að rétthafi hafi ekki 

áður átt íbúðarhúsnæði. Rétthafi skal eiga að lágmarki 30% eignarhlut í þeirri íbúð sem 

veðsett er fyrir láninu. Heimilt er að nýta úrræðið yfir tíu ára samfellt tímabil og ef upp 

kemur sú staða að hlé er gert á greiðslum í meira en þrjá mánuði þarf rétthafi að sækja 

aftur um rétt til að nýta séreignarsparnaðinn inn á lán. Nýta má skattfrjálst allt að 4% 

af framlagi rétthafa upp að 333 þúsund krónum og 2% framlags frá launagreiðanda upp 

að 167 þúsund krónum, samanlagt eru það þá 500 þúsund krónur. Ef nýttar eru 

umframfjárhæðir þá skal greiða af þeim tekjuskatt. Ef rétthafi vill nýta úrræðið inn á 

óverðtryggt lán má hann ráðstafa iðgjaldi til séreignarsparnaðar inn á bæði afborgun og 

höfuðstól lánsins. Á fyrstu tólf mánuðum má ráðstafa allri fjárhæðinni inn á afborgun 

lánsins en eftir það lækkar heimild til greiðslu til afborgana um tíu prósentustig eftir 

hvert ár sem heimildin er nýtt. Þegar um verðtryggt lán er að ræða má aðeins ráðstafa 

séreignarsparnaðinum inn á höfuðstól lánsins en ekki inn á afborganir (Lög um 

Stuðning til kaupa á fyrstu íbúð nr.111/2016). 

Markmið laganna var að auðvelda fólki fyrstu kaup á íbúðarhúsnæði. Sökum 

hækkandi húsnæðisverðs og kröfu um hátt fjármagn til innborgunar á íbúðarkaupum 

hefur reynst afar þungbært fyrir einstaklinga og barnafjölskyldur að eignast eigið 

húsnæði og sérstaklega hjá þeim sem yngri eru. Þrátt fyrir að stjórnarandstaðan hefði 

ekki verið sammála þessu frumvarpi voru margir þingmenn stjórnarandstöðunnar sem 

fögnuðu því að loksins væri á dagskrá frumvarp sem átti að hjálpa fólki við fyrstu 

íbúðarkaup. Það er munur á hvernig úrræði virkar eftir því hvort lánið sé verðtryggt eða 

óverðtryggt þar sem lögð er áhersla á að lækka greiðslubyrði í upphafi óverðtryggðra 

lána sem gerir þau lán að samkeppnishæfum kosti þegar kemur að afborgun þeirra fyrir 

þá sem nýta úrræðið. Stjórnarandstæðan gagnrýndi frumvarpið harðlega aðallega á 
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þeim forsendum að þeir sem hafa hærri tekjur fá meiri stuðning en þeir sem hafa lægri 

tekjur (Helgi Hjörvar, Katrín Jakobsdóttir, Óttarr Proppé, 2015-2016). 

Þegar litið er á húsnæðissparnaðarúrræðið þar sem leyfilegt er að nýta 

séreignarsparnaðinn til útborgunar til íbúðarkaupa til eigin nota höfðu tæplega 2.000 

aðilar nýtt sér úrræðið í júlímánuði árið 2016. Samanlögð úttekt þeirra var um 520 

milljónir króna. Þátttaka fór hægt af stað og er það ein af þeim ástæðum að lagt var til 

að framlengja úrræðið til lok júlímánaðar 2019. Þegar litið er á nýtingu úrræðisins þar 

sem séreignarsparnaður er greiddur inn á höfuðstól láns hafa um 37 þúsund 

einstaklingar nýtt sér úrræðið fram til júlí árið 2016 og hafa því verið greiddir um 23,3 

milljarðar króna inn á húsnæðislán með nýtingu á úrræðinu. 

Með því að nýta séreignarsparnað inn á íbúðalán yfir tíu ára tímabil lækkar 

höfuðstóll lána og greiðslubyrði þeirra töluvert, einnig verður eignarmyndun mun 

hraðari. Frumvarpið er algjörlega óháð formi láns og má því nýta úrræðið bæði inn á 

verðtryggð og óverðtryggð lán. Dæmin sem hér koma á eftir byggja öll á því að um 24 

milljón króna lán til 40 ára sé að ræða (Þingskjal 1538., 2015-2016). 

 

Mynd 1 sýnir mun á mánaðarlegum greiðslum og höfuðstól óverðtryggðs og verðtryggðs láns Heimild: Frumvarp 

til laga um séreignarsparnað og ráðstöfun hans til greiðslu húsnæðislána og húsnæðissparnaðar 

Á myndinni hér að ofan eru bornar saman mánaðarlegar greiðslur og höfuðstóll 

verðtryggðs og óverðtryggðs láns þar sem verðtryggðir vextir eru 4% fastir út 

lánstímann og fastir vextir óverðtryggða lánsins eru 7,25% út lánstímann - gert er ráð 

fyrir 3,3% verðbólgu. 

Vinstra megin á myndinni hér að ofan má sjá hvernig greiðslur á óverðtryggðu láni 

haldast óbreyttar út lánstímann meðan greiðslur af því verðtryggða eru lægri í upphafi 

og hækka síðan þegar líður á lánstímann. Mánaðarlegar greiðslur af verðtryggða láninu 

verða sambærilegar því verðtryggða eftir 14 ár af lánstímanum. Þá hefur 
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heildargreiðslubyrðin af óverðtryggða láninu verið 4,4 milljónum króna hærri heldur 

en greiðslubyrði af því verðtryggða. Á hægri hluta myndarinnar má sjá hvernig 

höfuðstóll óverðtryggða lánsins lækkar stöðugt yfir lánstímann meðan höfuðstóll 

verðtryggða lánsins hækkar fyrri hluta lánstímans og byrjar síðan að lækka þegar liðið 

er á lánið. Munurinn á höfuðstól lánanna nær mest 13 milljónum króna (Þingskjal 

1538., 2015-2016). 

 

Mynd 2 sýnir mánaðarlegar greiðslur og höfuðstól verðtryggðs láns. Heimild: Frumvarp til laga um 

séreignarsparnað og ráðstöfun hans til greiðslu húsnæðislána og húsnæðissparnaðar 

Á myndinni hér að ofan má sjá hvernig höfuðstóll og greiðslur láns hjóna eða 

sambýlisfólks lækka við að nýta úrræðið inn á höfuðstól þess. Miðað er við að 

heimilistekjur séu 800.000 krónur á mánuði og þau nýti úrræðið yfir tíu ára tímabil. 

Áhrif þess að nýta séreignarsparnaðinn inn á íbúðarlánið, lækkar höfuðstól um níu 

milljónir króna þegar mestu munar á höfuðstól lánsins og höfuðstól láns þar sem 

úrræðið er ekki nýtt (Þingskjal 1538., 2015-2016). 

 

Mynd 3 sýnir mánaðarlegar greiðslur og höfuðstól óverðtryggðs láns. Heimild: Frumvarp til laga um 

séreignarsparnað og ráðstöfun hans til greiðslu húsnæðislána og húsnæðissparnaðar 

Á mynd hér að ofan má sjá mánaðarlegar greiðslur auk þróun á höfuðstól óverðtryggðs 

láns eftir því hvort séreignarsparnaður er nýttur inn á lánið eða ekki. Til hliðsjónar eru 

einnig sýndar mánaðarlegar greiðslur auk þróunar á höfuðstól verðtryggðs láns. Hér má 
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sjá að við að greiða séreignarsparnað inn á óverðtryggt lán lækka bæði greiðslur og 

höfuðstóll lánsins umtalsvert. Að greiða séreignarsparnaðinn inn á óverðtryggt lán gerir 

eignamyndun hraðari en ef um verðtryggt lán er að ræða (Þingskjal 1538., 2015-2016). 

 

 

Mynd 4 sýnir mánaðarlega greiðslu og höfuðstól óverðtryggðs láns blönduð leið Heimild: Frumvarp til laga um 

séreignarsparnað og ráðstöfun hans til greiðslu húsnæðislána og húsnæðissparnaðar 

Á myndinni hér að ofan má sjá muninn á að nýta úrræðið sem blandaða leið inn á 

íbúðalán eða án úrræðis. Til hliðsjónar má sjá þróun á mánaðarlegum greiðslum auk 

þróun á höfuðstól verðtryggðs láns. Blönduð leið nýtist þannig að á fyrsta ári fer allur 

séreignarsparnaðurinn inn á greiðslur lánsins og lækkar því um leið greiðslubyrði 

lántaka. Þá sést á myndinni hér að ofan að mánaðarlegar greiðslur fyrstu árin eru 

sambærilegar og þegar um verðtryggt lán er að ræða. Áhættan sem felst með því að 

taka óverðtryggð lán er sú að ef verðbólga fer af stað hækkar hún vexti óverðtryggðra 

lána sem koma þá um leið til greiðslu og hækka mánaðarlegar greiðslur lánsins og er 

þá ekki víst að lántaki ráði við greiðslubyrðina og gæti hann því lent í vanskilum 

(Þingskjal 1538., 2015-2016). 

3. Bakgrunnur rannsóknar 

3.1 Vextir 

3.1.1 Nafnvextir 

Nafnvextir eru þeir vextir sem fjárhæð hækkar um hverju sinni. Þá er ekki tekið tillit til 

verðbólgu heldur aðeins mæld sú ávöxtun sem fæst fyrir fjárfestinguna. Þá er 

nafnávöxtun mæling á því hversu mikið fjárfesting eða skuldir hafa vaxið. Ekki er tekið 

tillit til þess sem fæst fyrir þá upphæð sem hefur ávaxtast (Mankiw & Taylor, 2006). 
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Sem dæmi ef fjárfest er fyrir 1.000 krónur og nafnávöxtun er 10% á ársgrundvelli þá 

hefur fjárfestingin vaxið um 100 krónur. 

3.1.2 Raunvextir 

Raunvextir eru vextir þar sem tekið er tillit til breytinga á almennu verðlagi. Þegar 

verðbólga er jöfn nafnvöxtum þá eru raunvextir engir eða 0%. Ef vextir eru 10% og 

mæld verðbólga er 4% þá er raunávöxtun 6%. Þá er kaupmáttur af upphaflegri 

fjárfestingu aukinn um 6%. Aftur á móti ef verðbólga mælist 15% þá er ávöxtunin 

neikvæð, um 5%, þar sem minni verðmæti fást fyrir upprunalega fjárfestingu. Því má 

segja að raunvextir mæla hver ávöxtun er á peningalegu virði fjárfestingarinnar 

(Mankiw & Taylor, 2006). 

3.1.3 Verðbólga 

Þegar fjallað er um verðbólgu er átt við viðvarandi hækkun á almennu verðlagi sem er 

þess valdandi að verðgildi peninga minnkar, þá fæst minna magn af vörum og þjónustu 

fyrir hverja krónu. Þegar um einstaka hækkun á vörum er að ræða mælist það oftast 

ekki í verðbólgu heldur aðeins þegar meðalverð á markaðnum hækkar t.d. þegar 

samkeppnisaðstæður breytast og fyrirtæki geta hækkað verð á vöru og þjónustu til að 

mæta hækkun kostnaðar hjá sér. Þegar vöxtur á eftirspurnarhliðinni er umfram vöxt á 

framboðshliðinni verður það til þess að verð hækkar og verðbólga eykst. Einnig hafa 

verðbólguvæntingar gríðarleg áhrif því þegar verðbólguvæntingar eru miklar getur það 

ýtt undir verðbólgu þar sem t.d. launafólk krefst hærri launa sem getur leitt til hærra 

verðlags. Algengast er að verðbólga sé mæld með neysluvísitölum á Íslandi og mælir 

Hagstofa Íslands vísitölu neysluverðs sem notuð er til að mæla verðbólgu og er mikið 

notuð til viðmiðs á verðtryggingu. Vísitala neysluverð er mæld mánaðarlega af 

Hagstofu Íslands þar sem tekin eru saman gögn varðandi hvaða vörur og í hvaða magni 

neytendur eru að kaupa og þannig er vegið og metið hvaða einstaka vörur hafa áhrif á 

vísitölu neysluverðs. Síðan er verð á þeim vörum kannað mánaðarlega og breytingar á 

verði mældar milli mánaða (Seðlabanki Íslands). Þegar litið er á verðbólguþróun á 

síðustu árum hefur verðbólga sveiflast mikið. Árið 2008 var verðbólga há á Íslandi og 

náði upp í rúm 18%.  Verðbólga fór minnkandi um mitt ár 2009 og var komin undir 

10% í október árið 2009. Árin 2011, 2012 og 2013 einkennast af töluverðum sveiflum 

á verðbólgu milli mánaða að meðaltali. Frá byrjun árs 2008 til lok árs 2017 hefur 

verðbólga að meðaltali verið um 5% ef litið er til fimm ára tímabils; frá byrjun árs 2013 
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til lok árs 2017 hefur verðbólga verið um 2,2% að meðaltali. Hér er átt við 

meðalársverðbólgu sem byggir á breytingu á vísitölu neysluverðs yfir síðastliðna 12 

mánuði hverju sinni (Hagstofa Íslands). 

 

Mynd 5 sýnir þróun á vísitölu neysluverðs. Heimild: Hagstofa Íslands 

3.1.4 Verðtryggðir og óverðtryggðir vextir 

Út frá hagfræðilegu sjónarmiði er gert ráð fyrir að fólk taki ákvarðanir byggðar á 

skynsamlegu mati á þeim kostum sem til boða standa hverju sinni. Gert er ráð fyrir á 

verðbólgutímum að fólk glepjist ekki af peningalegu verðmæti hluta heldur átti sig á 

raunverðmæti þeirra. Þar sem framtíðin hefur áhrif á fjárskuldbindingar skipta 

væntingar fólks til verðbólgu miklu máli. Formúla sem lýsir nafnvöxtum (v) er samsett 

úr raunvöxtum (r), verðbólguvæntingum (dpe), og áhættuálagi vegna óvissu um 

verðbólgu (c). Formúlan er því eftirfarandi: 

𝑣 = (1 + 𝑟)(1 + 𝑑𝑝𝑒)(1 + 𝑐) − 1 

Til einföldunar má nota einfaldari formúlu sem gefur nánast sömu niðurstöðu sem er: 

𝑣 = 𝑟 + 𝑑𝑝𝑒 + 𝑐 

Ef raunvextir haldast óbreyttir hækka nafnvextir þegar væntingar til verðbólgu eru 

hærri og þegar meiri óvissa ríkir til þróun á verðbólgu og vaxtakjara. 

Ef um verðtryggt lán er að ræða er formúlan eftirfarandi þar sem nafnvextir (v´) eru 

jafnir samanlögðum raunvöxtum (r) og mældri verðbólgu samkvæmt ákvæði láns (dp).  

𝑣´ = 𝑟 + 𝑑𝑝 

Að meðaltali þá ætti vænt verðbólga að vera jöfn mældri verðbólgu (𝑑𝑝𝑒 = 𝑑𝑝) 
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svo lengi sem fólk spáir ekki kerfisbundið rangt fyrir um verðbólgu. Verðtrygging er 

því fyrst og fremst trygging gegn óvissuástandi. Eftir því hversu há verðbólgan er og 

hversu langur lánstíminn er eykst óvissan, sem er ástæða þess að oft eru sett inn ýmis 

endurskoðunarákvæði í viðskiptasamninga. Verðtrygging er ein leið til að minnka þá 

áhættu og kostnað við að breyta endurskoðunarákvæðum samninga, hvort sem um er 

að ræða lánasamninga, launasamninga eða sölusamninga. Þá er sett inn almenn regla í 

lánasamning sem lýsir hvernig ákvæði samnings breytast í takt við þróun verðlags. 

Oftast er verðtrygging notuð þegar um langtímasamninga er að ræða, svo sem  

húsnæðislán þar sem verðtrygging er notuð til að draga úr óvissu vegna verðbólgu. 

Mikilvægt er að verðvísitalan sem miðað er við í viðskiptasamningi sé raunhæf mæling 

á verðbólgu og sé sem næst því að endurspegla þá verðþróun sem á sér stað svo 

verðtryggingin tryggi gangvart óvissu (Ásgeir Daníelsson, 2009).  

3.1.5 Vaxtaþróun á Íslandi 

 

Mynd 6 sýnir þróun á verðtryggðum og óverðtryggðum vöxtum. Heimild: Seðlabanki Íslands 

Á mynd 6 hér að ofan sést hvernig vextir af verðtryggðum og óverðtryggðum lánum 

hafa þróast frá árinu 2003 til 2018. Þar má sjá að almennt eru vextir lægri árið 2018 en 

árið 2003, meðalársvextir af óverðtryggðum lánum fóru hæst upp í 17,8% á tímabilinu 

og lægst í 6,5%. Meðalársvextir af verðtryggðum lánum voru hæstir í 6,5% og fóru 

lægst í 3,5% á tímabilinu. Þá sést hvernig óverðtryggðir vextir fóru langt fram úr 

vöxtum á verðtryggðum á árunum 2004 til 2010. Meðalvextir frá ársbyrjun 2008 til 

ársloka 2017 hafa verið 17,8% á óverðtryggðum vöxtum og 6,5% á verðtryggðum. 
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Þegar litið er á meðalvexti síðustu fimm ára hafa þeir verið 6,5% á óverðtryggðum 

lánum og 3,5% á verðtryggðum lánum (Seðlabanki Íslands, 2018). 

 

Mynd 7 sýnir þróun á raunvöxtum verðtryggða og óverðtryggða lána. Heimild: Landsbankinn 

Á myndinni hér að ofan má sjá þróun á raunvöxtum íbúðalána á Íslandi. Almennt má 

sjá að óverðtryggðir vextir eru hærri en verðtryggðir að undanskildu tímabilinu frá árinu 

2008 til 2012 þar sem verðtryggðir raunvextir voru hærri en óverðtryggðir. Jafnframt 

má sjá hvernig vextir hafa farið lækkandi með tímanum frá árinu 1998 til ársins 2017 

(Sigurjón Gunnarsson, 2018). 

3.2 Fjármögnun íbúðarhúsnæðis 

Síðastliðin ár hafa útlán frá lífeyrisjóðum stóraukist sem hlutfall af heildarfjárhæð 

útistandandi íbúðalána. Hlutfallið var um 13% árið 2016 og stendur í 24% árið 2018. 

Á sama tíma hafa útlán frá viðskiptabönkunum sem hlutfall af heildarfjárhæð 

útistandandi íbúðalána einnig aukist. Þau voru um 50% árið 2016 og standa nú árið 

2018 í 55%. Eftir að hlutverki Íbúðalánasjóðs var breytt hefur hlutfall hans af 

heildarfjárhæð útistandandi íbúðalána lækkað úr 37% í 21% frá árinu 2016. Ástæða 
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þess að fleiri sækja í lán frá lífeyrissjóðnum er sú að þeir bjóða upp á betri lánskjör á 

markaðnum en aðrir. Lífeyrisjóðirnir þurfa ekki að uppfylla sömu kröfur og önnur 

fjármálafyrirtæki og þurfa ekki að greiða sérstakan skatt sem leggst á fjármálafyrirtæki 

sem gefur þeim ákveðið forskot á markaðinum þar sem þeir þurfa ekki að greiða jafn 

háa skatta og aðrir lánveitendur. Lífeyrisjóðirnir bjóða ekki upp á jafn hátt veðhlutfall 

og viðskiptabankarnir. Einnig eru útlánakröfur þeirra strangari og henta oft því ekki 

þeim sem eiga lítið eigið fé til útborgunar í íbúð (Íbúðalánasjóður, 2018). 

 

Mynd 8 sýnir hlutfall verðtryggða, óverðtryggða og lána í erlendri mynt. Heimild: Íbúðalánasjóður 

Flest útistandandi íbúðalán eru verðtryggð eða 81% á meðan óverðtryggð lán eru 19%. 

Aukning hefur verið í óverðtryggðum lánum og voru þau 12,7% útistandandi íbúðalána 

árið 2015. Frá árinu 2013 til ársins 2018 hefur hlutfall nýrra verðtryggðra íbúðalána 

verið 71% á meðan hlutfall óverðtryggða hefur verið 29%. Á síðasta ári náði hlutfall 

óverðtryggða lána 31% og eru óverðtryggð lán jafnt og þétt að verða vinsælli kostur en 

áður. Í kjölfar hrunsins 2008 hlutu verðtryggð lán á Íslandi mikla gagnrýni. Þrátt fyrir 

hana eru verðtryggð lán flest þeirra lána sem hafa verið tekin á síðustu árum 

(Íbúðalánasjóður, 2018). 

3.3 Fasteignamat 

Þjóðskrá Íslands hefur það hlutverk að uppfæra fasteignamat íbúðar á hverju ári og er 

því ætlað að endurspegla kaupverð eignarinnar ef hún hefði gengið kaupum og sölum í 
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febrúarmánuði þess árs er matið tekur gildi. Eigandi fasteignar fær tilkynningu um hvert 

fasteignamat fasteignarinnar er í júní á ári hverju. Fasteignamat er framkvæmt til að 

geta lagt mat á verðmæti fasteignar þegar kemur að álagningu opinberra gjalda. 

Fasteignamat er einnig notað í ýmsum öðrum tilgangi t.d. hversu hátt lán lánastofnanir 

lána fyrir fasteigninni og hvert stimpilgjald er af fasteigninni þegar hún gengur kaupum 

og sölum (Þjóðskrá Íslands, án dags.). 

Á síðastliðnum áratug hefur söluverð íbúða verið um 17% yfir fasteignamati 

þeirra. Minnstur var munurinn árið 2012 þar sem söluverð íbúða var um 8% yfir 

fasteignamati. Þegar litið er til ársins 2017 þá var söluverð íbúða að meðaltali um 34% 

yfir fasteignamati. Þegar meðalmunur á milli fasteignaverðs og söluverðs íbúða er 

borinn saman milli sveitarfélaga er greinilegt að afar mismunandi er eftir 

sveitarfélögum hversu mikill munur er á milli fasteigamats og söluverði fasteigna. Á 

fyrstu þremur mánuðum ársins 2018 var mestur munur í Reykjanesbæ þar sem söluverð 

íbúða var að meðaltali um 40% hærra en fasteigamat þeirra. Í Reykjavík var söluverð 

að meðaltali um 18% hærra en fasteignamat seldra íbúða (Íbúðalánasjóður, 2018). 

 

 

Mynd 9 sýnir mun á fasteignamati og kaupverði íbúðahúsnæði. Heimild: Íbúðalánasjóður 

Fasteignamat fyrir árið 2018 hækkar að meðaltali um 13,8% á landinu. Á 

höfuðborgarsvæðinu er meðalhækkun á fasteignamati íbúðarhúsnæðis um 16,5% og er 

hækkunin svipuð í nágrannasveitarfélögum. Mesta hækkun sem á sér stað er í Húsavík 

þar sem fasteignarmat á íbúðarhúsnæði hækkar um 42,2% að meðaltali (Þjóðskrá 

íslands, 2018).  
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Mynd 10 sýnir breytingu á fasteignamati á höfuðborgarsvæðinu. Heimild: Þjóðskrá Íslands 

Á mynd hér að ofan má sjá heildarhækkun fasteignamats á ári fyrir árin 2012 – 2018. 

Þá má sjá hvernig fasteignamat á höfuðborgarsvæðinu hefur hækkað á hverju ári frá 

árinu 2012. Mest var hækkunin á fasteignamati fyrir árið 2018 og hefur hækkun 

sveiflast frá 4,4% til 14,5% (Þjóðskrá Íslands, 2012; Þjóðskrá Íslands, 2013; Þjóðskrá 

Íslands, 2014; Þjóðskrá Íslands, 2015; Þjóðskrá Íslands, 2016; Þjóðskrá Íslands, 2017; 

Þjóðskrá Íslands, 2018). 

3.4 Vaxtabætur 

Vaxtabætur voru teknar upp á Íslandi árið 1989. Vaxtabótakerfið tók við af eldra kerfi 

sem var í formi niðurgreiðslu vaxta á íbúðalánaum og sérstökum húsnæðisbótum sem 

sniðnar voru að þeim sem voru að kaupa sínu fyrstu eign. Vaxtaniðurgreiðslan var fyrir 

opinber íbúðalán sem gerði það að verkum að vextir á opinberum íbúðalánum voru 

lægri en þeir sem buðust almennt á markaðnum. Húsnæðisbætur voru fyrir þá sem voru 

að fjárfesta í sinni fyrstu fasteign. Þær voru greiddar sem föst krónutala í sex ár frá því 

að fyrsta fasteign var keypt. Húsnæðisbætur náðu til allra sem voru að festa kaup á 

fyrstu fasteign óháð tekjum og efnahag. Helsta ástæða þess að breytt var úr eldra kerfi 

í vaxtabætur var sú að nýta vaxtabætur til jöfnunar. Vaxtabætur skerðast við ákveðin 

mörk tekna og eigna. Því renna þær til þeirra sem mest þurfa á þeim að halda, ólíkt 

þeim húsnæðisbótum sem áður þekktust. Vaxtabætur eru fyrst og fremst hugsaðar til 

að styðja við þá sem hyggjast kaupa húsnæði til eigin nota (Þingskjal 199, 1987). 
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Þeir sem eiga íbúðarhúsnæði eða hafa keypt íbúarétt á íbúðarhúsnæði og greiða 

vaxtagjöld af skuldbindingum með veði í húsnæðinu geta átt rétt á vaxtabótum að 

uppfylltum ákveðnum skilyrðum. Lán þarf að vera vegna kaupa á íbúðarhúsnæði eða 

vegna byggingu á íbúðarhúsnæði, einnig ef um lán til endurbóta á íbúðarhúsnæði er að 

ræða en þá verður lánið að vera frá Íbúðalánasjóði, vaxtakostnaður af lánum til 

endurbóta frá öðrum fjármálafyrirtækjum mynda ekki rétt til vaxtabóta. Þau lán sem 

tekin eru til að endurfjármagna eldra íbúðalán uppfylla einnig skilyrði vaxtabóta. Þegar 

tekið er lán fyrir íbúarétti eða eignarhlut í kaupleiguíbúð myndast réttur til vaxtabóta af 

þeim vaxtagjöldum sem greidd eru af láninu. Íbúðarhúsnæðið verður að vera til eigin 

nota, vaxtagjöld af láni sem hefur veð í húsnæði sem er í útleigu myndar ekki rétt til 

vaxtabóta en hægt er að fá undanþágu á því ef húsnæðið er ekki notað til eigin nota 

tímabundið vegna sérstaka aðstæðna eins og t.d. náms eða veikinda. Eigandi húsnæðis 

þarf að hafa ótakmarkaða skattskyldu á Íslandi eða hafa skattlagt heimilsfesti á Íslandi. 

Einnig er mikilvægt að allar vaxtagreiðslur séu í skilum því ef þær eru gjaldfallnar  

missir sá sem er ábyrgur fyrir láninu rétt til vaxtabóta (Ríkisskattstjóri, án dags.). 

3.5 Séreignarsparnaður 

Það var árið 1970 sem stofnaðir voru lífeyrisjóðir fyrir almenna launamenn með það að 

markmiði að tryggja ellilífeyrisþegum ásættanlegri kjör. Fyrir þann tíma voru aðeins 

lögboðnir lífeyrisjóðir fyrir opinbera starfsmenn og bankamenn og þá átti fólk á 

almennum vinnumarkaði aðeins rétt á greiðslum frá almannatryggingakerfinu sem 

greiddi ellilífeyrisþegum 36 krónur á mánuði samanborið við að meðalmánaðarlaun á 

þeim tíma voru 214 krónur á mánuði. Allir félagsmenn þeirra stéttarfélaga sem áttu 

aðild að stofnun lífeyrisjóða voru skyldugir til að vera aðilar í lífeyrissjóðunum þar sem 

allir höfðu sama rétt. Komið var á löggjöf um skyldutryggingu lífeyrisréttinda árið 

1975, síðan þá hefur ýmislegt breyst og lífeyriskerfið verið í stöðugri þróun. Árið 1995 

voru grunnstoðir lífeyriskerfisins áréttaðar með samtryggingu, skylduaðild og 

sjóðssöfnun. Pólitísk sátt náðist um aðila vinnumarkaðarins, stjórnvöld og 

fjármálastofnanir, þar sem sett var á laggirnar ný löggjöf sem náði utan um 

lífeyriskerfið. Þar er að finna skilgreiningar á lífeyrisparnaði og samninga um frjálsan 

viðbótarlífeyrissparnað. Árið 2000 var síðan samþykkt með kjarasamningum að 

atvinnurekendum væri skylt að greiða að lágmarki 2% mótframlag í séreignarsjóð 

launamanna svo lengi sem þeir greiddu sjálfir að lágmarki 2%, samhliða var samþykkt 
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að skattur yrði ekki dreginn af viðbótalífeyrissparnaði fyrr en þegar hann væri greiddur 

út (Alþýðusamband Íslands). 

Séreignarsparnaður erfist til lögerfingja sem er frábrugðið þeim 

lífeyrisréttindum sem safnast með almannatryggingakerfinu og samtryggingakerfinu. Í 

boði er að velja að taka alla upphæðina út í formi lífeyrisgreiðslu við 60 ára aldur eða 

dreifa lífeyrisgreiðslum þannig að þær séu greiddar út mánaðarlega yfir nokkurra ára 

tímabil. Hafa ber í huga að það þarf að greiða tekjuskatt þegar að lífeyristöku er komið, 

því getur verið betra að dreifa útgreiðslunni yfir nokkur ár til að nýta persónuafslátt á 

móti, svo lengi sem aðrar tekjur fullnýta ekki persónuafsláttinn (Gildi, án dags.). 

Séreignarsparnaður sem greiðst síðan út sem lífeyrisgreiðslur er valkvæður sparnaður 

sem stendur öllum launþegum á Íslandi til boða. Einstaklingar geta valið að greiða frá 

2 - 4% af launum sínum í séreignarsparnað og laungreiðandi þarf að greiða 2% af 

heildarlaunum í mótframlag í sama sparnað. Launagreiðandi er ábyrgur fyrir skilum á 

sparnaðinum til vörsluaðila sem launþegi velur (Arion banki, án dags.). 

3.5.1 Ávöxtun séreignarsparnaðar 

Margar leiðir eru í boði þegar kemur að séreignarsparnaði. Margir sjóðir eru til sem 

hægt er að velja á milli og hver og einn sjóður býður upp á mismunandi eignasöfn sem 

sjóðsfélagar geta valið til að leggja sinn séreignarsparnað í. Eignasöfnin eru mjög 

mismunandi með mismunandi áhættu og áherslum og þar af leiðandi ávöxtun. Hægt er 

að velja milli eignasafna sem samanstanda af blönduðum fjárfestingum, þá 

samanstanda eignasöfnin af skuldabréfum, hlutabréfum, innistæðum og erlendri mynt. 

Hægt er að velja eignasafn sem aðeins fjárfestir í innlánum og eru þá fjármunir 

ávaxtaðir á innlánsreikningum banka og sparisjóða. Einnig eru til eignasöfn sem leggja 

aðaláherslu á að ávaxta fjármuni með því að fjárfesta í skuldabréfum og geta það verið 

ýmis konar skuldabréf. 
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Tafla 3 sýnir nafnávöxtun helstu séreignasjóða. Heimild: Lífeyrismál 

Þegar litið er á blönduð eignasöfn hefur nafnávöxtun á ári frá ársbyrjun 2012 til ársloka 

2017 verið frá 5,7% til 13% að meðaltali þegar litið er til síðustu tíu ára. Þá hefur 

nafnávöxtunin á ári verið frá 2,9% til 12,4% að meðaltali. Þegar litið er til ávöxtun 

eignasafna sem fjárfesta í innlánum þá hefur nafnávöxtun á ári frá ársbyrjun 2012 til 

ársloka 2017 verið frá 3,6% til 4,8% að meðaltali og að meðaltali frá 7,4% til 8% á ári 

síðustu tíu ár. Nafnávöxtun á eignarsöfnum sem einbeita sér að fjárfestingum í 

skuldabréfum síðustu fimm ára hefur verið frá 4,4% til 6,9% að meðaltali á ári og frá 

3,3% til 8,2% á ári síðustu tíu ár. Ávöxtun er því afar mismunandi eftir sjóðum og getur 

það því reynst fólki snúið að velja sjóð til að ávaxta sinn sparnað. Nafnávöxtun á 

séreignarsparnaði frá ársbyrjun 2012 til ársloka 2017 hefur því verið frá 3,6% til 13% 

á ári að meðaltali yfir tímabilið og frá 2,9% til 12,4% síðustu tíu ár að meðaltali, þá er 

miðað við ávöxtun frá byrjun árs 2008 og til lok ársins 2017 (Lífeyrismál, 2018).  

Ef litið er á nafnávöxtun á séreignarsparnaði síðustu tíu ára hefur hún verið á bilinu 

2,9% til 12,4% ef það er sett í samhengi við verðbólgu sem var að meðaltali 5% yfir 

sama tímabil. Þá er raunávöxtun yfir sama tímabil frá -2,1% til 7,4% sem þýðir að 

ákveðnir sjóðir hafa verið með neikvæða ávöxtun sem þýðir að verðgildi þess sparnaðar 

hefur rýrnað yfir tímabilið. Þegar litið er til síðustu fimm ára þá hefur nafnávöxtun á 

séreignarsparnaði verið frá 3,6% til 13%. Yfir sama tímabil hefur verðbólga verið um 
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2,2% að meðaltali sem þýðir að raunávöxtun hefur verið frá 1,4% til 10,8%. Það sýnir 

hvað verðbólga getur haft gríðarleg peningaleg áhrif á virði sparnaðarins. 

 

4. Aðferðafræði 

Við gerð þessarar rannsóknar er stuðist við ýmsar heimildir þegar kemur að 

heimildaöflun. Hér voru notaðar fræðibækur, lög, lagafrumvörp, ferli mála á Alþingi, 

útgefin rit, skýrslur auk annara vefheimilda. 

4.1 Greining gagna 

Við greiningu gagna var notast við sviðsmyndir (e. scenarios) Kees van der Heijdan 

lýsti sviðsmyndum á eftirfarandi hátt: „Sviðsmynd samanstendur af lýsingu á 

framtíðarástandi og þeirri atburðarás sem tengir núverandi stöðu við stöðuna í 

framtíðinni“ (Eiríkur Ingólfsson, Karl Friðriksson og Sævar Kristinnsson, 2007). 

Sviðsmynd er lýsing á mögulegri framtíð og er þar notast við núverandi stöðu og sú 

staða aðlöguð að mögulegum aðstæðum framtíðarinnar. Sviðsmyndir eru ekki beint spá 

fyrir framtíðina heldur eru óvissuþættir mátaðar við mögulega framtíð (Godet & 

Roubelat, 1996). 

 

4.2 Útreikningar 

Þegar mat var lagt á verð íbúða sem miðað er við í rannsókninni var notast við verðsjá 

sem gefin er út af (Þjóðskrá Íslands, án dags.). Verðsjá tekur saman meðalkaupverð á 

ákveðnu tímabili, staðsetningu og stærð. Miðað er við kaupverð lítillar íbúðar á bilinu 

70-80 fermetrar á höfuðsborgarsvæðinu á tímabilinu 1. nóvember 2017 til 1. nóvember 

2018. Verðsjá gaf upp að meðalkaupverð íbúða í þessari stærð væri 36.131.839 krónur 

og valdi því höfundur að miða við kaupverðið 35.000.000 til einföldunar. Því var miðað 

við íbúðarkaup sem endurspegla markaðinn eins og hann er þegar rannsókn er gerð, um 

haustið 2018. 

4.2.1 Verðtryggt lán 

Við útreikning á verðtryggða láninu er notast við Excel töflureikni. Lánið er sett upp 

með PMT fjármálafalli þar sem miðast er við að tímabilsvextir séu 0,304%, fjöldi 

greiðslna 480 og tímabilsverðbólga 0,32%. Viðbótarlánið er sett upp með sama hætti 
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nema þar er gert ráð fyrir 0,396% tímabilsvöxtum, 300 greiðslum og sömu 

tímabilsverðbólgu 0,32%. Þá er lánið upp á 21.700.000 krónur og viðbótalánið upp á 

6.300.000 krónur. Verðbætur eru lagðar ofan á höfuðstól lánanna í stað þess að koma 

til greiðslu strax. Notast var við samanlögð lánin við úrvinnslu rannsóknarinnar. Eftir 

að greiðsluflæði lánsins var stillt upp var það borið saman við sömu forsendur í 

íbúðareiknivél Arion banka sem gaf sambærilega niðurstöðu (Arion banki, án dags.) Þá 

er safnað saman greiddum vöxtum, verðbótum, greiðslum á ársgrundvelli og 

eftirstöðvum skulda í lok hvers árs til frekari vinnslu. Aukalega var bætt við greiðslu 

inn á höfuðstól sem samsvaraði iðgjaldi að viðbættu framlagi launagreiðanda allra 

tekjubilanna fyrir sig en að hámarki þeirri upphæð sem mest má nýta skattfrjálst inn á 

íbúðalán. Þá er upplýsingum safnað saman: Greiddum vöxtum, verðbótum, greiðslum 

á ársgrundvelli og eftirstöðvum skulda í lok hvers árs og borið saman við þegar úrræðið 

er ekki nýtt. 

4.2.2 Óverðtryggt lán 

Óverðtryggða lánið er einnig reiknað með Excel töflureikni og einnig er notast við PMT 

fjármálafall. Það eina sem er ólíkt er að ekki er gert ráð fyrir verðbólgu. Þá er gert ráð 

fyrir 0,66% tímabilsvöxtum og 480 greiðslutímabilum. Viðbótarlánið er sett upp með 

sama hætti og þar er gert ráð fyrir 0,75% tímabilsvöxtum og 300 greiðslutímabilum. 

Líkt og með verðtryggða lánið var safnað saman upplýsingum varðandi greidda vexti, 

greiðslur á ársgrundvelli og skuldastöðu í lok árs. Einnig er bætt inn aukalegri greiðslu 

inn á höfuðstól lánsins sem samsvarar iðgjaldi og framlagi frá vinnuveitanda í 

séreignarsjóð eftir tekjubilunum. Þá var upplýsingum safnað varðandi greidda vexti og 

greiðslur á ársgrundvelli auk skuldastöðu í lok hvers árs og bornar saman við 

upplýsingar þegar greiðsla úr séreignarsparnaði fer ekki inn á lánið.  

Sama aðferð var notuð við útreikning á blandaðri leið nema þá er þeirri greiðslu 

sem ætlað er að koma úr séreignarsparnaði skipt þannig að fyrsta árið fer 100% inn á 

greiðslur lánsins. Árið á eftir fer 90% af séreignarsparnaði inn á greiðslur meðan 10% 

fara inn á höfuðstól þess og koll af kolli þannig að á tíunda ári lánsins fer 10% inn á 

greiðslur og 90% inn á höfuðstól þess. Reiknað var eftir mismunandi tekjubilum og 

niðurstöðum safnað saman og borið saman við þær upplýsingar sem fengust við 

útreikning þegar séreignarsparnaður er ekki nýttur inn á lán. 
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4.2.3 Vaxtabætur 

Þegar kemur að útreikningi vaxtabóta var miðað við tekjubilin sem koma fyrir í 

rannsókninni. Þá er notast við eftirstöðvar láns á hverju ári, hverjar vaxtagreiðslur voru 

á hverju ári auk fasteignamats að frádregnum eftirstöðvum skulda. Með því fengust  

eignir að frádregnum skuldum fyrir hvert lánsár sem skoðað er. Þá var notast við 

reiknivél vaxtabóta á vef Ríkisskattstjóra en inn í hana voru slegnar forsendur hvers 

launabils fyrir öll lánin og miðast við mismunandi hækkun á fasteignamati til að skoða 

áhrif þess þegar eignarmyndun verður hraðari (Ríkisskattstjóri, án dags.). 

 

5. Hvernig safnast séreignarsparnaður? 

5.1 Áhrif á útborguð laun að safna í séreignarsparnað 

Samkvæmt launakönnun stéttarfélagsins VR árið 2018 voru meðal heildarlaun 668.011 

kr. 25% mörk 501.477 kr. og 75% mörk 770.000 kr. Launakönnunin er gerð meðal 

félagsmanna VR og gefur því mynd af dreifingu launa félagsmanna. Þýði 

könnunarinnar var 29.273 og alls svöruðu um 11.073 og við úrvinnslu könnunarinnar 

voru notuð 9.519 svör. Það sem að átt er við með 25% mörkum er að fjórðungur þeirra 

sem könnunin náði til eru með tekjur uppá 501.477 kr. á mánuði eða minna, 75% 

mörkin þýða að 75% svarenda eru með tekjur uppá 770.0000 kr. á mánuði eða minna, 

eða að 15% svarenda eru með hærri tekjur en tilgreint er í 75% mörkum (VR, 2018). 

Lágmarkstekjur fyrir fullt starf frá 1. maí 2018 eru 300.000 kr. á mánuði ef 

einstaklingur er í fullu starfi og ef tekjur hans eru lægri en lágmarkstekjur kveða á um 

í kjarasamningi ber atvinnurekanda að greiða uppbót svo tekjur nái lágmarkstekjum 

(Efling, 2018). 

Ef tekið er saman hvað einstaklingur sem velur að greiða 4% af tekjum sínum í 

séreignarsparnað lækkar mikið í tekjum er tekið mið af þeim tekjumörkum hér að ofan 

og gert ráð fyrir að einstaklingar séu á því tekjubili áður en þeir velja að greiða í 

séreignarsparnað.  

Miðað er við tekjuskatt fyrir árið 2018 sem er 36,94% af tekjum upp að 893.713 

kr. og 46,24% af tekjum umfram 893.713 kr. Persónuafsláttur er 53.895 kr. á mánuði 

og kemur hann til frádráttar frá tekjuskatti sem reiknast sem hlutfall af heildartekjum 

(Ríkisskattstjóri, 2018). 
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Lækkunin er um 3,11% eða 7.567 kr. fyrir þann sem hefur lágmarkstekjur eða 

300.000 kr. á mánuði, á sama tíma þá leggur hann 18.000 kr. á mánuði í 

séreignarsparnað. Ef einstaklingur er með tekjur sem samsvara 25% mörkum eða 

501.477 kr. þá lækka útborguð laun hans um 3,42% eða 23.649 kr. á mánuði á sama 

tíma leggur sá einstaklingur 30.089 kr. í séreignarsparnað á mánuði. Einstaklingur sem 

er með meðaltekjur eða 668.011 kr. á mánuði lækkar um 3,55% í launum eða 16.850 

kr. jafnframt leggur hann 40.081 kr. í séreignarsparnað á mánuði. Ef einstaklingur hefur 

tekjur sem samsvara 75% mörkum eða 770.000 kr. á mánuði þá lækka útborguð laun 

hans um 3,6% eða 19.422 kr. en á sama tíma þá leggur hann um 46.200 kr. í 

séreignarsparnað á mánuði. Hér sést hvernig einstaklingar sem hafa hærri tekjur safna 

hærri upphæðum heldur en þeir sem lægri tekjur hafa, enda er sparnaðurinn hlutfall af 
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tekjum og safnast því séreignarsparnaður í takt við þær tekjur sem einstaklingurinn 

hefur. 

 

Tafla 4 sýnir tekjur tekjubilanna og áhrif á útborguð laun að greiða í séreignarsparnað 

Heildarlaun 300.000 Heildarlaun 501.477

Staðgreiðsla 36,94% 110.820 Staðgreiðsla 36,94% 185.246

Persónuaflsáttur 53.895 Persónuaflsáttur 53.895

Staðgreiðsla alls 56.925 Staðgreiðsla alls 131.351

Útborguð laun 243.075 Útborguð laun 370.126

Heildarlaun 300.000 Heildarlaun 501.477

Séreignarsparnaður 4% -12.000 Séreignarsparnaður 4% -20.059

Skattstofn 288.000 Skattstofn 481.418

Staðgreiðsla 36,94% 106.387 Staðgreiðsla 36,94% 177.836

Persónuafsláttur 53.895 Persónuafsláttur 53.895

Staðgreiðsla alls 52.492 Staðgreiðsla alls 123.941

Útborguð laun 235.508 Útborguð laun 357.477

Útborguð laun lækka um 3,11% 7.567 Útborguð laun lækka um 3,42% 12.649

12.000 20.059

6.000 10.030

18.000 30.089

Heildarlaun 668.011 Heildarlaun 770.000

Staðgreiðsla 36,94% 246.763 Staðgreiðsla 36,94% 284.438

Persónuaflsáttur 53.895 Persónuaflsáttur 53.895

Staðgreiðsla alls 192.868 Staðgreiðsla alls 230.543

Útborguð laun 475.143 Útborguð laun 539.457

Heildarlaun 668.011 Heildarlaun 770.000

Séreignarsparnaður 4% -26.720 Séreignarsparnaður 4% -30.800

Skattstofn 641.291 Skattstofn 739.200

Staðgreiðsla 36,94% 236.893 Staðgreiðsla 36,94% 273.060

Persónuafsláttur 53.895 Persónuafsláttur 53.895

Staðgreiðsla alls 182.998 Staðgreiðsla alls 219.165

Útborguð laun 458.293 Útborguð laun 520.035

Útborguð laun lækka um 3,55% 16.850 Útborguð laun lækka um 3,60% 19.422

Iðgjald 4% 26.720 Iðgjald 4% 30.800

Mótframlag 2% 13.360 Mótframlag 2% 15.400

40.081 46.200

Lágmarkstekjur 25% mörk

Meðaltekjur 75% mörk
Tekjur einstaklings án séreignasparnaðs

Tekjur einstaklings án séreignasparnaðs

Tekjur einstaklings með séreignarsparnað

Iðgjald 4%

Mótframlag 2%

Samtals greitt í sérignarsjóð

Tekjur einstaklings án séreignasparnaðs

Tekjur einstaklings með séreignarsparnað

Iðgjald 4%

Mótframlag 2%

Samtals greitt í sérignarsjóð

Tekjur einstaklings með séreignarsparnað

Samtals greitt í sérignarsjóð

Tekjur einstaklings án séreignasparnaðs

Tekjur einstaklings með séreignarsparnað

Samtals greitt í sérignarsjóð
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Ástæða þess að laun lækka um mun lægri fjárhæð en þá sem leggst í 

séreignarsparnaðinn er sú að ekki þarf að greiða skatt af tekjunum fyrr en þegar kemur 

að útgreiðslu úr séreignarsparnaðinum og er því verið að fresta skattagreiðslum á 

tilteknum tekjum þar til þær eru teknar út. Ef aðstæður eru nákvæmlega þær sömu þegar 

kemur að útgreiðslu úr séreignarsjóði, að skattprósentan sé sú sama og að 

einstaklingurinn er með aðrar tekjur sem veldur því að persónuafslátturinn er fullnýttur 

og engin ávöxtun hefur verið á séreignarsjóðnum, þá er enginn munur á iðgjaldinu. Þá 

greiðir einstaklingurinn skatt af upphæðinni og hún er sú sama og hann lagði inn 

upphaflega. Ólíklegt er að sú staða komi upp að ekkert breytist og erfitt getur verið að 

áætla hvernig aðstæður verða þegar einstaklingur ætlar að taka út séreignina og því 

erfitt að gera grein fyrir því hverjar skattgreiðslurnar verða þegar séreignin er tekin út. 

Einnig er um 2% mótframlag frá atvinnurekanda að ræða sem leggst til viðbótar við þá 

greiðslu sem einstaklingurinn leggur af hendi sem þýðir að það er aukinn kostnaður 

fyrir atvinnurekendur að starfsmenn þeirra kjósi að verja hluta af tekjum sínum í 

séreignarsparnað. 

5.2 Lífeyrisréttindi 

Þegar litið er á réttindi tekjubilana þegar kemur að lífeyrisgreiðslum þá eiga þeir rétt á 

greiðslum úr almannatryggingakerfinu og samtryggingarsjóðunum.  

 

Tafla 5 sýnir lífeyrisréttindi tekjubilana Heimild: Gildi lífeyrissjóður 

Á töflu hér að ofan má sjá hvaða upphæðir aðilar á hverju tekjubili eiga rétt á miðað 

við reiknivél frá gildi lífeyrisjóða. Miðað er við tekjuskatt ársins 2018 sem er 36,94% 

af tekjum upp að 893.713 kr. og 46,24% af tekjum umfram 893.713 kr. Persónuafsláttur 

er 53.895 kr. (Ríkisskattstjóri, 2018). Persónuafsláttur myndi ekki gagnast þegar kemur 

að greiðslum úr séreignarsparnaði þar sem rétthafi þarf að fullnýta hann fyrir þau 

lífeyrisréttindi sem hann fyrir á. 

5.3 Dæmi um söfnun 

Þær sviðsmyndir sem hér eru settar upp byggja á því að einstaklingur byrji að safna í 

séreignarsparnað við 24 ára aldur. Miðað er við hver ráðstöfun er til staðar í 

séreignarsparnaði við 67 ára aldur, því er borið saman eftir tekjubilunum hvort safnað 

Lágmarkstekjur 25% mörk Meðaltekjur 75% mörk

239.273 399.976 532.830 614.177
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sé í séreignarsparnað í 43 ár eða 33 ár. Miðað er við þegar safnað er í 33 ár að 

séreignarsparnaðurinn sé nýttur fyrstu tíu árin inn á íbúðalán og að úrræðið sé ekki nýtt 

þegar safnað er yfir 43 ára tímabil. Einnig er skoðað hvaða áhrif skattar hafa á þá 

fjárhæð sem til ráðstöfunar er við 67 ára aldurinn og hún borin saman við þá fjárhæð 

sem heimilt er að greiða skattfrjálst úr séreignarsparnaði og inn á íbúðalán. 

 

Tafla 6 sýnir mun á ráðstöfun eftir nafnávöxtun séreignasjóða 

Á töflu hér að ofan má sjá mun á hversu mikið er til ráðstöfunar við 67 ára aldur miðað 

við forsendur hér að ofan, ef rétthafi er í séreignarsjóði með 2,8% nafnávöxtun. Þar má 

sjá að þegar búið er að taka tillit til tekjuskatts og hvað hann hefur nú þegar tekið út úr 

séreignarsparnaði skattfrjálst fær sá hinn sami frá 1.688.707 til 3.089.332 krónum lægra 

úr séreignarsparnaðinum en ef hann heldur áfram að safna allan tímann. Til að þessi 

úttekt borgi sig þarf vaxtasparnaðurinn að vera meiri en mögulegar vaxtatekjur til að 

geta talist sparnaður til lengri tíma litið þegar litið er á vaxtagjöld á móti vaxtatekjum. 

Eftir því sem ávöxtun séreignarsparnaðarins er hærri - því meiri missir er af 

vaxtatekjum með því að nýta sparnaðinn inn á íbúðalán. 

5.4 Fjármögnun frá bönkum 

Eins og staðan er árið 2018 eru ýmsar leiðir í boði til fjármögnunar á íbúðarhúsnæði. 

Íslandsbanki býður upp á verðtryggð lán til húsnæðiskaupa þar sem hægt er að velja 

hvort vextir taki mið af gildandi vöxtum bankans hverju sinni eða festa vexti til fimm 

ára. Íslandsbanki býður einnig upp á óverðtryggð lán þar sem hægt er að velja hvort 

vextir endurspegli gildandi vexti bankans á hverjum tíma eða að binda vexti til þriggja 

eða fimm ára. Greiðslubyrði óverðtryggða lána er þyngri til að byrja með heldur en af 

M.v 2,8% nafnávöxtun á séreignarsparnaði Lágmarkstekjur 25% mörk Meðaltekjur 75% mörk

M.v 4,8% nafnávöxtun á séreignarsparnaði

M.v 7,5% nafnávöxtun á séreignarsparnaði

Til ráðstöfunar eftir skatt 17.867.318 29.867.208 39.785.554 45.445.742

Þegar tekið út skattfrjálst 2.160.000 3.610.680 4.809.720 5.000.000

Munur m.v. Úttekt 15.707.318 26.256.528 34.975.834 40.445.742

Til ráðstöfunar eftir skatt 7.441.574 11.363.886 15.137.622 17.084.217

Þegar tekið út skattfrjálst 2.160.000 3.610.680 4.809.720 5.000.000

Munur m.v. Úttekt 5.281.574 7.753.206 10.327.902 12.084.217

Séreign eftir skatt 3.848.707 5.484.731 7.306.109 8.089.332

þegar tekið út skattfrjálst 2.160.000 3.610.680 4.809.720 5.000.000

Munur m.v. Úttekt 1.688.707 1.874.051 2.496.389 3.089.332
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verðtryggðum lánum þar sem fjármagnskostnaður lánsins er greiddur með hverri 

afborgun. Ef valið er að festa vexti þá bætist við uppgreiðslugjald ef lántaki velur að 

greiða meira en eina milljón inn á lánið. Hjá Íslandsbanka getur lánsfjárhæðin verið allt 

að 70% af fasteignamati þá er lánstími þess láns allt að 40 ár og til viðbótar við það 

býðst viðbótarlán upp að 80% af kaupverði íbúðarhúsnæðis. Lánstími þess getur verið 

til allt að 25 ára. Hægt er að velja á milli þess hvort lánin séu jafngreiðslulán eða hafi 

jafnar afborganir. Vextir af verðtryggðum lánum þar sem lánshlutfallið er 70% eða 

lægra eru frá 3,65% og þegar lánshlutfall fer yfir 70% þá eru vextir frá 4,75%. Vextir 

af óverðtryggðu láni þar sem veðhlutfallið er 70% eða lægra eru frá 5,75% þegar 

lánshlutfall fer yfir 70% af fasteignamati þá eru vextir frá 6,75% (Íslandsbanki, án 

dags.). 

Arion banki býður upp á bæði verðtryggð og óverðtryggð lán. Lánshlutfall getur 

verið allt að 85% af markaðsvirði fyrir fyrstu kaupendur og allt að 80% af markaðsvirði 

fyrir þá sem hafa átt fasteign áður. Hægt er að fá verðtryggð lán þar sem vextir ákvarðast 

hverju sinni, einnig er hægt að binda þá til fimm ára eða út lánstímann. Vextir á 

verðtryggðum lánum er hægt að láta taka mið af vaxtaákvörðun bankans hverju sinni 

eða binda þá til þriggja eða fimm ára. Uppgreiðslugjald á við um öll lán ef upphæðin 

fer yfir eina milljón á ári. Þegar lánshlutfall fer yfir 70% af annaðhvort fasteignamati 

eða markaðsvirði hvort sem er lægra, þá þarf að taka annað lán fyrir umfram 

lánshlutfalli, lánstími er allt að 40 ár í báðum tilfellum. Verðtryggðir vextir eru frá 

3,65% þegar veðhlutfall er 70% eða lægra af fasteignamati eða markaðsvirði og 

ákvarðast það eftir því hvort er lægra og 4,75% af láni sem fer yfir það er veðhlutfall. 

Óverðtryggðir vextir eru 6% þegar veðhlutfall er 70% eða lægra af fasteignamati eða 

markaðsvirði og ákvarðast það eftir því hvort er lægra, vextir eru 7,1% af láni sem fer 

yfir það veðhlutfall. Vextir fara hækkandi eftir því hversu lengi vextir eru bundnir 

(Arion banki, án dags.). 

Landsbankinn býður upp á bæði verðtryggð og óverðtryggð lán þar sem 

lánshlutfallið er allt að 85% af markaðsvirði eignarinnar, þá er í boði að taka lán með 

allt að 70% veðhlutfalli til allt að 40 ára og viðbótarlán að hámarki 15% til allt að 15 

ára. Aðeins er í boði að taka verðtryggt lán upp að 70% en hægt er að fá viðbótarlán 

sem er þá óverðtryggt upp að 85%. Vextir á verðtryggðu láni þar sem veðhlutallið er 

70% eða lægra eru frá 3,65%. Vextir á óverðtryggða láninu þar sem veðhlutfall er 70% 
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eða lægra eru frá 5,75% og vextir á viðbótarláninu er frá 6,75% (Landsbankinn, án 

dags.).  

Íbúðalánasjóður veitir aðeins verðtryggð jafngreiðslulán með fasta vexti út lánstímann, 

lánshlutfall getur verið allt að 80% af kaupverði íbúðar og þá getur lánstími að hámarki 

orðið 35 ár (Íbúðalánasjóður, án dags.). 

5.5 Fjármögnun frá lífeyrisjóðum 

5.5.1 Frjálsi lífeyrissjóðurinn 

Frjálsi lífeyrissjóðurinn býður upp á fjármögnun íbúðarhúsnæðis fyrir einstaklinga og 

hjón eða einstaklinga í óvígðri sambúð. Skilyrði þess að taka lán hjá sjóðnum eru að 

eiga séreign eða réttindi í sjóðnum og því er fjármögnun aðeins í boði fyrir sjóðsfélaga. 

Í boði er að taka verðtryggt lán þar sem vextir eru 2,51% og vextir ákvarðast á þriggja 

mánaða fresti, hægt er að fá vexti fasta út lánstímann og eru þeir þá 3,55%. Þá er einnig 

hægt að taka lán sem er óverðtryggt og þá eru vextir 5,6% og fastir til þriggja ára. 

Hámarkslán hjá sjóðnum eru 20 milljónir fyrir einstakling og 40 milljónir fyrir hjón eða 

einstaklinga í óvígðri sambúð. Lánshlutfall er að hámarki 70% af markaðsvirði og að 

hámarki 100% af samanlögðu brunabótamati og lóðamati krafts er 1. verðréttar fyrir 

láni (Frjálsi lífeyrissjóðurinn, án dags.)  

5.5.2 Birta lífeyrissjóður 

Lífeyrissjóðurinn Birta býður upp á fjármögnun á íbúðarhúsnæði fyrir sjóðsfélaga. 

Hámarkslán eru 50 milljónir fyrir hjón eða sambúðarfólk og verðhlutfall allt að 65% af 

markaðsvirði eignar. Veðsetning má ekki fara yfir 90% af samanlögðu lóða- og 

brunabótamati. Boðið er upp á verðtryggð lán með föstum vöxtum 3,6% sem stjórn 

sjóðsins tekur ákvörðun um. Uppgreiðslugjald er 1% fyrstu fimm ár af lánstímanum en 

ekkert uppgreiðslugjald er innheimt af uppgreiðslum sem eru lægri en ein milljón. 

Einnig býðst verðtryggt lán með breytilegum vöxtum sem taka breytingum fyrsta hvers 

mánaðar í hverjum ársfjórðungi sem ákvarðast sem 0,7 prósentustigum hærri heldur en 

meðalávöxtun undangengins almanaksmánaðar nýjasta flokks íbúðarbréfa til 30 ára 

(HFF150644). Óverðtryggð lán eru í boði hjá sjóðnum með vexti 5,35% vextir sem 

fylgja stýrivöxtum Seðlabanka Íslands með 1,1% álagi. Sjóðurinn býður upp á bæði 

jafnar afborganir og jafnar greiðslur allra íbúðarlána hjá sér (Birta lífeyrissjóður, án 

dags.) 
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5.6 Fjármögnun frá öðrum 

Framtíðin býður upp á viðbótarlán til húsnæðiskaupa. Lánin eru verðtryggð og hægt er 

að velja um jafnar afborganir eða jafnar greiðslur og lánað er til allt að 25 ára. Lánin 

eru hugsuð sem viðbót við lán frá banka eða lífeyrisjóði þar sem lánshlutfallið er allt 

að 90% fyrir fyrstu kaupendur en 85% fyrir aðra. Vextir fara eftir stöðu umsækjenda 

og hversu hátt veðhlutfall er um að ræða og eru þeir vextir ekki uppgefnir nema sótt sé 

um lán (Framtíðin, 2018). 

6. Áhrif á lán 

6.1 Verðtryggt lán 

Ef tekið er dæmi þar sem tekið er verðtryggt jafngreiðslulán frá fjármálastofnun sem 

býður upp á 3,65% vexti upp að 70% af fasteignamati og 4,75% vexti af viðbótarláni 

upp að 80%. Gert er ráð fyrir að verðbólga haldist að meðaltali í 3,8% og að vextir 

haldist óbreyttir allan lánstímann. Lánstíminn er 40 ár á láninu og 25 ár á 

viðbótarláninu. Gert er ráð fyrir að kaupverð íbúðarinnar sé 35 milljónir króna og 

fasteignamat sé um 31 milljónir króna. Annars vegar er tekið 40 ára verðtryggt lán upp 

á 21,7 milljónir eða 70% af fasteignarmati íbúðarinnar og hins vegar er tekið 25 ára 

viðbótarlán fyrir 6,3 milljónir króna, heildaríbúðalánið hljómar þá upp á 28 milljónir. Í 

upphafi eru samanlagðar greiðslur af samanlögðum lánunum 122.231 krónur. Þær 

hækka síðan út lánstímann þar sem verðbætur bætast ofan á höfuðstólinn. 

Heildargreiðslur af láninu myndu verða 115.051.581 - þar af væru vextir 43.485.786 

og verðbætur 43.565.795. 

 

Tafla 7 sýnir áhrif þess að nýta úrræðið inn á verðtryggt lán 

Á töflu hér að ofan má sjá helstu áhrif þess að greiða séreignarsparnað inn á lánið. Sjá 

má að það lækkar vaxtakostnað og greiðslur lánsins. Einnig má sjá hvernig greiðslur 

og vaxtakostnaður lækka eftir því hversu mikið er greitt aukalega inn á höfuðstól 

Án séreign Lágmarkstekjur 25% mörk Meðaltekjur 75% mörk
Fyrsta greiðsla 122.331 122.331 122.331 122.331 122.331

Síðasta greiðsla 392.392 352.046 324.949 302.553 298.999

Meðalgreiðsla 239.691 220.381 207.412 196.692 194.991

Samtals greitt 115.051.581 105.782.652 99.557.536 94.412.251 93.595.725

Vaxtagjöld 87.051.581 80.356.652 75.860.263 72.143.834 71.554.059

Nýttur séreignarsparnaður 0 2.160.000 3.610.680 4.809.720 5.000.000

Lækkun á greiðslum 9.268.929 15.494.045 20.639.330 21.455.856

Vaxtasparnaður 0 6.694.929 11.191.318 14.907.747 15.497.522
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lánsins. Einnig sést hvernig meðalgreiðsla af láninu lækkar sem gefur það til kynna að 

greiðslubyrði þess lækkar við að nýta úrræðið inn á lánið.  

 

Mynd 11 sýnir þróun höfuðstóls, verðtryggt lán 

Á myndinni hér að ofan má sjá hvernig höfuðstóll lánsins þróast yfir lánstímann. Þá 

sést hvernig nýting á séreignarsparnaðnum og þá sérstaklega hjá þeim sem eru yfir 75% 

mörkum nær að vega á móti því að verðbætur hækki höfuðstól mikið. Ef verðbólga er 

hærri myndi höfuðstóllinn hækka frekar og ef hún væri lægri þá myndi hann hækka 

minna og jafnvel lækka. Aukalegar greiðslur inn á lánið vinna því á móti 

verðbólguáhrifum á lánið og koma því í veg fyrir að höfuðstóll hækki og eftir því sem 

greiðslan er hærri hefur hún meiri áhrif. 

 

 

Mynd 12 sýnir þróun á greiðslum, verðtryggt lán 
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Á myndinni hér að ofan má sjá hvernig greiðslur úr séreignarsparnaði inn á lán hafa 

áhrif á greiðslur af láninu hverju sinni. Þá sést hvað innborguninn léttir á greiðslubyrði 

þess sem greiðir af láninu þrátt fyrir að aðeins sé greitt aukalega fyrstu tíu árin en það 

hefur þá áhrif út allan lánstímann. 

6.2. Óverðtryggt lán - blönduð leið 

Ef miðað er við sömu forsendur til að skoða óverðtryggt lán, þar eru vextir frá 5,75% 

upp að 70% veðhlutfalli og frá 6,75% á viðbótarláni. Þar sem miðað er við að verðbólga 

verði að jafnaði um 3,8% í verðtryggða láninu sem er frábrugðin þeirri verðbólgu sem 

ríkir á þeim tíma sem þessir vextir eru birtir (september árið 2018) þá eru vextir 

aðlagaðir af þeirri verðbólguspá sem miðað er við í verðtryggðu lánunum til að vextir 

af óverðtryggðum lánum endurspegli verðbólgu sem miðað er við.  Formúla fyrir 

óverðtryggða vexti  er eftirfarandi: 

𝑣 = 𝑟 + 𝑑𝑝𝑒 + 𝑐 

Þar sem nafnvextir (v) eru jafnir samanlögðum raunvöxtum (r), verðbólguvæntingum 

(dpe), og áhættuálagi vegna óvissu um verðbólgu (c). Ef gert er ráð fyrri að raunvextir 

verði 3,65%, vænt verðbólga um 3,8% og áhættuálag 0,5% þá eru vextir 7,95% 

samkvæmt gefnum forsendum. Þar sem vextir eru almennt einu prósentustigi hærri á 

lánum umfram 70% veðhlutfall er miðað við að vextir séu 8,95% af óverðtryggðum 

lánum umfram 70%. Þá er greiðsla af samanlögðum lánunum upp að 70% veðhlutfalli 

af fasteignaverði og viðbótarláninu að 80% af markaðsvirði 202.723 krónur á mánuði. 

Greiðslurnar haldast óbreyttar út tímabilið að gefnum forendum um sömu vexti allan 

lánstímann. Heildar greiðsla lánsins væri 87.829.275 krónur yfir allt lánstímabilið þar 

af vaxtagreiðslur 59.835.581 krónur. Tvær mismunandi leiðir eru í boði þegar það 

kemur að nýtingu á séreignasparnaði inn á verðtryggð lán, annars vegar má nýta alla 

greiðsluna inn á höfuðstólinn líkt og með verðtryggðu lánin, hins vegar má nýta á fyrstu 

tólf mánuðum lánstímans samanlagt iðgjald og mótframlag í lífeyrisjóð inn á greiðslur 

lánsins, fyrir hvert hafið ár lækkar síðan rétturinn um tíu prósentustig sem má nýta beint 

inn á greiðslurnar og þarf að nýta hinn hlutann inn á höfðuðstól lánsins, þannig að strax 

á öðru ári má nýta 90% inn á greiðslur lánsins og 10% greiðast beint inn á höfuðstól 

þess. Á tíunda ári myndi því 10% af séreignarsparnaðnum fara inn á greiðslur lánsins 

og 90% greiðist inn á höfuðstól þess. 
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Mynd 13 sýnir þróun á höfuðstól óverðtryggt lán - blönduð leið 

Á mynd hér að ofan sést hvernig höfuðstóllinn lækkar stöðugt á óverðtryggða láninu 

ólíkt því verðtryggða þar sem allar vaxtagreiðslur koma til greiðslu í hverjum mánuði. 

Afborganir eru heldur hærri til að byrja með á verðtryggða láninu sem getur skipt 

sköpun fyrir fólk sem er að greiða af lánum. Þá sést einnig hvernig höfuðstóll lækkar 

hraðar eftir því hversu mikið er greitt aukalega inn á lánið. 

 

Tafla 8 sýnir áhrif þess að nýta úrræðið inn á óverðtryggt lán blönduð leið 

Á töflu hér að ofan má sjá áhrif þess að greiða séreignarsparnað eftir tekjuhópum inn á 

óverðtryggt lán, þar sem séreignarsparnaðurinn er látinn óskiptur upp í greiðslur lánsins 

fyrsta árið og lækkar síðan sem nemur tíu prósentustigum ár hvert yfir tíu ára tímabil. 

Hér má sjá að með því að greiða aukalega inn á lánið myndast vaxtasparnaður þar sem 

ekki þarf að greiða vexti af jafn miklum höfuðstól yfir lánstímann. Hér má einnig sjá 

hvernig það að greiða séreignarsparnað inn á lán lækkar greiðslubyrði lántakans og 

getur létt undir greiðslu. Mestur munur á bæði vaxtagjöldum og greiðslum er hjá þeim 

sem hafa hærri tekjur og geta því nýtt hærri fjárhæðir til niðurgreiðslu á lánum. 

Án séreign Lágmarkstekjur 25% mörk Meðaltekjur 75% mörk
Fyrsta greiðsla 202.723 184.723 172.634 162.642 161.056

Síðasta greiðsla 150.069 143.117 138.448 134.589 133.976

Meðalgreiðsla 182.978 174.754 169.232 164.667 163.942

Samtals greitt 87.829.275 83.882.108 81.231.147 79.040.031 78.692.314

Vaxtagjöld 59.835.581 58.046.615 56.845.125 55.852.049 55.694.454

Nýttur séreignarsparnaður 2.160.000 3.610.680 4.809.720 5.000.000

Lækkun á greiðslum 3.947.167 6.598.128 8.789.244 9.136.961

Vaxtasparnaður 1.788.967 2.990.457 3.983.532 4.141.127
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Mynd 14 sýnir þróun á greiðslum, óverðtryggt lán - blönduð leið 

Myndin sýnir hvernig greiðslur þróast út lánstímann og má glöggt sá að eftir því sem 

hærri tekjurnar eru því lægri eru greiðslurnar í upphafi og hafa þær áhrif til framtíðar 

að lækka mánaðarlegar greiðslur. Fyrsta árið má láta séreignasparnaðinn renna óskiptan 

inn á greiðslur lánsins. Einnig má sjá hvernig nýting á séreignarsparnaði lækkar 

greiðslur á mánuði mest í upphafi og yfir það tímabil sem séreignarsparnaðurinn er 

nýttur hvað mest inn á greiðslur lánsins. Hér sést einnig að eftir að tíu ára 

innborgunartímabilinu er lokið þá eru greiðslur lægri heldur en án greiðslna úr 

séreignarsjóði þar sem innborgun á höfuðstól hefur lækkað greiðslur af láninu og er 

munurinn meiri eftir því hversu mikið er greitt inn á lánið. Skyndileg lækkun á 

greiðslum á sér stað að loknum 25 árum af lánstímanum þar sem viðbótarlánið er 

uppgreitt. 

6.3 Óverðtryggt allt inn á höfuðstól 

Ef valið er að taka óverðtryggt lán þar sem séreignarsparnaðurinn fer aðeins inn á 

höfuðstól lánsins leggst séreignarsparnaðurinn beint inn á höfuðstól lánsins og lækkar 

hann því hraðar heldur en þegar hann er nýttur til að lækka greiðslur lánsins eins og 
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sýnt er hér í dæminu að ofan. 

 

Mynd 15 sýnir þróun á höfuðstól, óverðtryggt lán 

Á myndinni hér að ofan má sjá hvernig séreignarsparnaðurinn lækkar höfuðstól lánsins 

á fyrstu tíu árunum og eykur því eignarmyndun lántakans. Hér sést hvernig úrræðið 

hefur meiri áhrif á höfuðstólinn heldur en þegar það er nýtt sem blönduð leið eins og 

sést hér að ofan. Greiðslur úr séreignarsparnaðinum fara beint inn á höfuðstólinn og 

byrja að lækka hann strax á fyrsta ári. 

 

Tafla 9 sýnir áhrif þess að nýta úrræðið, óverðtryggt lán 

Á töflunni hér að ofan sést hvernig lántaki sparar sér vaxtakostnað með því að nýta 

séreignarsparnað sinn inn á lánið. Því tekjuhærri sem lántakinn er - því meiri 

séreignarsparnað getur hann nýtt. Hér má sjá hvernig meðalgreiðslur lækka eftir því 

hversu mikið er greitt inn á lánið, sem gefur það til kynna að greiðslubyrði lántaka 

minnki með því að nýta úrræðið. Hér kemur í ljós að vaxtasparnaður með því að nýta 

úrræðið beint inn á höfuðstól er meiri heldur en þegar blönduð leið er nýtt. En greiðslur 

sem lántaki þarf að greiða af hendi eru heldur hærri fyrstu árin þegar allt er nýtt inn á 

Án séreign Lágmarkstekjur 25% mörk Meðaltekjur 75% mörk
Fyrsta greiðsla 202.723 202.723 202.723 202.723 202.723

Síðasta greiðsla 150.069 134.772 124.498 115.999 114.659

Meðalgreiðsla 182.978 169.626 160.658 153.241 152.070

Samtals greitt 87.829.275 81.420.315 77.115.987 73.555.454 72.993.719

Vaxtagjöld 59.835.581 55.586.622 52.732.973 50.374.329 50.000.026

Nýttur séreignarsparnaður 2.160.000 3.610.680 4.809.720 5.000.000

Lækkun á greiðslum 6.408.960 10.713.288 14.273.821 14.835.556

Vaxtasparnaður 4.248.960 7.102.608 9.461.253 9.835.555
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höfuðstól. 

 

Mynd 16 sýnir þróun á greiðslum, óverðtryggt lán 

Á mynd hér að ofan má sjá hvernig greiðslur lækka á hverju ári fyrstu tíu árin ólíkt því 

sem við sáum í dæminu hér að ofan þar sem séreignarsparnaðurinn var nýttur inn á 

greiðslur lánsins. Þá má sjá hvernig greiðslur úr séreignarsparnaði létta greiðslubyrði 

með tímanum. Hér eru greiðslur heldur hærri fyrstu árin heldur en þegar blönduð leið 

er farin og lækka þá greiðslur til lengri tíma og einnig framtíðargreiðslubyrði. 

7. Vaxtabætur 

Vaxtagjöld sem teljast til útreiknings á vaxtabótum er sú fjárhæð sem er lægst af annars 

vegar vaxtagjöldum (samkvæmt reit 87 eða 166 á skattframtali) og hins vegar 7% af 

eftirstöðvum skulda samkvæmt reit 41, 45, eða 167 (Ríkisskattstjóri, 2018). Þá er einnig 

hámark á reiknuðum vaxtagjöldum sem geta hæst verið 800.000 kr. fyrir einstakling, 

1.000.000 fyrir einstæða foreldra og 1.200.000 fyrir hjón eða sambúðarfólk. Frá lægstu 

fjárhæð þessara skilyrða dregst frá 8,5% af tekjustofni. Einnig skerðast vaxtabætur 

þegar eignir að frádregnum skuldum fara yfir 4.500.000 hjá einstaklingum og 

einstæðum foreldrum og 7.300.000 hjá hjónum eða sambúðarfólki. Þegar nettóeignir 

fara yfir 7.200.000 hjá einstaklingum eða einstæðum foreldrum og yfir 11.680.000 hjá 

hjónum eða sambúðarfólki fellur niður réttur til vaxtabóta. Vaxtabætur geta að hámarki 

verið 400.000 krónur fyrir einstaklinga, 500.000 krónur fyrir einstæða foreldra og 

600.000 krónur fyrir hjón eða sambúðarfólk (Ríkisskattstjóri) 
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Tafla 10 sýnir hámarks vaxtabætur tekjubilanna 

Það sem átt er við með eignum að frádregnum skuldum er sú upphæð sem er skráð í 

skattaframtali á ári hverju. Þá eru fasteignir metnar til eigna samkvæmt gildandi 

fasteignamati á ári hverju. Lausafé skal telja til eigna miðað við kostnaðarverð, bifreiðar 

má afskrifa um 10% frá fyrra ári. Hlutabréf eru talin til eigna miðað við nafnverð þeirra. 

Öll lífeyrisréttindi teljast ekki til eignar og mynda því ekki eignarstofn. Á skattframtali 

skal upplýsa um höfuðstól allra skulda við lok tekjuárs, mikilvægt er að telja upp allar 

skuldir óháð því hversu háar þær eru, hvort sem um nýtta heimild á kreditkorti er að 

ræða eða fasteignalán. Skuldir þarf að sundurliða til að sjá hvort þær tilheyri 

íbúðarhúsnæði til eigin nota eða ekki. Þetta er gert til þess að finna stofn á vaxtagjöldum 

til útreiknings á vaxtabótum. Ef láni hefur verið ráðstafað annars vegar í húsnæði og 

hins vegar í annarskonar fjármögnun á t.d. bíl skal sundurliða lánið á skattaframtali 

(Ríkissskattstjóri). 

 

Mynd 17 sýnir þróun hámarksfjárhæða vaxtabóta og eignamörk vaxtabóta 

Á myndinni hér að ofan má sjá þróun á hámarksupphæðum vaxtabóta og eignamörk 

sem byrja að skerða vaxtabætur auk þeirra eignamarka sem fella þær niður. Þá má sjá 

að frá árinu 2010 hafa hámarksfjárhæðir vaxtabóta haldist óbreyttar. Þá lækkuðu þau 

eignamörk sem byrja að skerða vaxtabætur árið 2010 og hækkuðu þau mörk þar sem 

vaxtabætur byrja að skerðast um 500.000 krónur fyrir árið 2016 og þau mörk þar sem 

vaxtabætur falla niður um 800.000 krónur. Þá eru þau eignamörk sem hér eru nefnd 

aðeins miðuð við hjá einstaklingum sem gefur mynd af þróun eignamarka. Eignamörk 

hjóna eða sambúðarfólks breyttust í sama hlutfalli og einstaklinga. Til að setja þetta í 

Lágmarkstekjur 25% mörk Meðaltekjur 75% mörk

400.000 288.493 118.629 14.600
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samhengi þá hefur fasteignamat á höfuðborgarsvæðinu hækkað frá 4,4% til 14,5% á 

ári, frá árinu 2012. Það þýðir að eignir á móti skuldum hjá eigendum íbúðarhúsnæðis 

eykst og eignamyndun þeirra eykst. Þegar eignarmyndun hjá fólki eykst þá minnka 

hlutfallslegar skuldir þeirra sem er jákvætt. Að vísu hefur það neikvæð áhrif á þá sem 

eiga rétt á vaxtabótum. 

7.1 Vaxtabætur - verðtryggt lán 

 

Tafla 11 réttur til vaxtabóta óbreytt fasteignamat, verðtryggt lán 

Taflan sýnir mun á rétti til vaxtabóta eftir því hvort úrræðið sé nýtt eða ekki. 

Á töflunni hér að ofan má sjá hvernig einstaklingar eiga rétt á vaxtabótum á verðtryggðu 

láni upp á 28 milljónir til 40 ára. Miðað er við er við rétt til vaxtabóta árið 2017 út allt 

lánstímabilið. Gert er ráð fyrir að fasteignamat sé upp á 31 milljón og haldist óbreytt. 

Gert er ráð fyrir að engar aðrar eignir myndist á því tímabili sem réttur til vaxtabóta er 

til staðar. Þar sem greiðslur úr séreignarsparnaði inn á lánið flýta fyrir eignamyndun 

skerðist réttur þeirra sem nýta úrræðið til vaxtabóta. Mismunandi er eftir tekjubilum 

hversu mikil skerðingin er, mest er hún hjá þeim sem eru með tekjur á 25% mörkum 

þar sem vaxtabætur skerðast um 731.852 krónur. Minnstur munur er hjá þeim sem eru 

með tekjur á 75% mörkum þar vaxtabætur þeirra skerðast um 101.569 krónur, einnig 

eiga þeir rétt á lægstu vaxtabótum þar sem tekjur skerða rétt til vaxtabóta. 

Ár Lágmarkstekjur 25% Mörk Meðaltekjur 75% Mörk

Án séreignar 12.464.777 8.926.218 3.670.482 449.030

Með séreign 11.732.925 7.759.149 2.922.484 347.461

Vaxtabætur missir 731.852 1.167.069 747.998 101.569

Réttur til vaxtabóta óbreytt fasteignamat
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Tafla 12 sýnir rétt til vaxtabóta eftir mismunandi hækkun fasteignamats, verðtryggt lán 

Á töflunni hér að ofan má sjá að það skiptir gríðarlegu máli hver hækkun á 

fasteignamati er þegar kemur að rétt til vaxtabóta. Þegar fasteignamat hækkar verður 

eignarmyndun hraðari, eins og sjá má þegar fasteignamat hækkar um 2,5% skerðast 

vaxtabætur mun hraðar þegar úrræðið er nýtt heldur en við meiri eða minni hækkanir. 

Þá myndast þær aðstæður að viðbótargreiðslan hefur mun frekari áhrif á 

vaxtabótaskerðingu heldur en t.d. hækkun um 5,5%. 

  

Ár Lágmarkstekjur 25% Mörk Meðaltekjur 75% Mörk

án séreignar 4.955.201 3.453.046 1.449.900 204.400

Með séreign 3.377.019 1.792.409 611.865 72.199

Vaxtabætur missir 1.578.182 1.660.637 838.035 132.201

Ár Lágmarkstekjur 25% Mörk Meðaltekjur 75% Mörk

án séreignar 1.521.341 1.053.140 433.053 52.197

Með séreign 1.310.349 764.011 295.406 36.044

Vaxtabætur missir 210.992 289.129 137.647 16.153

Ár Lágmarkstekjur 25% Mörk Meðaltekjur 75% Mörk

án séreignar 643.499 430.695 177.103 21.797

Með séreign 565.659 354.707 135.480 14.600

Vaxtabætur missir 77.840 75.988 41.623 7.197

Réttur til vaxtabóta 2,5% hækkun á fasteignamati

Réttur til vaxtabóta 13,8% hækkun á fasteignamati

Réttur til vaxtabóta 5,5% hækkun á fasteignamati
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Tafla 13 sýnir mun á greiðslubyrði þegar úrræðið er nýtt  

Á töflunni hér að ofan má sjá mun á greiðslubyrði láns að frádregnum vaxtabótum eftir 

því hvort séreignarsparnaður er nýttur inn á lánið eða ekki. Taflan sýnir því muninn á 

því hvað leggja þarf af hendi til greiðslu lánsins á ári hverju eftir að búið er að taka tillit 

til þess hvað fæst í vaxtabætur. Hér má sjá að árið 2049 hefur úrræðið neikvæð áhrif á 

greiðslubyrði þegar búið er að taka tillit til vaxtabóta hjá þeim sem á tekjubilinu er með 

lágmarkstekjur. Árin þar á undan og eftir eru að vísu hagstæðari þar sem greiðslubyrði 

lánsins hefur lækkað.  þegar engin eignamyndun er hjá lántakanum nema sú 

eignamyndun sem verður til vegna afborgana af íbúðarláninu er mun lægri heldur en ef 

úrræðið búið er að taka tillit til vaxtabóta væri ekki nýtt. 
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Tafla 14 sýnir mun á greiðslubyrði þegar úrræðið er nýtt eftir mismunandi hækkun á fasteignamati, vertryggt lán 

Á töflunni hér að ofan má sjá hvernig mismundi hækkun á fasteignamati hefur áhrif á 

eignarmyndun á hverju ári. Þegar eignarmyndun verður hraðari hefur það áhrif á 

vaxtabætur þar sem vaxtabætur byrja að skerðast þegar eignir ná ákveðnu marki. Þegar 

fasteignamat hækkar um 2,5% á ári, þá þarf sá sem er með lágmarkstekjur strax á 

áttunda ári að láta af hendi 95.540 krónum meira á því tiltekna ári heldur en sá hinn 

Ár Lágmarkslaun 25% Mörk Meðallaun 75% Mörk

2019 -4.794 -8.014 -10.675 -11.098

2020 -15.589 -26.058 -34.712 -36.085

2021 -26.928 -45.013 -59.961 -62.333

2022 -38.840 -64.925 -81.477 -88.866

2023 -51.356 -64.048 -77.775 -113.838

2024 -64.509 -18.439 -73.269 -140.009

2025 -78.334 31.612 -67.855 -166.728

2026 -4.348 86.546 -88.161 -200.370

2027 95.540 107.710 -122.189 -235.745

2028 206.552 80.843 -157.977 -272.949

2029 264.417 17.239 -201.621 -301.507

2030 171.134 -53.223 -238.666 -316.765

2031 44.527 -133.084 -279.887 -332.952

2032 -99.484 -223.336 -295.706 -351.684

Ár Lágmarkslaun 25% Mörk Meðallaun 75% Mörk

2019 -4.794 -8.014 -10.675 -11.098

2020 -15.589 -26.058 -34.712 -36.085

2021 -16.233 63.179 520 -54.577

2022 124.245 -20.039 -18.256 -81.510

2023 -14.144 -70.841 -105.420

Ár Lágmarkslaun 25% Mörk Meðallaun 75% Mörk

2019 -4.794 -8.014 -10.675 -11.098

2020 62.251 49.930 6.911 -28.888

 Munur á greiðslubyrði á ársgrundvelli að frádregnum vaxtabótum

 Munur á greiðslubyrði á ársgrundvelli að frádregnum vaxtabótum

M.v 13,8% hækkun á fasteignamati á ári

M.v 5,5% hækkun á fasteignamati á ári

M.v 2,5% hækkun á fasteignamati á ári

Munur á greiðslubyrði á ársgrundvelli að frádregnum vaxtabótum
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sami hefði þurft að gera ef hann hefði ekki nýtt sér úrræðið að nýta séreignarsparnaðinn 

inn á lánið. Árin þar á undan eru greiðslurnar með tilliti til vaxtabóta þó lægri en ef 

úrræðið væri ekki nýtt. Sama á við um þá sem eru með tekjur á tekjubilinu 25% mörk 

strax á sjötta ári lánsins byrja greiðslubyrði lánsins á ársgrundvelli að frádregnum 

vaxtabótum rúmum 30 þúsund krónum hærri en ef sá hinn sami hefði ekki nýtt úrræðið 

að nýta séreignarsparnaðinn inn á íbúðalánið. Ef hækkun á fasteignarmati er 5,5% á ári 

hefur það einnig áhrif á þann sem hefur tekjur á tekjubilinu meðaltekjur á þriðja ári 

lánsins. Þá er greiðslubyrði á ári að frádregnum vaxtabótum um 520 krónum hærri 

heldur en ef sá hinn sami hefði ekki nýtt úrræðið. Að sá aðili þurfi að greiða aukalega 

520 krónur á einu ári hefur ólíklega mikil áhrif á þann sem nýtir sé úrræðið. Þegar litið 

er á lægri tekjubilin er greiðslubyrðin sem lendir á þeim aukalega á ákveðnum 

tímabilum við það að nýta sér úrræðið mun meiri. Áhrifin eru hvað mest hjá þeim sem 

hafa lágmarkstekjur og hafa tekjur við 25% mörk, þegar hækkun á fasteignamati er 

2,5% þá eykst greiðslubyrði að frádregnum vaxtabótum hjá þeim yfir fimm ára tímabil. 

Þegar hækkun á fasteignamati er 5,5% þá er aukin greiðslubyrði að frádregnum 

vaxtabótum hærri í aðeins eitt ár. 

Þegar miðað er við að fasteignamat hækki um 13,8% á ári eins og var meðalhækkun 

fasteignamats á Íslandi árið 2018 (Þjóðskra Íslands, 2018) má sjá hvernig 

greiðslubyrðin að frádregnum vaxtabótum eykst hjá öllum á öðru ári nema þeim sem 

hafa tekjur á 75% mörkunum við það að nýta sér úrræðið. Þá má sjá í heildina að þegar 

fasteignamat hækkar þá kemur sá tekjuhópur sem hefur hvað lægstu launin verst út úr 

því að nýta úrræðið. Það skiptir gríðarlegu máli hver árleg greiðslubyrði er með tilliti 

til vaxtabóta: Þegar árleg greiðslubyrði hækkar mætti í raun segja að það sem eftir er 

til ráðstöfunar fyrir utan greiðslur af húsnæðisláni. 
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Tafla 15 sýnir mun á ráðstöfunartekjum við það að nýta úrræðið, verðtryggt lán 

Á töflunni hér að ofan má sjá ráðstöfunartekjur á ársgrundvelli eftir skatta að viðbættum 

rétti til vaxtabóta eftir að greitt hefur verið af íbúðarláni fyrstu fjögur ár lánsins. Þá má 

sjá að með því að nýta úrræðið fylgir því ákveðin hækkun á ráðstöfunartekjum. Þegar 

miðað er við að hækkun á fasteignarmati sé 5,5% á ári má sjá að gríðarleg lækkun 
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verður hjá þeim sem er með lágmarkstekjur á fjórða ári lánstímans. Það getur haft mikil 

áhrif á þennan tekjulága hóp og lækka afborganir enn frekar sökum þess að rétthafi er 

að nýta úrræði sem á að lækka hjá þeim greiðslubyrði. Einnig má sjá að lækkun verður 

hjá þeim sem hafa tekjur við 25% mörkin á þriðja ári lánstímans sem getur reynst þeim 

þungbært. Ráðstöfunartekjur á ársgrundvelli hjá þeim sem hafa meðaltekjur lækka um 

520 krónur. Líklegt er að sú lækkun hafi ekki mikil áhrif og gæti borgað sig til að lækka 

greiðslubyrði í framtíðinni og þar með hækkað ráðstöfunartekjur sem til staðar verða 

þegar búið er að greiða af láninu. Þegar hækkun á fasteignamati er 13,8% má sjá hvernig 

skerðing á vaxtabótum á sér stað strax á öðru ári lánstímans. Þá er lækkun á 

ráðstöfunartekjum minni en þegar fasteignamat hækkar um 5,5% milli ára fyrir utan 

þann sem hefur meðaltekjur á tímabilinu. Í því tilfelli lækka ráðstöfunartekjur um 6.911 

krónur á öðru ári. Þegar litið er til þess að hækkun á fasteignamati hækkar um 13,8% 

eins og árið 2018 má sjá að á öðru ári er það aðeins tekjur á tekjubilinu 75% mörk sem 

auka ráðstöfunartekjur sínar. Þegar litið er á áhrif ráðstöfunartekna til skamms tíma má 

sjá að það skiptir rétthafa gríðarlegu máli hversu mikinn rétt þeir eiga til vaxtabóta og 

spilar þar þróun á fasteignamati stórt hlutverk.  

7.2 Vaxtabætur óverðtryggt lán 

 

Tafla 16 réttur til vaxtabóta, óverðtryggt lán 

Á töflunni hér að ofan má sjá hvernig réttur á vaxtabótum til einstaklinga breytist við 

að greiða séreignarsparnaðinn sinn inn á óverðtryggt lán þar sem greiðslur fara beint 

inn á höfuðstól lánsins. Miðað er við að lánið sé upp á 28 milljónir króna til 40 ára og 

að fasteignamat sé 31 milljónir króna og haldist óbreytt. Eftir því sem tekjurnar eru 

lægri sést að munurinn á vaxtabótum er meiri eftir því hvort úrræðið er nýtt eða ekki. 

Þá skerðast vaxtabætur mun meira í krónum talið hjá þeim sem lægri tekjur hafa. 

Lágmarkstekjur 25% Mörk Meðaltekjur 75% Mörk

Án séreignar 4.727.886 3.200.601 1.316.092 150.921

Með séreign 2.836.270 1.408.924 469.533 56.181

Vaxtabætur missir 1.891.616 1.791.677 846.559 94.740

Réttur til vaxtabóta
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Tafla 17 sýnir mun á rétt til vaxtabóta eftir hækkun á fasteignamati, óverðtryggt lán 

Á töflunni hér að ofan má sjá mun á rétti til vaxtabóta eftir því hvor séreignarsparnaður 

er nýttur inn á lánið eða ekki. Þar má sjá að breyting á fasteignamati skiptir máli þegar 

litið er á rétt til vaxtabóta. Mesti munurinn er þegar fasteignamat hækkar ekkert milli 

ára eins og sjá má á töflu 16. Réttindamissir á vaxtabótum fer minnkandi eftir því hve 

fasteignamat hækkar þar sem eignamynduninn verður hraðari og fellir þannig niður rétt 

til vaxtabóta, ólíkt því sem gerist þegar um verðtryggt lán er að ræða þegar réttur til 

vaxtabóta skerðist mest við það að nýta úrræðið þegar hækkun á fasteignamati er 2,5% 

á ári. Hér má sjá að hækkun á fasteignamati vegur þyngra heldur en sú lækkun sem á 

sér stað vegna innborgunar úr séreignarsparnaði. Sem dæmi ef einstaklingur hefði tekið 

fyrrnefnt íbúðalán og nýtt séreignarsparnaðinn inn á það árið 2017 þá hefði sá hinn sami 

strax misst rétt á vaxtabótum árið 2018 vegna eignarmyndunar sökum hækkandi 

Lágmarkstekjur 25% Mörk Meðaltekjur 75% Mörk

Án séreignar 1.425.768 942.431 382.684 40.866

Með séreign 1.137.480 667.608 249.183 26.347

Vaxtabætur missir 288.288 274.823 133.501 14.519

Lágmarkstekjur 25% Mörk Meðaltekjur 75% Mörk

Án séreignar 840.813 547.106 224.971 26.482

Með séreign 726.542 449.588 174.810 21.318

Vaxtabætur missir 114.271 97.518 50.161 5.164

Lágmarkstekjur 25% Mörk Meðaltekjur 75% Mörk

Án séreignar 400.000 288.493 118.629 14.600

Með séreign 400.000 288.493 118.629 14.600

Vaxtabætur missir 0 0 0 0

Réttur til vaxtabóta 2,5% hækkun

Réttur til vaxtabóta 2,5% hækkun

Réttur til vaxtabóta 2,5% hækkun
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fasteignamats hvort sem hann myndi nýta séreignarsparnað sinn inn á lánið eða ekki. 

 

Tafla 18 sýnir mun á ráðstöfunartekjum, óverðtryggt lán 

Á töflunni hér að ofan má sjá samantekt af ráðstöfunartekjum eftir skatt að viðbættum 

vaxtabótum þegar búið er að draga frá greiðslubyrði lánsins. Þá sést hvað er eftir til 

Ár Lágmarkstekjur 25% Mörk Meðaltekjur 75% Mörk

2019 8.226 13.751 18.318 19.042

2020 26.217 43.825 58.378 60.688

2021 44.279 71.861 82.433 96.517

2022 62.418 43.814 93.637 138.506

Ár Lágmarkstekjur 25% Mörk Meðaltekjur 75% Mörk

2019 8.226 13.751 18.318 19.042

2020 26.217 15.797 36.791 57.835

2021 -70.322 -37.857 37.317 90.832

2022 -91.089 -18.797 88.355 144.487

Ár Lágmarkstekjur 25% Mörk Meðaltekjur 75% Mörk

2019 8.226 13.751 18.318 19.042

2020 -47.241 -29.858 18.018 55.524

2021 3.466 50.182 88.796 102.498

2022 62.418 104.339 138.989 144.487

Ár Lágmarkstekjur 25% Mörk Meðaltekjur 75% Mörk

2019 8.226 13.751 18.318 19.042

2020 26.217 43.825 58.378 60.688

2021 44.279 74.017 98.597 102.498

2022 62.418 104.339 138.989 144.487

Ráðstöfunartekjur eftir skatta að viðbættum vaxtabótum

Ráðstöfunartekjur eftir skatta að viðbættum vaxtabótum

 Ráðstöfunartekjur eftir skatta að viðbættum vaxtabótum

M.v  að fasteigmat standi í stað milli ára.

Ráðstöfunartekjur eftir skatta að viðbættum vaxtabótum

M.v 13,8% hækkun á fasteignamati á ári

M.v 5,5% hækkun á fasteignamati á ári

M.v 2,5% hækkun á fasteignamati á ári
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ráðstöfunar þegar búið er að greiða af íbúðaláni. Almennt má sjá að með því að nýta 

úrræðið inn á íbúðalán aukast ráðstöfunartekjur. Ástæða þess er sú að greiðslur af láninu 

lækka við að greitt sé inn á lánið. Eftir því hve eignamyndunin er hröð fellur réttur til 

vaxtabóta fyrr niður. Eins og má sjá þegar fasteignamat hækkar um 2,5% þá lækka 

ráðstöfunartekjur þeirra sem hafa tekjur á tekjubilunum lágmarkstekjur og 25% mörk. 

Þá má sjá að ráðstöfunartekjur þeirra eru lægri fyrstu fjögur árin samanlagt heldur en 

ef þeir hefðu ekki nýtt sér úrræðið miðað við þessar forsendur. Ástæða þess að 

ráðstöfunartekjur eftir að greitt hefur verið af íbúðaláni lækka er vegna þess að þeir 

missa rétt til vaxtabóta vegna eignamyndunar. Miðað við þessar sviðsmyndir þá má sjá 

að þegar séreignarsparnaður er nýttur inn á íbúðalán og fasteignamat hækkar um 2,5% 

og 5,5% á ári missir sá hinn sami rétt til vaxtabóta hraðar en ef hann hefði ekki nýtt sér 

úrræðið. Þá má sjá þegar fasteignamat hækkar um 13,8% eins og það gerði árið 2018 

hefur það ekki neikvæð áhrif á ráðstöfunartekjur, ástæða þess er sú að eignamyndunin 

verður svo hröð að sá sem á rétt á vaxtabótum missir réttinn á þeim jafn hratt - hvort 

sem hann nýtir úrræðið eða ekki. Þrátt fyrir að mesti munur sé á vaxtabótum þegar 

fasteignamat hækkar ekkert þá finnur sá aðili ekki eins mikið fyrir því þar sem það 

gerist á lengri tíma og hefur viðbótagreiðsla inn á lánið skilað sér með lægri 

greiðslubyrði. Þannig hefur það ekki jafn mikil áhrif og þegar lengra er liðið á 

lánstímann. 

7.3 Vaxtabætur óverðtryggðar - blönduð leið 

 

Tafla 19 sýnir vaxtabætur, óverðtryggt lán - blönduð leið 

Á töflunni hér að ofan má sjá hvernig rétthafi missir rétt til vaxtabóta með því að nýta 

úrræðið sem blandaða leið inn á íbúðalán. Þá má sjá að blönduð leið hefur í för með sér 

minni vaxtabótamissi heldur en ef úrræðið er allt nýtt inn á höfuðstól og er ástæða þess 

að þegar allt fer inn á höfuðstól flýtir það fyrir eignarmyndun sem verður til þess að 

Lágmarkstekjur 25% mörk Meðaltekjur 75% mörk

Vaxtabætur án nýtingu séreignar 4.727.886 3.200.601 1.316.092 155.079

Vaxtabætur með séreign 3.829.688 2.274.208 865.950 102.537

Vaxtabóta missir 898.198 926.393 450.142 52.542
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vaxtabætur byrja fyrr að skerðast vegna eigna. 

 

Tafla 20 sýnir mun á ráðstöfunartekjum eftir því hvað fasteignamat hækkar, óverðtryggt lán - blönduð leið 

Þegar litið er á fyrstu fjögur ár af afborgunum láns þar sem blönduð leið er nýtt, þar 

sem séreignarsparnaður fer inn á greiðslur lánsins, má sjá töluverða aukningu í 

ráðstöfunartekjum á ársgrundvelli. Hér má því sjá að sá sem velur að taka óverðtryggt 

Ár Lágmarkstekjur 25% Mörk Meðaltekjur 75% Mörk

2019 216.000 361.068 480.972 500.000

2020 195.226 326.341 434.713 451.911

2021 176.261 294.640 392.484 408.012

2022 159.122 265.989 354.320 368.337

Ár Lágmarkstekjur 25% Mörk Meðaltekjur 75% Mörk

2019 216.000 361.068 480.972 500.000

2020 195.226 326.341 434.713 451.911

2021 165.099 283.744 386.515 407.249

2022 136.509 243.914 342.228 368.337

Ár Lágmarkstekjur 25% Mörk Meðaltekjur 75% Mörk

2019 216.000 361.068 480.972 500.000

2020 193.629 322.810 432.779 451.663

2021 165.099 283.743 382.683 408.012

2022 159.122 265.989 354.320 368.337

Ár Lágmarkstekjur 25% Mörk Meðaltekjur 75% Mörk

2019 216.000 361.068 480.972 500.000

2020 195.226 326.341 434.713 451.911

2021 176.261 294.640 392.484 408.012

2022 159.122 265.989 354.320 368.337

M.v 13,8% hækkun á fasteignamati á ári

 Ráðstöfunartekjur eftir skatta að viðbættum vaxtabótum

Ráðstöfunartekjur eftir skatta að viðbættum vaxtabótum

M.v 5,5% hækkun á fasteignamati á ári

M.v 2,5% hækkun á fasteignamati á ári

M.v  að fasteigmat standi í stað milli ára.

Ráðstöfunartekjur eftir skatta að viðbættum vaxtabótum

Ráðstöfunartekjur eftir skatta að viðbættum vaxtabótum
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lán og nýtir séreignarsparnaðinn til að greiða niður greiðslur og afborganir fyrstu tíu ár 

lánsins hlýtur af því kjarabót þar sem meira er til ráðstöfunar eftir að greitt hefur verið 

af íbúðaláni. Þetta getur skipt gríðarlegu máli, sérstaklega fyrir þá sem efnaminni eru 

að reyna að koma undir sér fótum á húsnæðismarkaði. Ætla má að þessi leið henti því 

afar vel ungu fólki sem hugnast að fjárfesta í eigin húsnæði eða á nú þegar eigið 

íbúðarhúsnæði. Þessi leið gæti hentað þeim sem eru að koma sér fyrir á vinnumarkaði 

og sjá mögulega fram á að hafa hærri tekjur í framtíðinni, þá hjálpar úrræðið við að 

auka ráðstöfunartekjur miðað við ef séreignarsparnaðurinn er ekki nýttur inn á lánið. 

8. Samantekt 

Hér er dreginn saman munur þess þegar greitt er í séreignarsparnað yfir allt tímabilið 

eða hluti af honum nýttur inn á lán eftir mismunandi ávöxtun, munur á rétti til vaxtabóta 

eftir því hvort séreignarsparnaður er nýttur inn á lán eftir mismunandi hækkun á 

fasteignamati og þeim vaxtasparnaði sem hlýst af því að greiða inn á lán. Þá miðar allt 

við fyrrnefndar forsendur sem koma fram í fyrri köflum þessarar rannsóknar. 

8.1 Verðtryggt 

 

 

Mynd 18 sýnir heildaráhrif þess þegar greitt er aukalega inn á lán eftir mismunandi rétt til vaxtabóta miðað við að 

rétthafi ávaxti séreignarsparnað sinn um 2,5% á ári, verðtryggt lán 

Á myndinni hér að ofan má sjá að sá sem ávaxtar séreignarsparnað sinn um 2,5% yfir 

allan lánstímann lækkar vaxtakostnað sinn meira en nemur þeim vaxtatekjumissi sem 
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fylgir því að greiða ekki inn á séreignarsjóðinn. Þá er einnig tekið tillit til réttindamissis 

vaxtabóta og sýnir þá heildarniðurstaðan jákvæða útkomu og þá hvað mest hjá þeim 

sem hafa tekjur á tekjubilunum meðaltekjur og 75% mörk. 

 

Mynd 19 sýnir heildaráhrif þess þegar greitt er aukalega inn á lán eftir mismunandi rétt til vaxtabóta miðað við að 

rétthafi ávaxti séreignarsparnað sinn um 4,8% á ári, verðtryggt lán 

Á myndinni hér að ofan má sjá að sá sem hefur tekjur á tekjubilinu lágmarkstekjur tekur 

ákveðna áhættu með því að nýta séreignarsparnaðinn inn á verðtryggt íbúðalán þegar 

litið er til langtímaáhrifa. Þá þarf fasteignamat að hækka um 5,5% til að munur sé á því 

hvað sá hinn sami fær í heildarvaxtabætur við að greiða séreignarsparnaðinn inn á 

íbúðalánið. Að hann sé nægjanlega lítill svo heildaráhrifin sýni jákvæða niðurstöðu. 

Þegar litið er á tekjubilin að undanskildum lágmarkstekjum má sjá að langtímaáhrif 

sýna að rétthafar þess hóps hagnist á því að nýta úrræðið. 
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Mynd 20 sýnir heildaráhrif þess þegar greitt er aukalega inn á lán eftir mismunandi rétt til vaxtabóta miðað við að 

rétthafi ávaxti séreignarsparnað sinn um 7,5% á ári, verðtryggt lán 

Á mynd hér að ofan má sjá að þeir sem hafa tekjur á öllum tekjubilunum tapi á því að 

nýta séreignarsparnað sinn inn á íbúðalán til lengri tíma. Helsta ástæða þess er að þeir 

missa af þeim vaxtatekjum sem fást við 7,5% ávöxtun í séreignarsjóðnum. 

Vaxtakostnaður lánsins er hlutfallslega lægri heldur en vaxtatekjur sem fást fyrir 

upphæðina í séreignarsjóðnum. 

8.2 Óverðtryggt 

 

Mynd 21 sýnir heildaráhrif þess þegar greitt er aukalega inn á lán eftir mismunandi rétt til vaxtabóta miðað við að 

rétthafi ávaxti séreignarsparnað sinn um 2,5% á ári, óverðtryggt lán 
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Á myndinni hér að ofan má sjá hver heildaráhrif eru þegar séreign er greidd inn á 

íbúðalán þegar ávöxtun á séreignarsjóð er 2,5% á ári. Þá má sjá að þeir sem eru með 

tekjur á tekjubilinu lágmarkstekjur fá minnst úr því að nýta séreignarsparnað sinn inn á 

íbúðarlánið og þá sérstaklega þegar fasteignamat helst óbreytt sökum þess að mikill 

munur er þar á rétti til vaxtabóta eftir því hvort úrræðið sé nýtt. Þá má sjá í heildina að 

vaxtasparnaður sem hlýst af því að greiða inn á lánið er mikill og skilar hann sér til til 

rétthafa þar sem ávöxtun á séreignarsjóð er lægri en sá vaxtakostnaður sem sparast.

 

Mynd 22 sýnir heildaráhrif þess þegar greitt er aukalega inn á lán eftir mismunandi rétt til vaxtabóta miðað við að 

rétthafi ávaxti séreignarsparnað sinn um 4,8% á ári, óverðtryggt lán 

Þegar litið er á langtíma heildaráhrif borgar sig ekki fyrir tekjubilin að nýta sér úrræðið 

þar sem sparnaður á vaxtakostnaði er lægri en þær vaxtatekjur sem myndast vegna 

ávöxtun séreignasjóðsins í þessu tilfelli. Þá má sjá að þegar fasteignamat helst óbreytt 

er munurinn hvað mestur hjá þeim sem hafa lágmarkstekjur. 
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Mynd 23 sýnir heildaráhrif þess þegar greitt er aukalega inn á lán eftir mismunandi rétt til vaxtabóta miðað við að 

rétthafi ávaxti séreignarsparnað sinn um 7,5% á ári, óverðtryggt lán 

Á mynd hér að ofan má sjá enn ýktari langtímaáhrif þess ef ávöxtun séreignasjóðs er 

7,5%. Þá er alls ekki hagstætt að nýta úrræðið í þessum aðstæðum þegar ávöxtun á 

séreignarsparnaði er mun hærri heldur en vextir íbúðarlánsins.  

8.3 Óverðtryggð blönduð leið 

 

Mynd 24 sýnir heildaráhrif þess þegar greitt er aukalega inn á lán eftir mismunandi rétt til vaxtabóta miðað við að 

rétthafi ávaxti séreignarsparnað sinn um 2,5% á ári, óverðtryggt lán blönduð leið 

Á myndinni hér að ofan má sjá hvernig þeir sem hafa tekjur á tekjubilunum 

lágmarkstekjur og 25% mörk taka ákveðna áhættu þegar kemur að langtímaáhrifum 
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þess að nýta séreignarsparnað inn á íbúðarlán. Þá má sjá að ávinningur þeirra sem hafa 

lágmarkstekjur er lítill miðað við þá sem hafa meðaltekjur í þessu dæmi. 

 

Mynd 25 sýnir heildaráhrif þess þegar greitt er aukalega inn á lán eftir mismunandi rétt til vaxtabóta miðað við að 

rétthafi ávaxti séreignarsparnað sinn um 4,8% á ári, óverðtryggt lán blönduð leið 

Á myndinni hér að ofan má sjá að þegar úrræðið er nýtt inn á íbúðalán myndast ekki 

nægilegur vaxtasparnaður á móti þeim vöxtum sem hefðu myndast í séreignarsjóði og 

þegar litið er til heildaráhrifa til langs tíma hefur það neikvæð áhrif að nýta úrræðið í 

þessum aðstæðum. Hér má sjá sambærileg áhrif og þegar farið um óverðtryggt lán er 

að ræða og allt er nýtt inn á höfuðstól, nema að áhrifin eru meiri hér sökum þess að 

vaxtasparnaður er lægri þar sem séreignarsparnaður er nýttur að hluta inn á greiðslur 

lánsins. Hér er farin svokölluð blönduð leið þar sem hluti af séreignarsparnaðnum fer 

inn á greiðslur lánsins í upphafi, síðan minnkar hlutfall sem leyfilegt er að nýta inn á 

greiðslur þess með tímanum á meðan sá hluti sem fer inn á höfuðstól þess eykst. Því er 

stefnan að létta undir með greiðslum rétthafa sem gæti hentað þegar rétthafi sér fram á 

að koma sér fyrir á vinnumarkaði og hafa hærri tekjur í framtíðinni. 
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Mynd 26 sýnir heildaráhrif þess þegar greitt er aukalega inn á lán eftir mismunandi rétt til vaxtabóta miðað við að 

rétthafi ávaxti séreignarsparnað sinn um 7,5% á ári, óverðtryggt lán - blönduð leið 

Á myndinni hér að ofan má sjá að langtíma heildaráhrif þess að nýta úrræðið eru 

neikvæð. Þá má sjá sambærilegt mynstur og á mynd 25 hér að ofan. Hér missir rétthafi 

af vaxtatekjum sem myndast inn á séreignasjóð sem hann nýtir inn á íbúðarlánið. 

Það má almennt lesa úr sviðsmyndum hér að ofan að afar miklu máli skiptir í þessu 

samhengi að munur sé á ávöxtun séreignarsjóðs og vöxtum af íbúðarláni. Þegar ávöxtun 

á séreign er lág borgar sig að greiða inn á íbúðarlán sem tekið er mið af í þessari 

rannsókn. Ef vextir íbúðarláns eru lágir og ávöxtun í séreignarsjóð hærri borgar sig til 

langs tíma að safna í séreignina til að hámarka ávöxtunartekjur. Ef litið er á 

verðbólguáhrif og raunvexti séreigna sé lág og vextir íbúðarlána háir sökum verðbólgu 

borgar sig að greiða inn á lánið og þá sérstaklega ef raunvextir séreignasjóðs eru 

neikvæðir þá nýtist séreignin til að draga úr verðbólguáhrifum á lánið. Til langs tíma 

litið er hagstæðara ef fasteignamat hækkar hratt er munur þess sem fæst í heildar 

vaxtabætur sem minnstur. 

9. Niðurstöður 

Að mörgu þarf að huga til að meta hvort hagstætt sé að nýta séreignarsparnað inn á 

íbúðalán. Það er heimilt að nýta séreignarsparnað skattfrjálsan upp að ákveðnum 

mörkum inn á íbúðalán, þannig spara skattgreiðslur þær greiðslur sem reiða þarf fram 

við töku á lífeyri. Ómögulegt er að áætla hvernig skattkerfinu verður hagað í framtíðinni 

en þegar miðað er við aðstæður eins og þær eru árið 2018 þyrfti að greiða fullan skatt 
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af séreignarsparnaðinum þar sem greiðslur úr almannatryggingakerfinu og 

samtryggingasjóðunum myndu nýta allan persónuafslátt. Við það að greiða inn á 

íbúðalán myndast ákveðinn vaxtasparnaður þar sem ekki þarf að greiða vexti af þeirri 

upphæð sem greitt er inn á lánið, vextir leggjast á höfuðstól lánsins og með því að lækka 

höfuðstólinn leggjast lægri vextir á hann. Hafa þarf í huga ef greiða á séreignarsparnað 

inn á lán í stað séreignarsjóðs getur ávöxtun tapast. Þá er mikilvægt að meta hvort það 

borgi sig að missa af ávöxtun til að spara ákveðinn vaxtakostnað. Þegar kemur að 

verðbólgu er mikilvægt að átta sig á raunvöxtum - bæði af láni og séreignarsparnaði. 

Ef verðbólga er há geta skapast þær aðstæður að raunávöxtun séreignarsjóðs verður 

neikvæð á sama tíma og vextir hækka af íbúðarlánum hvort sem það er í formi þess að 

vextir hækka á óverðtryggðu láni eða verðbætur leggjast á höfuðstól verðtryggðra lána. 

Við þær aðstæður rýrnar virði séreignasjóðs og getur því skapast ákveðið tækifæri til 

að nýta við þær aðstæður séreignarsjóð inn á íbúðalán til að vega upp á móti þeim 

verðbólguáhrifum sem leggjast á lánið. Þegar horft er til langs tíma þá skiptir mestu 

máli hver raunávöxtun á séreign verður og hverjir raunvextir lánsins verða. 

Ákveðin skerðing á vaxtabótum á sér stað við að greiða inn á íbúðalánið þar sem 

eignarmyndun verður hraðari og skerðist þá réttur til vaxtabóta fyrr. Eftir því sem 

fasteignamat hækkar hraðar skerðist réttur til vaxtabóta enn fyrr. Jafnframt þegar litið 

er til langtímaáhrifa minnkar munur þess hversu háar heildarvaxtabætur verða eftir því 

hvort séreignin sé nýtt inn á lán eða ekki. Skammtímaáhrif þess eru að rétthafi finnur 

meira fyrir skerðingu vaxtabóta þar sem stutt er liðið á lánstímann og greiðslur úr 

séreignarsparnaði ekki farnar að hafa áhrif á greiðslubyrði hans. Þegar hækkun 

fasteignamats er lægra hefur það áhrif mun seinna á lánstímanum og líklegra er að 

greiðslubyrði lánsins hafi lækkað þannig að það hafi minni áhrif á ráðstöfunartekjur 

rétthafa. Því getur borgað sig að bíða með að nýta úrræðið þangað til að eignarmyndun 

hefur fellt niður rétt til vaxtabóta. 

Þegar litið er á áhrif til skemmri tíma þá kemur það greinilega í ljós að þeir sem 

velja að fjármagna íbúðarhúsnæði sitt með óverðtryggðu láni og eru að leitast eftir því 

að lækka greiðslubyrði hjá sér til styttri tíma geta það með því að nýta séreignarsparnað 

sinn inn á lán sem blandaða leið, þá er mikilvægt að hafa það í huga að sú leið kemur 

hvað verst út þegar til lengri tíma litið. Þegar valið er að fjármagna íbúðarhúsnæði með 

óverðtryggðu láni og rétthafi vill nýta úrræðið inn á höfuðstól lánsins getur það haft 
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þau áhrif að greiðslubyrði hækki hjá þeim sem hafa tekjur á tekjubilunum 

lágmarkstekjur og 25% mörk þegar fasteignamat hækkar um 2,5% eða 5,5%. Þegar 

rétthafi velur að taka verðtryggt lán og nýtir séreignarsparnað getur það lækkað 

ráðstöfunartekjur hans eftir greiðslu af íbúðarláni þegar fasteignamat hækkar um 5,5 og 

13,8% til skammtíma. Þegar litið er heilt yfir þá taka þeir sem hafa lægri tekjur mun 

meiri áhættu varðandi það að lækka ráðstöfunartekjur sínar eftir greiðslu af íbúðarláni 

til skemmri tíma heldur en þeir sem hafa hærri tekjur. Þeir sem hafa tekjur á 

tekjubilunum meðaltekjur og 75% mörk auka ráðstöfunartekjur sínar til skemmri tíma 

þá fyrstu fjögur ár lánsins í öllum tilvikum rannsóknarinnar.  

10. Umræður og ályktanir 

Þegar litið er á ástæðu þess að heimilað er að greiða séreignarsparnað inn á íbúðalán þá 

voru helstu rökin sú að auðvelda ungu fólki fyrstu íbúðarkaup. Þegar fólk nýtir úrræðið 

sem greiðslu inn á lán þá má almennt sjá að það hefur neikvæð áhrif á ráðstöfunartekjur 

þess fyrstu árin, nema þegar farið er blönduð leið óverðtryggðra lána. Helsta ástæða 

þess að ráðstöfunartekjur lækka er sú að eignamörk vaxtabóta hafa lítið breyst meðan 

fasteignamat hefur hækkað töluvert. Það væri því áhugavert að skoða hvort ríkisjóður 

sjái hreinlega tækifæri í því að hvetja fólk til þess að nýta úrræðið til að lækka greiðslur 

vaxtabóta eða hvort þessar vaxtabóta skerðingar hafi farið fram hjá þeim þegar 

frumvarpið var kynnt til sögunar. Einnig er áhugavert að eignamörk vaxtabóta hafa 

tekið svona litlum breytingum síðastliðin ár meðan fasteignmat hefur hækkað og má 

því velta fyrir sé hvort það sé ekki kjaraskerðing í sjálfu sér. Þá er einnig heimilt að 

nýta séreignarsparnað sem húsnæðisparnað sem er ekki tekið sérstaklega fyrir í þessari 

rannsókn og væri áhugavert að skoða hvort sú leið henti betur heldur en að greiða inn 

á íbúðalán.  
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Viðaukar  

Verðtryggt lán. 

 

Verðtryggt lán þar sem greitt er inn á höfuðstól 18.000 krónur á mánuði fyrstu tíu ár 

lánsins. 

 
Verðtryggt lán þar sem greitt er inn á höfuðstól 30.089 krónur á mánuði fyrstu tíu ár 

lánsins. 

dags Greiðsla nr. Verðbólga H. Upphaf H. + verðb. Greiðsla Vaxtagreiðsla Verðbætur Afborgun höfuðstóls Höfuðstóll eftir greiðslu

jan.19 1 0,32% 28.000.000 28.088.667 122.331 91.230 88.667 31.101 28.057.566

feb.19 2 0,32% 28.057.566 28.146.415 122.718 91.414 88.849 31.305 28.115.110

mar.19 3 0,32% 28.115.110 28.204.141 123.107 91.597 89.031 31.509 28.172.632

apr.19 4 0,32% 28.172.632 28.261.845 123.496 91.781 89.213 31.716 28.230.130

maí.19 5 0,32% 28.230.130 28.319.525 123.888 91.964 89.395 31.923 28.287.602

jún.19 6 0,32% 28.287.602 28.377.179 124.280 92.148 89.577 32.132 28.345.047

júl.19 7 0,32% 28.345.047 28.434.807 124.673 92.331 89.759 32.342 28.402.464

ágú.19 8 0,32% 28.402.464 28.492.405 125.068 92.514 89.941 32.554 28.459.851

sep.19 9 0,32% 28.459.851 28.549.974 125.464 92.697 90.123 32.767 28.517.207

okt.19 10 0,32% 28.517.207 28.607.512 125.862 92.880 90.304 32.982 28.574.530

nóv.19 11 0,32% 28.574.530 28.665.016 126.260 93.063 90.486 33.197 28.631.819

des.19 12 0,32% 28.631.819 28.722.486 126.660 93.245 90.667 33.415 28.689.072

****************************************************************************************************************************************

****************************************************************************************************************************************

****************************************************************************************************************************************

okt.58 478 0,32% 1.159.005 1.162.675 389.918 3.536 3.670 386.382 776.293

nóv.58 479 0,32% 776.293 778.751 391.153 2.369 2.458 388.784 389.967

des.58 480 0,32% 389.967 391.202 392.392 1.190 1.235 391.202 0

dags Greiðsla nr. Verðbólga H. Upphaf H. + verðb. Greiðsla Vaxtagreiðsla Verðbætur Afborgun höfuðstóls Höfuðstóll eftir greiðslu

jan.19 1 0,32% 28.000.000 28.088.667 122.331 91.230 88.667 31.101 28.039.566

feb.19 2 0,32% 28.039.566 28.128.358 122.646 91.359 88.792 31.288 28.079.070

mar.19 3 0,32% 28.079.070 28.167.987 122.963 91.487 88.917 31.476 28.118.511

apr.19 4 0,32% 28.118.511 28.207.553 123.281 91.616 89.042 31.665 28.157.888

maí.19 5 0,32% 28.157.888 28.247.055 123.599 91.744 89.167 31.855 28.197.200

jún.19 6 0,32% 28.197.200 28.286.491 123.919 91.872 89.291 32.047 28.236.444

júl.19 7 0,32% 28.236.444 28.325.860 124.239 92.000 89.415 32.239 28.275.620

ágú.19 8 0,32% 28.275.620 28.365.160 124.560 92.127 89.539 32.433 28.314.726

sep.19 9 0,32% 28.314.726 28.404.390 124.883 92.254 89.663 32.628 28.353.761

okt.19 10 0,32% 28.353.761 28.443.548 125.206 92.381 89.787 32.825 28.392.723

nóv.19 11 0,32% 28.392.723 28.482.634 125.530 92.508 89.910 33.022 28.431.611

des.19 12 0,32% 28.431.611 28.521.645 125.855 92.634 90.033 33.221 28.470.424

****************************************************************************************************************************************

****************************************************************************************************************************************

****************************************************************************************************************************************

okt.58 478 0,32% 1.056.969 1.060.316 355.591 3.225 3.347 352.366 707.951

nóv.58 479 0,32% 707.951 710.192 356.717 2.160 2.242 354.557 355.635

des.58 480 0,32% 355.635 356.762 357.847 1.085 1.126 356.762 0
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Verðtryggt lán þar sem greitt er inn á höfuðstól 40.081 krónur á mánuði fyrstu tíu ár 

lánsins. 

 

dags Greiðsla nr. Verðbólga H. Upphaf H. + verðb. Greiðsla Vaxtagreiðsla Verðbætur Afborgun höfuðstóls Höfuðstóll eftir greiðslu

jan.19 1 0,32% 28.000.000 28.088.667 122.331 91.230 88.667 31.101 28.027.477

feb.19 2 0,32% 28.027.477 28.116.230 122.598 91.322 88.754 31.277 28.054.865

mar.19 3 0,32% 28.054.865 28.143.705 122.867 91.413 88.840 31.453 28.082.163

apr.19 4 0,32% 28.082.163 28.171.090 123.136 91.505 88.927 31.631 28.109.370

maí.19 5 0,32% 28.109.370 28.198.383 123.406 91.596 89.013 31.810 28.136.485

jún.19 6 0,32% 28.136.485 28.225.583 123.676 91.687 89.099 31.989 28.163.505

júl.19 7 0,32% 28.163.505 28.252.689 123.947 91.777 89.184 32.170 28.190.430

ágú.19 8 0,32% 28.190.430 28.279.700 124.219 91.867 89.270 32.352 28.217.259

sep.19 9 0,32% 28.217.259 28.306.613 124.492 91.957 89.355 32.535 28.243.989

okt.19 10 0,32% 28.243.989 28.333.428 124.766 92.046 89.439 32.719 28.270.620

nóv.19 11 0,32% 28.270.620 28.360.144 125.040 92.135 89.524 32.905 28.297.150

des.19 12 0,32% 28.297.150 28.386.758 125.315 92.224 89.608 33.091 28.323.578

****************************************************************************************************************************************

****************************************************************************************************************************************

****************************************************************************************************************************************

okt.58 478 0,32% 988.441 991.571 332.536 3.016 3.130 329.520 662.051

nóv.58 479 0,32% 662.051 664.147 333.590 2.020 2.096 331.569 332.578

des.58 480 0,32% 332.578 333.631 334.646 1.015 1.053 333.631 0

dags Greiðsla nr. Verðbólga H. Upphaf H. + verðb. Greiðsla Vaxtagreiðsla Verðbætur Afborgun höfuðstóls Höfuðstóll eftir greiðslu

jan.19 1 0,32% 28.000.000 28.088.667 122.331 91.230 88.667 31.101 28.017.485

feb.19 2 0,32% 28.017.485 28.106.207 122.558 91.291 88.722 31.267 28.034.858

mar.19 3 0,32% 28.034.858 28.123.635 122.787 91.352 88.777 31.434 28.052.120

apr.19 4 0,32% 28.052.120 28.140.952 123.016 91.413 88.832 31.603 28.069.268

maí.19 5 0,32% 28.069.268 28.158.154 123.245 91.474 88.886 31.772 28.086.301

jún.19 6 0,32% 28.086.301 28.175.241 123.476 91.534 88.940 31.942 28.103.218

júl.19 7 0,32% 28.103.218 28.192.212 123.706 91.593 88.994 32.113 28.120.018

ágú.19 8 0,32% 28.120.018 28.209.064 123.938 91.652 89.047 32.285 28.136.698

sep.19 9 0,32% 28.136.698 28.225.798 124.169 91.711 89.100 32.458 28.153.258

okt.19 10 0,32% 28.153.258 28.242.410 124.402 91.770 89.152 32.632 28.169.697

nóv.19 11 0,32% 28.169.697 28.258.901 124.635 91.827 89.204 32.807 28.186.013

des.19 12 0,32% 28.186.013 28.275.268 124.869 91.885 89.256 32.984 28.202.204

****************************************************************************************************************************************

****************************************************************************************************************************************

****************************************************************************************************************************************

okt.58 478 0,32% 931.800 934.751 313.481 2.843 2.951 310.638 624.113

nóv.58 479 0,32% 624.113 626.089 314.474 1.904 1.976 312.569 313.520

des.58 480 0,32% 313.520 314.513 315.470 957 993 314.513 0
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Verðtryggt lán þar sem greitt er inn á höfuðstól 41.666,67 krónur á mánuði fyrstu tíu ár 

lánsins. 

 
 

Óverðtryggt lán 

 
Óverðtryggt lán þar sem greitt er inn á höfuðstól 18.000 krónur á mánuði fyrstu tíu ár 

lánsins. 

dags Greiðsla nr. Verðbólga H. Upphaf H. + verðb. Greiðsla Vaxtagreiðsla Verðbætur Afborgun höfuðstóls Höfuðstóll eftir greiðslu

jan.19 1 0,32% 28.000.000 28.088.667 122.331 91.230 88.667 31.101 28.015.899

feb.19 2 0,32% 28.015.899 28.104.616 122.552 91.286 88.717 31.266 28.031.684

mar.19 3 0,32% 28.031.684 28.120.451 122.774 91.343 88.767 31.432 28.047.352

apr.19 4 0,32% 28.047.352 28.136.169 122.997 91.399 88.817 31.598 28.062.904

maí.19 5 0,32% 28.062.904 28.151.770 123.220 91.454 88.866 31.766 28.078.337

jún.19 6 0,32% 28.078.337 28.167.252 123.444 91.509 88.915 31.934 28.093.651

júl.19 7 0,32% 28.093.651 28.182.614 123.668 91.564 88.963 32.104 28.108.844

ágú.19 8 0,32% 28.108.844 28.197.855 123.893 91.618 89.011 32.275 28.123.914

sep.19 9 0,32% 28.123.914 28.212.973 124.118 91.672 89.059 32.446 28.138.860

okt.19 10 0,32% 28.138.860 28.227.966 124.344 91.726 89.106 32.619 28.153.681

nóv.19 11 0,32% 28.153.681 28.242.834 124.571 91.779 89.153 32.792 28.168.376

des.19 12 0,32% 28.168.376 28.257.576 124.798 91.831 89.200 32.967 28.182.942

****************************************************************************************************************************************

****************************************************************************************************************************************

****************************************************************************************************************************************

okt.58 478 0,32% 922.812 925.734 310.457 2.816 2.922 307.641 618.093

nóv.58 479 0,32% 618.093 620.050 311.440 1.886 1.957 309.554 310.496

des.58 480 0,32% 310.496 311.479 312.426 947 983 311.479 0

Greiðsla nr. Höfuðstóll Greiðsla Vaxtagreiðsla Afborgun höfuðstóls Höfuðstóll eftir greiðslu

1 28.000.000 202.723 197.057 11.973 27.988.027

2 27.988.027 202.723 190.666 12.057 27.975.970

3 27.975.970 202.723 190.581 12.142 27.963.829

4 27.963.829 202.723 190.496 12.227 27.951.602

5 27.951.602 202.723 190.410 12.313 27.939.289

6 27.939.289 202.723 190.324 12.399 27.926.890

7 27.926.890 202.723 190.237 12.486 27.914.404

8 27.914.404 202.723 190.149 12.574 27.901.831

9 27.901.831 202.723 190.061 12.662 27.889.169

10 27.889.169 202.723 189.972 12.751 27.876.418

11 27.876.418 202.723 189.882 12.840 27.863.577

** ********************************************************************************************************

** ********************************************************************************************************

** ********************************************************************************************************

478 444.307 150.069 2.944 147.125 297.182

479 297.182 150.069 1.969 148.100 149.081

480 149.081 150.069 988 149.081 0



 

62 

 

 
Óverðtryggt lán þar sem greitt er inn á höfuðstól 30.089 krónur á mánuði fyrstu tíu ár 

lánsins. 

 
Óverðtryggt lán þar sem greitt er inn á höfuðstól 40.081 krónur á mánuði fyrstu tíu ár 

lánsins. 

Greiðsla nr. Höfuðstóll Greiðsla Vaxtagreiðsla Afborgun höfuðstóls Höfuðstóll eftir greiðslu

1 28.000.000 202.723 197.057 29.973 27.970.027

2 27.970.027 202.598 190.547 30.052 27.939.976

3 27.939.976 202.474 190.343 30.131 27.909.845

4 27.909.845 202.349 190.138 30.211 27.879.634

5 27.879.634 202.225 189.933 30.291 27.849.343

6 27.849.343 202.100 189.728 30.372 27.818.971

7 27.818.971 201.975 189.522 30.453 27.788.517

8 27.788.517 201.850 189.315 30.535 27.757.982

9 27.757.982 201.726 189.108 30.618 27.727.364

10 27.727.364 201.601 188.900 30.701 27.696.664

11 27.696.664 201.476 188.692 30.784 27.665.879

** ********************************************************************************************************

** ********************************************************************************************************

** ********************************************************************************************************

478 399.016 134.772 2.643 132.128 266.888

479 266.888 134.772 1.768 133.004 133.885

480 133.885 134.772 887 133.885 0

Greiðsla nr. Höfuðstóll Greiðsla Vaxtagreiðsla Afborgun höfuðstóls Höfuðstóll eftir greiðslu

1 28.000.000 202.723 197.057 42.062 27.957.938

2 27.957.938 202.515 190.467 42.137 27.915.801

3 27.915.801 202.306 190.183 42.213 27.873.588

4 27.873.588 202.098 189.898 42.289 27.831.299

5 27.831.299 201.890 189.613 42.366 27.788.934

6 27.788.934 201.682 189.328 42.443 27.746.491

7 27.746.491 201.473 189.042 42.520 27.703.970

8 27.703.970 201.265 188.755 42.599 27.661.372

9 27.661.372 201.056 188.468 42.677 27.618.695

10 27.618.695 200.847 188.180 42.756 27.575.939

11 27.575.939 200.639 187.892 42.836 27.533.103

** ********************************************************************************************************

** ********************************************************************************************************

** ********************************************************************************************************

478 368.599 124.498 2.442 122.056 246.543

479 246.543 124.498 1.633 122.864 123.678

480 123.678 124.498 819 123.678 0
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Óverðtryggt lán þar sem greitt er inn á höfuðstól 41.666,67 krónur á mánuði fyrstu tíu 

ár lánsins. 

 
Óverðtryggt lán – blönduð leið þar sem greitt er inn á höfuðstól 18.000 krónur á mánuði 

fyrstu tíu ár lánsins. 

Greiðsla nr. Höfuðstóll Greiðsla Vaxtagreiðsla Afborgun höfuðstóls Höfuðstóll eftir greiðslu

1 28.000.000 202.723 197.057 52.054 27.947.946

2 27.947.946 202.446 190.400 52.126 27.895.820

3 27.895.820 202.168 190.050 52.199 27.843.621

4 27.843.621 201.891 189.700 52.272 27.791.349

5 27.791.349 201.613 189.349 52.346 27.739.003

6 27.739.003 201.336 188.997 52.420 27.686.584

7 27.686.584 201.058 188.645 52.494 27.634.089

8 27.634.089 200.780 188.292 52.569 27.581.520

9 27.581.520 200.502 187.939 52.645 27.528.875

10 27.528.875 200.224 187.585 52.720 27.476.155

11 27.476.155 199.946 187.231 52.797 27.423.358

** ********************************************************************************************************

** ********************************************************************************************************

** ********************************************************************************************************

478 343.457 116.006 2.275 113.731 229.727

479 229.727 116.006 1.522 114.484 115.243

480 115.243 116.006 763 115.243 0

Greiðsla nr. Höfuðstóll Greiðsla Vaxtagreiðsla Afborgun höfuðstóls Höfuðstóll eftir greiðslu

1 28.000.000 202.723 197.057 53.640 27.946.360

2 27.946.360 202.435 190.390 53.711 27.892.649

3 27.892.649 202.146 190.029 53.784 27.838.865

4 27.838.865 201.858 189.668 53.856 27.785.009

5 27.785.009 201.569 189.307 53.929 27.731.080

6 27.731.080 201.281 188.944 54.003 27.677.077

7 27.677.077 200.992 188.582 54.077 27.623.000

8 27.623.000 200.703 188.219 54.152 27.568.848

9 27.568.848 200.415 187.855 54.226 27.514.622

10 27.514.622 200.126 187.491 54.302 27.460.320

11 27.460.320 199.837 187.126 54.378 27.405.942

** ********************************************************************************************************

** ********************************************************************************************************

** ********************************************************************************************************

478 339.468 114.659 2.249 112.410 227.058

479 227.058 114.659 1.504 113.154 113.904

480 113.904 114.659 755 113.904 0
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Óverðtryggt lán – blönduð leið þar sem greitt er inn á höfuðstól 30.089 krónur á mánuði 

fyrstu tíu ár lánsins. 

 
Óverðtryggt lán – blönduð leið þar sem greitt er inn á höfuðstól 40.081 krónur á mánuði 

fyrstu tíu ár lánsins. 

Greiðsla nr. Höfuðstóll Greiðsla Vaxtagreiðsla Afborgun höfuðstóls Höfuðstóll eftir greiðslu

1 28.000.000 184.723 197.057 11.973 27.988.027

2 27.988.027 184.723 190.666 12.057 27.975.970

3 27.975.970 184.723 190.581 12.142 27.963.829

4 27.963.829 184.723 190.496 12.227 27.951.602

5 27.951.602 184.723 190.410 12.313 27.939.289

6 27.939.289 184.723 190.324 12.399 27.926.890

7 27.926.890 184.723 190.237 12.486 27.914.404

8 27.914.404 184.723 190.149 12.574 27.901.831

9 27.901.831 184.723 190.061 12.662 27.889.169

10 27.889.169 184.723 189.972 12.751 27.876.418

11 27.876.418 184.723 189.882 12.840 27.863.577

** ******************************************************************************************************

** ******************************************************************************************************

** ******************************************************************************************************

57954 423.724 143.117 2.807 140.310 283.414

57984 283.414 143.117 1.878 141.239 142.175

58015 142.175 143.117 942 142.175 0

Greiðsla nr. Höfuðstóll Greiðsla Vaxtagreiðsla Afborgun höfuðstóls Höfuðstóll eftir greiðslu

1 28.000.000 172.634 197.057 11.973 27.988.027

2 27.988.027 172.634 190.666 12.057 27.975.970

3 27.975.970 172.634 190.581 12.142 27.963.829

4 27.963.829 172.634 190.496 12.227 27.951.602

5 27.951.602 172.634 190.410 12.313 27.939.289

6 27.939.289 172.634 190.324 12.399 27.926.890

7 27.926.890 172.634 190.237 12.486 27.914.404

8 27.914.404 172.634 190.149 12.574 27.901.831

9 27.901.831 172.634 190.061 12.662 27.889.169

10 27.889.169 172.634 189.972 12.751 27.876.418

11 27.876.418 172.634 189.882 12.840 27.863.577

** ******************************************************************************************************

** ******************************************************************************************************

** ******************************************************************************************************

57954 409.901 138.448 2.716 135.732 274.168

57984 274.168 138.448 1.816 136.632 137.537

58015 137.537 138.448 911 137.537 0
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Óverðtryggt lán – blönduð leið þar sem greitt er inn á höfuðstól 41.666,67 krónur á 

mánuði fyrstu tíu ár lánsins. 

 
  

Greiðsla nr. Höfuðstóll Greiðsla Vaxtagreiðsla Afborgun höfuðstóls Höfuðstóll eftir greiðslu

1 28.000.000 162.642 197.057 11.973 27.988.027

2 27.988.027 162.642 190.666 12.057 27.975.970

3 27.975.970 162.642 190.581 12.142 27.963.829

4 27.963.829 162.642 190.496 12.227 27.951.602

5 27.951.602 162.642 190.410 12.313 27.939.289

6 27.939.289 162.642 190.324 12.399 27.926.890

7 27.926.890 162.642 190.237 12.486 27.914.404

8 27.914.404 162.642 190.149 12.574 27.901.831

9 27.901.831 162.642 190.061 12.662 27.889.169

10 27.889.169 162.642 189.972 12.751 27.876.418

11 27.876.418 162.642 189.882 12.840 27.863.577

** ******************************************************************************************************

** ******************************************************************************************************

** ******************************************************************************************************

57954 398.475 134.589 2.640 131.949 266.526

57984 266.526 134.589 1.766 132.823 133.703

58015 133.703 134.589 886 133.703 0

Greiðsla nr. Höfuðstóll Greiðsla Vaxtagreiðsla Afborgun höfuðstóls Höfuðstóll eftir greiðslu

1 28.000.000 161.056 197.057 11.973 27.988.027

2 27.988.027 161.056 190.666 12.057 27.975.970

3 27.975.970 161.056 190.581 12.142 27.963.829

4 27.963.829 161.056 190.496 12.227 27.951.602

5 27.951.602 161.056 190.410 12.313 27.939.289

6 27.939.289 161.056 190.324 12.399 27.926.890

7 27.926.890 161.056 190.237 12.486 27.914.404

8 27.914.404 161.056 190.149 12.574 27.901.831

9 27.901.831 161.056 190.061 12.662 27.889.169

10 27.889.169 161.056 189.972 12.751 27.876.418

11 27.876.418 161.056 189.882 12.840 27.863.577

** ******************************************************************************************************

** ******************************************************************************************************

** ******************************************************************************************************

57954 396.662 133.976 2.628 131.348 265.313

57984 265.313 133.976 1.758 132.219 133.095

58015 133.095 133.976 882 133.095 0
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Réttur til vaxtabóta verðtryggt lán 

 

Ár Lágmarkslaun 25% Mörk Meðallaun 75% Mörk

2019 400.000 288.493 118.629 14.600

2020 400.000 288.493 118.629 14.600

2021 400.000 288.493 118.629 14.600

2022 400.000 288.493 118.629 14.600

2023 400.000 288.493 118.629 14.600

2024 400.000 288.493 118.629 14.600

2025 400.000 288.493 118.629 14.600

2026 400.000 288.493 118.629 14.600

2027 400.000 288.493 118.629 14.600

2028 400.000 288.493 118.629 14.600

2029 400.000 288.493 118.629 14.600

2030 400.000 288.493 118.629 14.600

2031 400.000 288.493 118.629 14.600

2032 400.000 288.493 118.629 14.600

2033 400.000 288.493 118.629 14.600

2034 400.000 288.493 118.629 14.600

2035 400.000 288.493 118.629 14.600

2036 400.000 288.493 118.629 14.600

2037 400.000 288.493 118.629 14.600

2038 400.000 288.493 118.629 14.600

2039 400.000 288.493 118.629 14.600

2040 400.000 288.493 118.629 14.600

2041 400.000 288.493 118.629 14.600

2042 400.000 288.493 118.629 14.600

2043 400.000 288.493 118.629 14.600

2044 400.000 288.493 118.629 14.600

2045 400.000 288.493 118.629 14.600

2046 400.000 288.493 118.629 14.600

2047 400.000 288.493 118.629 14.600

2048 400.000 288.493 118.629 14.600

2049 373.215 217.956 89.624 11.030

2050 91.562 53.472 21.988

2051 0 0 0 0

Réttur til vaxtabóta
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Réttur til vaxtabóta verðtryggt þegar séreignarsparnaður er nýttur inná verðtryggt lán 

 
  

Ár Lágmarkslaun 25% Mörk Meðallaun 75% Mörk

2019 400.000 288.493 118.629 14.600

2020 400.000 288.493 118.629 14.600

2021 400.000 288.493 118.629 14.600

2022 400.000 288.493 118.629 14.600

2023 400.000 288.493 118.629 14.600

2024 400.000 288.493 118.629 14.600

2025 400.000 288.493 118.629 14.600

2026 400.000 288.493 118.629 14.600

2027 400.000 288.493 118.629 14.600

2028 400.000 288.493 118.629 14.600

2029 400.000 288.493 118.629 14.600

2030 400.000 288.493 118.629 14.600

2031 400.000 288.493 118.629 14.600

2032 400.000 288.493 118.629 14.600

2033 400.000 288.493 118.629 14.600

2034 400.000 288.493 118.629 14.600

2035 400.000 288.493 118.629 14.600

2036 400.000 288.493 118.629 14.600

2037 400.000 288.493 118.629 14.600

2038 400.000 288.493 118.629 14.600

2039 400.000 288.493 118.629 14.600

2040 400.000 288.493 118.629 14.600

2041 400.000 288.493 118.629 14.600

2042 400.000 288.493 105.372 11.661

2043 400.000 280.743 49.137

2044 400.000 231.635 29.869

2045 400.000 179.447 9.639

2046 400.000 112.926

2047 357.865 30.566

2048 175.060

2049

Réttur til vaxtabóta
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Réttur til vaxtabóta ef fasteignamat hækkar um 2,5% verðtryggt lán 

 
Réttur til vaxtabóta ef fasteignamat hækkar um 2,5% þegar séreignarsparnaður er 

nýttur inná verðtryggt lán 

 
  

Ár Lágmarkslaun 25% Mörk Meðallaun 75% Mörk

2019 400000 288493 118629 14600

2020 400000 288493 118629 14600

2021 400000 288493 118629 14600

2022 400000 288493 118629 14600

2023 400000 288493 118629 14600

2024 400000 288493 118629 14600

2025 400000 288493 118629 14600

2026 400000 288493 118629 14600

2027 400000 288493 118629 14600

2028 400000 288493 118629 14600

2029 400000 243881 100284 14600

2030 311960 182183 74914 14600

2031 190798 111425 45818 14600

2032 52443 30627 42594 14600

Réttur til vaxtabóta

Ár Lágmarkslaun 25% Mörk Meðallaun 75% Mörk

2019 400000 288493 118629 14.600

2020 400000 288493 118629 14.600

2021 400000 288493 118629 14.600

2022 400000 288493 113620 13.559

2023 400000 266693 82048 9.558

2024 400000 199098 48254 5.282

2025 400000 125937 12056 0

2026 311481 46709 0 0

2027 196311 0 0 0

2028 69227 0 0 0

Réttur til vaxtabóta
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Réttur til vaxtabóta ef fasteignamat hækkar um 5,5% verðtryggt lán 

 
Réttur til vaxtabóta ef fasteignamat hækkar um 5,5% þegar séreignarsparnaður er 

nýttur inná verðtryggt lán 

 
Réttur til vaxtabóta ef fasteignamat hækkar um 13,8% verðtryggt lán 

 
  

Ár Lágmarkslaun 25% Mörk Meðallaun 75% Mörk

2019 400.000 288.493 118.629 14.600

2020 400.000 288.493 118.629 14.600

2021 400.000 288.493 118.629 14.600

2022 284.129 165.930 68.230 8.397

2023 37.212 21.731 8.936

Réttur til vaxtabóta

Ár Lágmarkslaun 25% Mörk Meðallaun 75% Mörk

2019 400.000 288.493 118.629 14.600

2020 400.000 288.493 118.629 14.600

2021 389.305 180.301 58.148 6.844

2022 121.044 6.724 0 0

2023 0 0 0 0

Réttur til vaxtabóta

Ár Lágmarkslaun 25% Mörk Meðallaun 75% Mörk

2019 400.000 288.493 118.629 14.600

2020 243.499 142.202 58.474 7.197

2021

Réttur til vaxtabóta
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Réttur til vaxtabóta ef fasteignamat hækkar um 13,8% þegar séreignarsparnaður er 

nýttur inná verðtryggt lán 

 
Réttur til vaxtabóta óverðtryggt lán 

 

 
Réttur til vaxtabóta óverðtryggt þegar séreignarsparnaður er nýttur inná lánið 

 

Ár Lágmarkslaun 25% Mörk Meðallaun 75% Mörk

2019 400.000 288.493 118.629 14.600

2020 165.659 66.214 16.851 0

2021

Réttur til vaxtabóta

Ár Lágmarkslaun 25% Mörk Meðallaun 75% Mörk

2019 400.000 288.493 118629 14.600

2020 400.000 288.493 118629 14.600

2021 400.000 288.493 118629 14.600

2022 400.000 288.493 118629 14.600

2023 400.000 288.493 118629 14.600

2024 400.000 288.493 118629 14.600

2025 400.000 288.493 118629 14.600

2026 400.000 276.756 113802 14.006

2027 400.000 245.714 101038 12.435

2028 362.925 211.946 87152 10.726

2029 300.025 175.213 72048 8.867

2030 231.599 135.252 55616 6.845

2031 157.160 91.780 37740 0

2032 76.177 44.487 18293

2033 0 0 0

Réttur til vaxtabóta

Ár Lágmarkslaun 25% Mörk Meðallaun 75% Mörk

2019 400.000 288.493 118629 14.600

2020 400.000 288.493 118629 14.600

2021 400.000 286.337 102465 8.619

2022 400.000 227.968 73277 8.619

2023 400.000 168.054 43488 0

2024 337.154 106.476 13052

2025 254.188 43.103 0

2026 167.658 0

2027 77.270

2028 0

Réttur til vaxtabóta
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Réttur til vaxtabóta ef fasteignamat hækkar um 2,5% óverðtryggt lán 

 
 

Réttur til vaxtabóta ef fasteignamat hækkar um 2,5% þegar séreignarsparnaður er 

nýttur inná óverðtryggt lán 

 
Réttur til vaxtabóta ef fasteignamat hækkar um 5,5% óverðtryggt lán 

 
Réttur til vaxtabóta ef fasteignamat hækkar um 5,5% þegar séreignarsparnaður er 

nýttur inná óverðtryggt lán 

 
Réttur til vaxtabóta ef fasteignamat hækkar um 13,8% óverðtryggt lán 

 
  

Ár Lágmarkslaun25% Mörk Meðallaun75% Mörk

2019 400.000 288.493 118629 14.600

2020 400.000 288.493 118629 14.600

2021 394.737 230.524 94792 11.666

2022 210.851 123.136 50634 0

2023 20.180 11.785 0

2024 0 0

Réttur til vaxtabóta

Ár Lágmarkslaun25% Mörk Meðallaun75% Mörk

2019 2.019 288.493 118629 14.600

2020 2.020 260.465 97042 11.747

2021 2.021 118.650 33512 0

2022 2.022 0 0

2023 0

Réttur til vaxtabóta

Ár Lágmarkslaun25% Mörk Meðallaun75% Mörk

2019 400.000 288.493 118629 14.600

2020 400.000 234.778 96541 11.882

2021 40.813 23.835 9801 0

2022 0 0 0

Réttur til vaxtabóta

Ár Lágmarkslaun25% Mörk Meðallaun75% Mörk

2019 400.000 288.493 118629 14.600

2020 326.542 161.095 56181 6.718

2021 0 0 0 0

Réttur til vaxtabóta

Ár Lágmarkslaun25% Mörk Meðallaun75% Mörk

2019 400.000 288.493 118629 14.600

2020 0 0 0 0

Réttur til vaxtabóta



 

72 

 

Réttur til vaxtabóta ef fasteignamat hækkar um 13,8% þegar séreignarsparnaður er 

nýttur inná óverðtryggt lán 

 
 

Ár Lágmarkslaun25% Mörk Meðallaun75% Mörk

2019 400.000 288.493 118629 14.600

2020 0 0 0 0

Réttur til vaxtabóta


