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Formáli 

Þessi ritgerð er 6 eininga lokaverkefni til BS gráðu í viðskiptafræði við Viðskiptafræðideild 

Háskóla Íslands. Í náminu lagði ég mesta áherslu á reikningshald og lá því beinast við að 

skrifa um bókhald og varð launavinnsla fyrir valinu. Leiðbeindandi verkefnisins var Bjarni 

Frímann Karlsson, lektor við Háskóla Íslands.  

Ég vil þakka fjölskyldu minni fyrir ómetanlegan stuðning á skólagöngunni og Bjarna 

Frímanni fyrir ráðleggingar og leiðbeiningar við gerð þessa verkefnis.  

. 
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Útdráttur 

Tilgangurinn með þessari úttekt er að greina lög og reglur er tengjast launavinnslu, 

tekjuskatti, tryggingjagjaldi og öðrum launatengdum gjöldum. Flestir þátttakendur á 

vinnumarkaðnum kannast við að fá launaseðilinn sinn inn um lúguna eða sendan í 

heimabankann um hver mánaðarmót. Hvað stendur á launaseðlinum og er hægt að 

treysta þeim upplýsingum?  

Gerð var leit á vef Ríkisskattstjóra og althingi.is að lögum og reglum um laun og 

launavinnslu. Þar að auki var stuðst við kjarasamninga VSFK og VR.  

Niðurstöður geiningarinnar sýndu að launavinnsla er flókið ferli sem launafólk geta átt 

erfitt með að átta sig á en nauðsynlegt er fyrir þá að þekkja. Samanburður á hefðbundnum 

launaseðli og launaseðli er innihélt launatengd gjöld og aðra liði, sem jafnan koma ekki 

fram á þeim hefðbundna, leiddi í ljós að dulinn kostnaður við starfsmannahald, sem 

beintengdur er launum, er allt að 80% af útborguðum launum starfsmanns. Útborguð 

laun eru því aðeins hluti af heildarkostnaðnum sem launagreiðandi ber.  
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1 Inngangur 

Fjármálalæsi er mál sem mikið hefur verið í deiglunni undanfarin misseri. Fjármálalæsi er 

skilgreint sem getan til að lesa, greina, stjórna og fjalla um fjármálalega þætti sem hafa 

áhrif á efnahagslega velferð einstaklingsins (Viðskiptaráðuneytið, 2009). Lélegt 

fjármálalæsi einstaklinga hefur verið tengt við laka fjárhagslega stöðu þeirra (Hastings, 

Madiran og Skimmyhorn, 2013). Það að skilja hvernig innflæði peninganna, þe. launin og 

launaútreikningana, er mikilvægur þáttur í skilningi fólks á fjármálum heimilanna. Það er 

ekki nóg að sjá einungis hvert peningarnir fara heldur er ekki síður mikilvægt að sjá 

hvaðan þeir koma. 

Í því samhengi leikur launaseðillinn stóran þátt. Til þess að skilja launin er mikilvægt að 

kunna að lesa launaseðilinn. Hversu margar vinnustundir voru unnar, hversu hátt 

tímakaupið er, hversu mikið er greitt til hins opinbera í formi skatta og gjalda o.s.frv. eru 

liðir sem launamenn geta lesið út úr launaseðlinum. En það er fleira sem fer fram í launa-

útreikningunum sem ekki ratar inn á launaseðilinn. Launatengd gjöld, samningsbundnar 

greiðslur í hina ýmsu sjóði á vegum verkalýðsfélaga og mótframlög í lífeyris- og 

séreignarsjóði koma hvergi fram á launaseðlinum og því erfitt fyrir hinn almenna 

launamann að henda reiður á þeim réttindum sem þeim greiðslum kann að fylgja. Þar að 

auki er þekking á lestri launaseðils nauðsynleg til þess að koma auga á villur við reikning 

og útborgun launa. Ef launamaður skoðar ekki launaseðilinn sinn og fer fram á 

leiðréttingar, ef villur hafa komið upp, er ekki líklegt að nokkur geri það. 

Einnig er mikilvægt að karlar og konur sem stefna á sjálfstæðan atvinnurekstur hafi 

skilning á launaútreikningum. Það er á ábyrgð launagreiðanda að standa skil á 

staðgreiðslu skatta og iðgjalda í stéttarfélög og lífeyrissjóði. Refsivert er að standa ekki 

skil á vörslusköttum á réttum tíma og gefur hið opinbera lítið svigrúm til vanskila. Skv. 

262. gr. laga nr. 19/1940 almennra hegningarlaga er refsivert að standa ekki skil á 

vörsluskatti og getur varðað fangelsi allt að sex árum (Almenn hegningarlög). Það er því 

mikilvægt að þekkja reglurnar og fara eftir þeim. 

Tilgangurinn með þessari úttekt er að greina lög og reglur er tengjast launavinnslu, 

tekjuskatti, tryggingjagjaldi og öðrum launatengdum gjöldum. Farið verður yfir hvað ber 
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að telja launamönnum til tekna og hvernig þær tekjur spila inn í staðgreiðslu skatta og 

annarra gjalda við launaútreikninginn. Farið verður í saumana á helstu atriðum 

kjarasamninga er lúta að launagreiðslum, útreikningi á töxtum og samningsbundnum 

greiðslum og því helsta sem snýr að launum starfsmanna. Að lokum eru settir upp tveir 

launaseðlar, byggðir á kjarasamningi Flóabandalagsins við Samtök atvinnulífsins. 

Hefðbundinn launaseðill með þeim atriðum er tiltekin eru í samningum og eiga að koma 

fram á slíkum seðli og seðill þar sem öll launatengd gjöld og mótframlög eru sundurliðuð. 

Þessir seðlar eru bornir saman. 
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2 Aðferð 

Vefsíða Ríkisskattstjóra var nýtt til þess að afla upplýsinga um reglur er varða 

launavinnslu. Leitað var á althingi.is að lögum sem tengjast launum, launavinnslu og 

sköttum úr lagasafn Alþingis og kjarasamningar lagðir til grundvallar útreikninga taxta 

sem og öðrum samningsbundnum greiðslum. Að lokum eru settir upp tveir launaseðlar 

með hliðsjón af kjarasamningi Flóabandalagsins og Samtaka atvinnulífsins frá árinu 2015. 

Hefðbundinn launaseðill og seðill sem innihheldur launatengd gjöld og mótframlög í 

lífeyris- og séreignarsjóði og þeir bornir saman. 
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3 Tekjur 

Efst á launaseðlinum er að finna upptalningu á þeim launum sem launagreiðandi greiðir 

launþega fyrir vinnuframlag þess síðarnefnda á launatímabilinu. Þetta er sá hluti 

launaseðilsins sem margir horfa til, það er að segja mánaðarlaunin eða tímakaupið. 

Tekjurnar sem sýndar eru á launaseðlinum eru laun fyrir þá vinnu sem unnin er á ábyrgð 

launagreiðanda (Ríkisskattstjóri, 2019). Launamaður kann að hafa aðrar tekjur en þær 

sem koma fram á launaseðlinum en þeim tekjum verður haldið utan þeirra umfjöllunar 

sem hér fer fram.  

Eðli tekna getur verið mismunandi eftir atvikum. Greitt er fyrir unna vinnu með 

svonefndum ákvæðislaunum, það er að segja eftir ákvæði kjarasamnings hvers 

launamanns fyrir sig og veltur sú upphæð á starfsreynslu, menntun, stöðu, ábyrgð og 

fleiru. Önnur laun eru ekki greidd út í peningum en ber engu að síður að sýna á 

launaseðlinum og greiða skatta og gjöld af svo sem fatnaði, fæði og öðrum fríðindum sem 

meta má til fjár. Enn annað form af launum eru kaupréttir á hlutabréfum sem, ef nýttir 

eru á réttum tíma, geta fært með sér töluverða búbót fyrir launamanninn án þess að til 

beinna fjárútláta launagreiðanda komi. Ítarlegar reglur eru til um meðferð slíks 

kaupaukakerfis sem farið verður í saumana á í lok þessa kafla.  

3.1 Vinnulaun 

Vinnulaunin eru hryggjarstykkið í tekjuhluta launaseðilsins. Þau eru, eins og nafnið gefur 

til kynna, þau laun sem launamaðurinn fær fyrir vinnu sem framkvæmd er á ábyrgð 

launagreiðanda. Á vef Ríkisskattstjóra eru vinnulaun talin upp sem ákvæðislaun, biðlaun, 

nefndarlaun, stjórnarlaun, launabætur, staðaruppbót, fæðispeningar, fæðingarorlof, 

orlofsfé og greiðslur fyrir ótekið orlof. Þar að auki er verkfæragjald, fata- og 

flutningspeningar taldir til vinnulauna. Hér á eftir er fjallað um hvern og einn þessara liða 

í framangreindri röð.  

Ákvæðislaun eru þau laun sem kveðið er á um að launagreiðenda beri að greiða 

launþega skv. ákvæðum kjarasamnings. Í daglegu tali er oftast talað um mánaðarlaun í 

þessu samhengi. Launamaður fær borguð föst mánaðarlaun sem miðast við fyrirfram 

ákveðinn tímafjölda í mánuði. Sá tímafjöldi er mismunandi eftir kjarasamningi. T.a.m. eru 

173,33 dagvinnustundir í mánuði skv. kjarasamningi Flóabandalagsins og Samtaka 
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atvinnulífsins (hér eftir SA) frá árinu 2015 (Flóabandalagið og SA, 2015) en 171,15 

dagvinnustundir skv. samningi Verzlunarmanna-félags Reykjavíkur (hér eftir VR) við SA 

(Verzlunarmannafélag Reykjavíkur [VR] og Samtök atvinnulífsins [SA], 2015). Út frá 

þessum mánaðarlaunum er tímakaup og aðrir taxtar reiknaðir. Dagvinnutaxtinn skv. 

samningi Verkalýðs- og sjómannafélags Keflavíkur (hér eftir VSFK) og SA væri, t.a.m. 

mánaðarlaun deilt með 173,33 og skv. samning VR og SA deilt með 171,15 o.s.frv., allt 

eftir ákvæðum hvers samnings fyrir sig. 80% yfirvinnuálagi er svo bætt við 

dagvinnutaxtann þegar unnið er utan venjubundins og umsamins dagvinnutíma. Það 

samsvarar 1,0385% af umsömdum mánaðarlaunum (VR og SA, 2015; Flóabandalagið og 

SA, 2015) 

Nefndarlaun eru laun sem viðkomandi fær greidd fyrir setu í nefnum og ráðum á 

vegum hins opinbera. Samkvæmt skattalögum skal farið með þau með sama hætti og 

önnur laun. 

Stjórnarlaun eru, eins og nafnið gefur til kynna, laun fyrir setu í stjórn félaga. Einu gildir 

hvort félagið er opinbert eða í einkarekstri. Engar reglur eru til um það hve há stjórnarlaun 

eiga að vera en þau eiga að endurspegla umfang og ábyrgð stjórnarmanna. Hefð er fyrir 

því að stjórnarformenn hafi tvöföld laun almennra stjórnarmanna.  

Launabætur eru aukalaun sem launagreiðandi greiðir launþega. Dæmi um launabætur 

mætti nefna launaleiðréttingar og aðrar eingreiðslur sem og árangurstengdar greiðslur.  

3.2 Vaktaálag 

Launamenn sem alla jafna vinna vaktavinnu, þ.e. vinna utan hefðbundins vinnutíma sem 

er 8-16 og/eða um helgar, fá greitt sérstakt álag ofan á tímakaup. Álagið er mismunandi 

eftir kjarasamningum og tímarnir sem miðað er við eru það einnig. Í kjarasamningi 

Flóabandalagsins og SA er greitt 35% álag ofan á tímakaup fyrir tíma á milli 16:00 og 00:00 

mánudaga til föstudaga og svo 55% álag ofan á laun frá 00:00 til 08:00 alla daga og um 

helgar. (Flóabandalagið og SA, 2015). Ef um fastar vaktir er að ræða er í framkvæmd oft 

reiknað út meðalálag sem greitt er ofan á mánaðarlaun til einföldunar. Í staðinn fyrir að 

telja allar vinnustundir sem falla undir 35% álag og allar sem falla undir 55% álag á 

launatímabilinu kemur það í sama stað niður að reikna út meðalálag og reikna 

álagsgreiðslur út frá því.  
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3.3 Hlunnindi 

Hægt er að greiða launamönnum laun með fleiru en peningum. Í rauninni er algengt að 

hluti launa sé greiddur með öðru en peningum, t.d. með því að leggja launaþega til bifreið 

eða húsnæði, fatnað eða fæði. Hlutum sem nýtast launþega til sparnaðar, t.d. fæði á 

vinnutíma, ber að borga skatt af eins og launamaður fengi verðmæti þeirra greidd í 

peningum. Hér á eftir er fjallað um helstu hlunnindi sem kunna að koma fyrir á 

launaseðlum almennra launamanna.  

3.3.1 Fatapeningar 

Meginreglan er sú að reikna skal launþega til tekna á kostnaðarverði þann fatnað sem 

atvinnurekandi lætur honum í té (Ríkisskattstjóri, 2019). Undanskilið frá þeirri reglu er 

merktur einkennisfatnaður sem atvinnurekandi krefur launamenn um að klæðast í 

vinnunni t.d. boli eða peysur merkt fyrirtækinu. Starfsmenn þurfa ekki að greiða skatta af 

þessum fatnaði enda nýtist hann alla jafna ekki í daglegu lífi. Einnig er nauðsynlegur 

hlífðarfatnaður undanskilinn þessari reglu. Annan fatnað sem atvinnurekandi lætur 

launamanni í té skal reikna til tekna (Ríkisskattstjóri, 2019). Ef launagreiðandi greiðir 

launþega fatapeninga, en úthlutar ekki fatnaði, ber að greiða skatta af allri upphæðinni.  

3.3.2 Fæðishlunnindi 

Fái starfsmaður frítt fæði hjá atvinnurekanda ber að reikna það starfsmanni til tekna. Það 

á einnig við ef fjölskyldmeðlimir starfsmanns njóta slíkra hlunninda (Ríkisskattstjóri, 

2019). Upphæðir, sem reikna skal til tekna, eru endurskoðaðar á hverju ári og má finna í 

skattmati Ríkisskattstjóra fyrir hvert ár. Sem dæmi, skv. skattmati fyrir tekjuárið 2019, 

þarf að reikna honum til tekna 348 kr. fyrir morgunmat og 521 kr. fyrir bæði hádegismat 

og kvöldmat. Fullt fæði á dag jafngildir 1.390 kr. tekjuauka fyrir starfsmann 

(Ríkisskattstjóri, 2019). Ef starfsmaður greiðir fyrir fæði að hluta er mismunurinn 

reiknaður til tekna. Mörg fyrirtæki niðurgreiða fæði að hluta og er sá hluti sem, fyrirtækið 

greiðir, reiknaður launamanni til tekna. Undir þeim kringumstæðum þar sem launamaður 

greiðir hærra verð fyrir fæði en tekið er fram í skattmati er ekkert reiknað til tekna. 

Almennar kaffveitingar á starfsstað eru undanþegnar reglum um fæðishlunnindi og þarf 

ekki að greiða skatta af þeim (Ríkisskattstjóri, 2019). 
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3.3.3 Bifreiðahlunnindi 

Það er alls ekki óalgengt að starfsmenn hafi bíl frá atvinnurekanda sínum til umráða. Slík 

hlunnindi ber að færa launagreiðanda til tekna skv. ákveðnum reglum sem finna má í 

skattmati Ríkisskattstjóra ár hvert. Einu gildir hvort bifreiðin er í eigu atvinnurekanda eða 

annars aðila. Þá skiptir máli hvort launamaður teljist hafa full og ótakmörkuð afnot af 

bílnum eða hvort afnotin eru bundin ákveðnum skilyrðum, eins og t.d. ferðir til og frá 

vinnu. Einnig þarf að taka tillit til þess hvort launamaður greiði rekstrarkostnað af bílnum 

bílnum sjálfur eða hvort launagreiðandinn geri það (Ríkisskattstjóri, 2019). 

Til að byrja með þarf að reikna út fjárhæð fullra hlunninda. Ársumráð yfir bíl keyptum 

árið 2014 eða síðar miðast við 28% af upphaflegu kaupverði bifreiðarinnar. Þá upphæð er 

svo leyfilegt að lækka um 10% á ári niður í 50% af upphaflegri upphæð. Ársumráð 

bifreiðar, sem keypt var árið 2013 eða fyrr, miðast við 28% af verði bifreiðarinnar eins og 

það stendur í Bifreiðaskrá það ár sem bíllinn var tekinn í notkun. Ef bifreiðina er ekki að 

finna í Bifreiðaskrá skal miðað við sambærilegan bíl. Ef launagreiðandi greiðir 

rekstrarkostnað bílsins úr eigin vasa má draga 6% frá hlutfallinu sem hlunnindin reiknast 

af (Ríkisskattstjóri, 2019).  

Ef um er að ræða takmörkuð afnot, t.d. einungis ferðir til og frá vinnu og tilfallandi 

ferðir, er miðað við ekna kílómetra þegar hlunnindi eru reiknuð. Skv. skattmati fyrir 

tekjuárið 2019 skal reikna launþega 110 kr. til tekna fyrir hvern ekinn kílómetra 

(Ríkisskattstjóri, 2019). Þá er nauðsynlegt að skrá nákvæmlega kílómetrastöðu bifreiðar.  

3.3.4 Húsnæðishlunnindi 

Ef starfsmaður hefur afnot af íbúðarhúsnæði í eigu launagreiðanda ber að reikna 

honum þau til tekna skv. skattmati Ríkisskattstjóra. Sama gildir um rafmagn og hita ef þau 

eru innifalin. Ef starfinu fylgir sú kvöð að starfsmaður verði að búa í húsnæðinu má lækka 

hlunnindamatið ef launamaður telst ekki nýta húsnæðið að fullu. Skv. reglum skattstjóra 

miðast við að húsnæði allt að 150 fermetrum að viðbættum fimm fermetrum fyrir hvern 

íbúa teljist fullnýtt (Ríkisskattstjóri, 2019).  

Í skattmati fyrir tekjuárið 2019 er miðað við að árleg afnot séu metin til tekna sem 

jafngildi 5% af fasteignamati íbúðarhúnæðisins margföldað með svokallaðri gildistölu 

(Ríkisskattstjóri, 2019). Gildistölunni er ætlað að leiðrétta fyrir þau lífsgæði sem ekki 

endurspeglast í fasteignarverði en fylgja því að búa í nálægð við höfuðborgarsvæðið eða 
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helstu þéttbýlisstaði. Þannig er gildistalan fyrir Reykjavík og nágrenni, sbr. Mosfellsbæ, 

Kópavog o.s.frv. einn, þ.e. ekki gert ráð fyrir neinni lækkun vegna lakari búsetuskilyrða. 

Gildistalan lækkar niður í 0,8 þegar komið er fjær Reykjavík, til Grindavíkur, 

Reykjanesbæjar, Ölfuss eða norður á Akureyri, svo dæmi séu tekin. Loks er gildistalan 0,7 

fyrir „Önnur sveitarfélög“ á borð við Egilsstaði, Ísafjörð og Vestmannaeyjar 

(Ríkisskattstjóri, 2019). 

Um orlofshúsnæði sem launamaður hefur aðgang að frá launagreiðanda gilda þær 

reglur að ef um fleiri en 10 daga á ári er að ræða ber að reikna launþega umfram daga til 

tekna skv. skattmati. Í skattmati fyrir tekjuárið 2019 skal reikna til launa 3.500 kr. fyrir 

hvern umframdag sem launamaður eða fjöldskyldumeðlimur hans hefur afnot af 

orlofshúsnæði (Ríkisskattstjóri, 2019). 

3.3.5 Önnur hlunnindi 

Af öðrum atriðum, sem launagreiðendur gera fyrir launþega sína, og ber að reikna þeim 

síðarnefndu til tekna má nefna heilsurækt, lánveitingar og kauprétt á hlutabréfum.  

Margir atvinnurekendur greiða fyrir heilsurækt starfsmanna sinna. Sundkort, 

líkamræktar-kort, félagsgjöld í íþróttaklúbbum, æfingagjöld, skíðakort o.s.frv. eru dæmi 

um hluti sem sumir atvinnurekendur greiða fyrir starfsmenn sína. Reglan er sú að 

atvinnurekandi má greiða allt að 60.000 kr. fyrir heilsurækt launþega á ári án þess að 

reikna þeim síðarnefnda það til tekna. Líkamsræktaraðstaða á vinnustað er undanþegin 

og aldrei reiknuð launamanni til tekna (Ríkisskattstjóri, 2019). 

Þegar um lánveitingar til launamanns er að ræða ber að reikna honum til tekna 

mismuninn á vöxtum af láni sem fengið er hjá launagreiðenda, eða fyrir milligöngu hans 

og þeirra vaxta sem birtir eru af Seðlabanka Íslands (Ríkisskattstjóri, 2019). 

Seinast en ekki síst má nefna sem dæmi um hlunnindi kauprétt á hlutabréfum sem 

margir lykilstarfsmenn fyrirtækja njóta. Í sem allra einföldustu máli gengur 

kaupréttarsamningur út á að starfsmaður, oftar en ekki stjórnandi eða lykilstarfsmaður 

sem getur haft áhrif á gengi bréfa í fyrirtækinu, gerir samning við fyrirtækið um kaup á 

ákveðnu magni hlutabréfa á ákveðnu gengi. Standi starfsmaður sig vel og fyrirtækinu 

gangi það vel að hlutabréfaverð hækkar upp fyrir það verð sem hann hefur þegar samið 

við fyrirtækið um að kaupa bréfin á, getur hann nýtt sér kaupréttinn til þess að hagnast. Í 

rauninni er um árangurstengda bónusgreiðslu að ræða sem félagið borgar ekki úr eigin 
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vasa heldur felst hún í verðmæti hlutabréfanna. Starfsmanni er svo í sjálfsvald sett hvort 

hann eigi bréfin áfram eða selji þau og njóti hagnaðarins. Ekki þarf að reikna launmanni 

tekjur af þessum gjörningi en launagreiðandi þarf að reikna tryggingagjald af mismuninum 

á gangvirði og því verði sem launamaður borgaði. Launamaður greiðir svo tekjuskatt af 

hagnaðinum við sölu bréfanna (Ríkisskattstjóri, 2019). 

3.4 Orlof 

Allir þeir sem starfa í þjónustu annarra gegn launum eiga rétt á orlofi og orlofslaunum. 

Um það er fjallað í lögum nr. 30/1987 um orlof. Orlofsárið er frá 1. maí til 30. apríl hvert 

ár sbr. 2. mgr., 3. gr. og orlofstímabilið er frá 2. maí til 15. september sbr. 1. mgr., 4. gr. 

sömu laga. Það þýðir að launamaður vinnur sér inn réttindi til orlofstöku allt orlofsárið en 

á rétt á að taka orlofið á orlofstímabilinu. Orlof er að lágmarki tveir dagar fyrir hvern 

unninn mánuð á orlofsárinu. Hægt er að semja um að taka orlofið utan orlofstímabilsins 

en ekki er heimilt að færa orlof á milli orlofsára. Taki launamaður ekki orlofið er það gert 

upp í peningum. Ef orlof er tekið utan orlofstímabils að beiðni atvinnurekanda er ¼ bætt 

við orlofið (Flóabandalagið og SA, 2015). 

Launamaður á rétt á orlofslaunum í orlofi sínu. Í framkvæmd fær launamaður 

orlofsdaga sína greidda þegar hann tekur þá, þ.e.a.s. hann fær greidda dagvinnu þá daga 

sem hann er í orlofi. Til þess að koma til móts við það tekjutap sem fylgt getur því að taka 

orlof og missa yfirvinnu og vaktaálag safnar launamaður orlofslaunum. Lágmarks orlof er 

10,17% sbr. 7. gr. laga um orlof og reiknast það af heildarlaunum launamanns. Þar sem 

hann fær dagvinnuna greidda þegar hann tekur orlofið er orlof ekki reiknað af 

dagvinnunni, heldur einungis vaktaálaginu og yfirvinnunni. Orlofslaunin fær launamaður 

svo greidd á orlofstímabilinu, ýmist strax, 2. maí eða 1. júní eftir samkomulagi við 

atvinnurekanda sinn. 

Desember- og orlofsuppbætur eru eingreiðslur sem atvinnurekendur greiða 

launamönnum skv. kjarasamningum. Desemberuppbót, eða jólabónus eins og hún er 

stundum kölluð, er greidd út í desember. Hún er greidd út í hlutfalli við starfshlutfall s.l. 

ár og er miðað við að full vinna s.l. 45 vikur sé fullt starf og á launamaður þá rétt á fullri 

desemberuppbót. Hún lækkar svo í hlutfalli við starfshlutfallið. Upphæðin er mismunandi 

eftir kjarasamningum en sem dæmi var hún 89.000 kr. árið 2018 fyrir fullt starf skv. 

samningi Flóaabandalagsins og SA. (Flóabandalagið og SA, 2015). Orlofsuppbót er að 
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sama skapi eingreiðsla sem launagreiðendur greiða að jafnaði út við upphaf 

orlofstímabilsins. Hún er mismunandi eftir samningum en var 48.000 kr., skv. samningi 

Flóabandalagsins og SA árið 2018 (Flóabandalagið og SA, 2015). 
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4 Frádráttur 

Ekki nægir að horfa einungis á tekjurnar þegar launaseðillinn er skoðaður þó svo að sá 

kafli sé töluvert skemmtilegri aflestrar en kaflinn um frádráttinn. Frá tekjunum eru ýmsir 

liðir dregnir áður en til útborgunar kemur. Í þessum kafla er farið yfir helstu frádráttarliði 

sem hinn almenni launamaður kann að rekast á á launaseðli sínum.  

Frádrátturinn er ekki allur reiknaður af sama grunni, þ.e.a.s. ekki er nóg að leggja 

saman alla launaliðina og reikna frádráttinn sem fyrirfram ákveðinn hundraðshluta af 

þeirri upphæð. Ferlið er flóknara en það. Samhliða umræðu um hvern lið fyrir sig er fjallað 

um útreikning á greiðslugrunni hvers liðar fyrir sig og ástæður hans.  

4.1 Tekjuskattur og útsvar 

Staðgreiðsla tekjuskatts og útsvars er undir venjulegum kringumstæðum stærsti 

frádráttarliðurinn á launaseðlinum. Um er að ræða bæði staðgreiðslu tekjuskatts til 

ríkisins og einnig útsvarsgreiðslu sem rennur til þess sveitarfélags sem launamaður er 

skráður með lögheimili í sbr. 20. gr laga nr. 4/1995 um tekjustofna sveitarfélaga. Í 23. gr 

sömu laga er kveðið á um hvert útsvarshlutfallið skuli vera. Sveitarfélögum er í sjálfsvald 

sett hvað þau innheimta hátt útsvar svo framarlega sem hlutfallið sé á bilinu 12,44% til 

14,52% af skattskyldum tekjum. Stofn til útreiknings útsvars er sá sami og til útreiknings 

tekjuskattsins. Þar sem ekki öll sveitarfélög krefja íbúa sína um jafnhátt hlutfall tekna í 

útsvar er framkvæmd innheimtu háttað þannig að meðalútsvar allra sveitarfélaga 

landsins er reiknað og það lagt jafnt á alla launamenn. Við álagningu skatts, sem 

framkvæmd er á hverju ári, er leiðrétt fyrir mismuninum á milli meðalútsvarsins og þess 

útsvars sem sveitarfélagið krefur hvern launamann um. Þannig myndast skuld hjá þeim 

sem búa í sveitarfélögum sem krefjast hámarks útsvars en íbúar sveitarfélaga sem krefjast 

lægra útsvars en sem nemur meðaltalinu fá mismuninn endurgreiddan.  

Um tekjuskattinn er fjallað í lögum 90/2003 um tekjuskatt. Í 1. gr. þeirra laga er tekið 

fram hverjir skulu greiða tekjuskatt á Íslandi. Ferill innheimtu tekjsuskattsins er sá að 

launagreiðandi heldur skattinum eftir við útborgun launa og skilar honum til 

innheimtumanns ríkisins. Hann er því svonefndur vörsluskattur (Ríkisskattstjóri, 2019). 

Skilin eru því ekki á ábyrgð launamannsins og er launaseðillinn eins og kvittun hans fyrir 
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skattskilum enda kemur tekjuskatturinn sem skilað er fyrir hönd launagreiðanda fram á 

launaseðlinum. 

Tekjuskatturinn er þrepaskiptur. Þeir sem hafa lægstu launin borga lægsta hlutfallið og 

svo hækkar hlutfallið eftir því sem tekjurnar hækka. Þegar þetta er skrifað eru tvö 

skattþrep og þ.a.l. tvö skatthlutföll. Annars vegar 22,50% af tekjum undir 927.087 kr. og 

31,80% af tekjum yfir 927.087 kr. (Lög nr 90/2003 um tekjuskatt). Viðmiðunarupphæðir 

eru bundnar við launavísitölu og taka því breytingum frá ári til árs. Upphæðir eru birtar 

með auglýsingu ráðherra við upphaf staðgreiðsluárs (Lög nr. 90/2003 um tekjuskatt).  

Tekjuskattsstofninn, þ.e. sú upphæð sem tekjuskattur og útsvar eru reiknuð út frá, er 

í grunninn öll laun sem launagreiðandinn greiðir launamanni; vinnulaun, hlunnindi, styrkir 

o.s.frv. Frá þeirri upphæð er þó heimilt að draga frá ýmsa liði sem taldir eru upp í 

reglugerð nr. 591/1987 um laun, greiðslur og hlunnindi utan staðgreiðslu. Þessir liðir eru 

m.a. ökutækjastyrkur sem greiddur er vegna notkunar bifreiðar launamanni sem 

sannanlega er á vegum launagreiðanda, m.ö.o. þegar launamaður notar eigin bíl í þágu 

atvinnurekanda. Til þess að fá aksturskostnað sem þennan frádreginn er nauðsynlegt að 

halda akstursdagbók þar sem kílómetrastaða bílsins er skráð eftir hverja ferð, vegalengdir 

sem eknar eru, kílómetragjald sem greitt er launamanni, skráningarnúmer bílsins og nafn 

og kennitala launamanns. Allar þessar upplýsingar verða að liggja fyrir og vera 

aðgengilegar skattayfirvöldum þegar þeirra er óskað. Einnig er leyfilegt að draga frá ferða- 

og dagpeninga sem launagreiðandi greiðir launamanni en þá þurfa, eins og með 

ökutækjastyrkinn, að liggja fyrir gögn í bókhaldi, s.s. reikningar fyrir kostnaði sem 

launagreiðandi greiðir fyrir, tilgangur ferðar og fjöldi dvalardaga.  

Persónuafsláttur er að lokum dreginn frá útreiknuðum tekjuskatti áður en til greiðslu 

kemur. Persónuafsláttur árið 2019 er 530.466 kr. en sú upphæð tekur breytingum í 

hlutfalli við neysluverðsvísitölu og er birt með auglýsingu ráðherra í upphafi hvers 

staðgreiðsluárs (Lög 30/2003 um tekjuskatt). Það jafngildir því að 56.447 kr. séu dregnar 

frá staðgreiðslu tekjuskatts um hver mánaðarmót. 

4.2 Iðgjald í lífeyrissjóð 

Á Íslandi er rekið sterkt og viðamikið lífeyrissjóðskerfi. Skv. vef Ríkisskattstjóra eru 36 

lífeyrissjóðir á Íslandi sem hafa leyfi til þess að taka við lífeyrisgreiðslum sem eru 

frádráttarbærar frá tekjuskatti og annar eins fjöldi af séreignarsjóðum (Ríkisskattstjóri, 
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2019). Sumir þessara sjóða eru opnir hverjum sem er á meðan aðrir eru sérstaklega fyrir 

ákveðnar stéttir, eins og t.d. Lífeyrissjóður bænda. Launamenn greiða inn í kerfið á meðan 

þeir eru starfandi en taka út úr því eftir að starfsævinni lýkur. Í sinni einföldustu mynd 

þvingar kerfið fólk til þess að spara til elli áranna til þess að það, sem eldriborgarar, geti 

séð fyrir sér sjálft og verði ekki baggar á samfélaginu. Árið 2018 nam hrein eign 

lífeyrissjóðanna 3.933 milljörðum króna (Lífeyrismál, 2019) eða u.þ.b. 33% allra fjármuna 

á Íslandi (Þórður Snær Júlíusson, 2018). 

Launamenn greiða að lágmarki 4% af launum sínum í lífeyrissjóð og launagreiðandi 

greiðir 11,5% á móti, samtals 15,5%. Þar að auki býðst launamönnum að greiða allt að 4% 

af launum sínum í sérstakan séreignarsjóð sem lýtur ekki alveg sömu lögmálum og 

skyldusparnaðurinn. Greiði launamaður a.m.k. 2% í séreignarsjóð greiðir launagreiðandi 

2% mótframlag. Þegar allt er talið getur framlag í lífeyrissjóð því numið samtals 21,5% af 

laununum (Flóabandalagið og SA, 2015). Framlag launmanns kemur fram á launaseðlinum 

en mótframlag launagreiðanda gerir það ekki.  

Iðgjald í lífeyrissjóð er dregið frá launum áður en skattar og opinber gjöld eru reiknuð 

vegna þess að launamaður greiðir skatta af þeirri upphæð þegar hann tekur hana út úr 

lífeyrissjóði sínum að lokinni starfsævi. Væri hún ekki dregin frá væri hún tvísköttuð, fyrst 

þegar unnið er til launanna og þau eru lögð inn í lífeyrissjóð og síðan aftur þegar þau eru 

tekin út á efri árum. Þannig mun launamaður eða lífeyrisþegi eins og hann mun þá 

nefnast, halda áfram að njóta persónuafsláttar eftir að starfsævinni lýkur því hann mun 

dragast frá skattgreiðslum af lífeyri líkt og hann dregst frá skatti af launatekjum.  

4.3 Iðgjald í verkalýðsfélög 

Á Íslandi er ekki lagaleg skylda að vera í verkalýðsfélagi. Slíkt myndi brjóta í bága við 2. 

mgr. 74. gr. stjórnarskrárinnar sem kveður á um félagafrelsi og að ekki megi skylda neinn 

til aðildar að félagi. Funda- og félagafrelsið er einnig varið með 11. gr. 

mannréttindasáttmála Evrópu (Alþýðusamband Íslands [ASÍ], 2019). Þar að auki er ákvæði 

í lögum nr. 80/1938 um stéttarfélög og vinnudeilur sem bannar atvinnurekendum að hafa 

áhrif á afstöðu og afskipti starfsmanna af stéttarfélögum með hótunum uppsagnir eða 

fjárgreiðslum eða loforðum þar um. Það er því óumdeilt að launamenn séu ekki skyldugir 

til þess að vera í verkalýðsfélagi ef þeir kjósa að standa utan þeirra.  
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Þrátt fyrir að launamenn geti staðið utan verkalýðsfélaga eru þeir samt sem áður 

skyldugir að greiða til slíks félags. Það er gert á þeim forsendum að þrátt fyrir að 

launamaður sé ekki félagsmaður í stéttarfélagi nýtur hann samt sem áður þeirra kjara sem 

stéttarfélagið hefur náð fram með samningum sínum við samtök avinnurekanda. Í lögum 

nr. 55/1980 um stafskjör launafólks og skyldytryggingu lífeyrisréttinda er tekið fram að 

laun sem samið er um í kjarasamningi sem aðilar að vinnumarkaðnum gera með sér í 

sérhverri starfsgrein eða á sérhverju svæði séu lágmarkskjör í þeirri starfsgrein og á því 

svæði óháð kyni, þjóðerni eða ráðningartíma. Þá gildir einu hvort viðkomandi sé 

félagsmaður í stéttarfélagi eður ei. Í 6. gr. sömu laga er tekið fram að launagreiðanda sé 

skylt að halda eftir af launum starfsmanns iðgjaldi til viðkomandi stéttarfélags skv. 

kjarasamningi. Dómstólar hafa ekki fallist á kröfur manna sem krefja stéttarfélög sín um 

endurgreiðslu iðgjalda á þeim forsendum að þrátt fyrir að viðkomandi launamenn séu 

ekki félagsmenn stéttarfélags njóti þeir samt sem áður ávaxta af starfi þeirra félaga sem 

samið hafa um réttindi starfsmanns í þeirri starfsgrein sem hann vinnur við og á því svæði 

sem félagið starfar og því sé eðlilegt að greiða iðgjald í það félag.  

Iðgjaldið sjálft er misjafnt eftir félagi. Í VSFK er iðgjaldið 1% af launum starfsmanns en 

hjá Verzlunarmannafélagi Reykjavíkur er hlutfallið 0,7% (VR, 2019) svo dæmi séu tekin. 

En þá er ekki endilega öll sagan sögð. Í kjarasamningum, eins og þeim sem stuðst er við í 

þessari umfjöllun, geta verið ákvæði um fleiri iðgjöld heldur en félagsgjöldin. Í 

kjarasamningi Flóabandalagsins og Samtaka atvinnulífsins er kveðið á um að 

launagreiðandi greiði 1% af útborguðu kaupi stafsmanns í sjúkrasjóð, 0,25% í orlofssjóð 

og 0,3% í starfsmenntasjóð (Flóabandalagið og SA, 2015).  

4.4 Annar frádráttur 

Til viðbótar við þá frádráttarliði sem hér hafa verið taldir upp eru ógrynni af tilfallandi 

frádráttarliðum sem má finna á launaseðlum. Þar má nefna sem dæmi félagsgjald í 

starfsmannafélag, fyrirframgreidd laun frá fyrra tímabili og jafnvel meðlagsgreiðslur.  

Mörg fyrirtæki starfrækja starfsmannafélög sem hafa það markmið að halda uppi 

góðum starfsanda m.a. með því að skipuleggja viðburði fyrir starfsfólk o.fl. Félagsmenn 

greiða mánaðarlegt félagsgjald sem dregið er af launum hvers og eins.  

Í mörgum tilfellum er hægt að fá hluta launanna greiddan fyrirfram t.d. vegna tilfallandi 

kostnaðar hjá viðkomandi launamanni. Þegar slíkt er gert er fyrirframgreiðslan dregin af 
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launum viðkomandi á seinni tímabilum, ýmist í heild að dreift yfir nokkur launatímabil. Að 

sama skapi, ef laun hafa verið ofgreidd tímabilið á undan kemur leiðréttingin fram á 

launaseðlinum sem frádráttur.  

Seinasta dæmið um frádrátt sem rætt er um eru uppsafnaðar meðlagsgreiðslur. Skv. 

5. gr. laga nr. 54/1972 um Innheimtustofnun sveitarfélaga er heimild til að krefja 

launagreiðanda um að halda eftir allt að 50% af launum viðkomandi til þess að standa 

straum af uppsöfnuðum meðlagsgreiðslum.  

5 Launatengd gjöld 

Nú hafa launin og frádrátturinn verið talin en þar með er ekki öll sagan sögð. Magvísleg 

gjöld leggjast á launagreiðandann sem saman eru kölluð launatengd gjöld. Eins og nafnið 

gefur til kynna eru þessi gjöld tengd laununum og hækka og lækka í takt við þau. Þegar 

launamaður fer fram á hækkun launa, hækka þessi gjöld í takt við það og íþyngja 

launagreiðendum. En þau koma ekki fram á launaseðlinum sem gerir launþegum erfitt 

um vik að fylgjast með þeim og átta sig á tilvist þeirra. Það er mikilvægt að þekkja deili á 

þessum gjöldum til þess að geta tekið upplýsta ákvörðun þegar kemur að kjaramálum. 

Kjaradeilur eru algengar á Íslandi og það er mikilvægt að launamenn þekki til þessara 

mála. Í þessum kafla er farið yfir þessi launtengdu gjöld, í hverju þau felast, hvert hlutverk 

þeirra er og hversu stór hluti þau eru af launakostnaði atvinnurekandans í heild.  

5.1 Tryggingagjald  

Tryggingagjald er gjald sem launagreiðandinn greiðir sem hlutfall af heildarlaunum 

starfsmanna sinna (Ríkisskattstjóri, 2019). Tryggingagjaldið skiptist í tvennt, annars vegar 

tryggingargjaldið sjálft sem er 5,15% af launum launamanna og síðan í 

atvinnutryggingagjald sem er 1,35% samanlagt er gjaldið því 6,5% af launum. Ofan á 

tryggingagjaldið er lagt 0,05% gjald sem rennur í ábyrgðasjóð launa og svokallað 

markaðsgjald sem einnig er 0,05%. Samanlagt þurfa launagreiðendur því að greiða sem 

nemur 6,6% af launum starfsmanna sinna til ríkissjóðs í hverjum mánuði.  

Tryggingagjaldið sjálft skiptist í þrjá hluta. 0,325% af gjaldstofni tryggingagjaldsins 

rennur til jöfnunar og lækkunar á örorkubyrgði lífeyrissjóðanna. Fæðingarorlofssjóður fær 
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til sín 0,65% af stofninum og þau 4,175% sem eftir standa af tryggingagjaldinu renna til 

Tryggingastofnunar. Tryggingastofnun starfar eftir lögum nr. 100/2007 um 

almannatryggingar og annast almannatryggingar þ.e. lífeyristryggingar, slysatryggingar og 

sjúkratryggingar sbr. 1. gr. fyrrnefndra laga.  

Atvinnutryggingagjaldið, 1,35%, rennur í Atvinnuleysistryggingasjóð. 

Atvinnuleysistryggingasjóður starfar eftir lögum nr. 54/2006 um atvinnuleysistryggingar. 

Hlutverk sjóðsins er greiðsla atvinnuleysisbóta, þ.e.a.s. að tryggja launamönnum 

tímabundna fjárhagsaðstoð á meðan þeir leita sér að nýju starfi eftir að hafa misst fyrra 

starf sbr. 2. gr fyrrnefndra laga.  

Ábyrgðarsjóður launa starfar eftir lögum nr. 88/2003 um Ábyrgðasjóð launa. Hans 

hlutverk er að ábyrgjast kröfur um launagreiðslur í bú vinnuveitanda ef hann fer í þrot. 

Hann ábyrgist einnig bætur vegna vinnuslysa, vangoldin laun og bætur vegna slita á 

ráðningasamningi o.fl. (Vinnumálastofnun, 2019). M.ö.o. er hann ákveðinn öryggisventill 

fyrir launþega svo þeir fái a.m.k hluta launa sinna greiddan þó svo að atvinnurekandinn 

verði gjaldþrota.  

Markaðsgjaldið rennur til Íslandsstofu sem er sjálfseignarstofnun og starfar eftir lögum 

nr. 38/2010 um Íslandsstofu, sjálfseignarstofnun. Markmið hennar er að efla ímynd og 

orðspor Íslands, styrkja samkeppnisstöðu íslensks atvinnulífs á erlendum mörkuðum og 

laða að erlenda ferðamenn og fjárfestingu, eins og segir í 1. gr fyrrnefndra laga. 
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6 Launaseðlar 

Sumir af framangreindum liðum koma fram á launaseðlinum en alls ekki allir. Engar 

eiginlegar reglur gilda um framsetningu launaseðla en í kjarasamningum kemur fram hvað 

skuli standa á þeim, m.a. sundurliðaðar greiðslur; í dag- eftir- og yfirvinnu, 

stórhátíðarkaup o.fl., sundurliðaður frádráttur; greiddur tekjuskattur og útsvar, iðgjald í 

stéttarfélag og lífeyrissjóð, félagsgjald í starfsmannafélag o.fl., orlofslaun og uppsafnaður 

frítökuréttur vegna samningsbundinnar hvíldar á milli vakta (VSFK og SA. 2015; VR og SA. 

2015). 

Eins og fram hefur komið í þessari úttekt er fleira sem tengist launum og 

launaútreikningnum en kemur fram á launaseðlinum skv. kjarasamningum. Til þess að 

skýra þann mun eru hér tveir launaseðlar sem byggðir eru á kjarasamningi 

Flóabandalagsins og SA. Annar seðillinn er settur upp eftir fyrirmælum kjarasamningsins 

og hinn með viðbættum launatengdum gjöldum, mótframlagi í lífeyris- og séreignarsjóði 

og öðrum samningsbundnum greiðslum.  

Á mynd 2 sést hversu mikill kostnaður leggst á launagreiðandann. Útborguð laun, sem er 

sá liður sem skiptir launamanninn mestu máli, eru 353.917 kr. en sú upphæð sem 

launagreiðandinn greiðir, og er sú upphæð sem skiptir hann mestu máli, er 638.174 kr. 

eða u.þ.b. 80% hærri upphæð. Sé miðað við heildarlaunin 525.246 kr. greiðir 

launagreiðandi rúmlega 20% hærri upphæð þegar allt er talið. 

Mörgum þeirra gjalda sem launagreiðandinn greiðir fylgja réttindi til handa 

launamanninum t.a.m. greiðslur í sjúkrasjóði, starfsmenntunarsjóði og orlofssjóði sem 

hver um sig veitir launamanni rétt til greiðslna vegna veikinda eða slya, vegna kostnaðar 

við námskeið og menntun eða leigu orloshúsa á vegum verkalýðsfélagsins. Það er því 

mikilvægt að launamaður sé upplýstur um þau réttindi sem sem hann öðlast með þessum 

greiðslum. Í rauninni mætti líta á málið þeim augum að launamaður sé að kaupa sér 

þjónustu verkalýðsfélags með þessum greiðslum og því ekki langsótt að ætla að þær komi 

fram á launaseðlinum, líkt og iðgjaldið, sem kvittun fyrir greiðslu. 

Í gegnum tíðina hafa verkalýðsfélög háð harða báráttu fyrir bættum kjörum vinnandi 

stétta í landinu. Verkföll eru algeng og launahækkanir oft umfram framleiðniaukningu í 

hagkerfinu sem leiðir af sér verðbólgu. Það er því mikilvægt að launamenn séu meðvitaðir 

um þann kostnað sem fellur á launagreiðendur samhliða launakostnaðnum því fyrir 
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hverja krónu sem launamaður fær í launaumslagið fer 1,80 kr. út af reikningi 

launagreiðanda. 

 

Mynd 1. Hefðbundinn launaseðill án launatengdra gjalda. 
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Mynd 2. Breyttur launaseðill með launatengdum gjöldum og mótframlagi í lífeyris- og séreignarsjóði 
o.fl. 
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7 Lokaorð 

Helstu niðurstöður greiningarinnar eru þær að kostnaður sem fellur á launagreiðendur í 

formi launatengdra gjalda og framlaga í hina ýmsu sjóði fyrir hönd launamanna er 

gríðarlegur í hlutfalli við útborguð laun. Fyrir utan þá upphæð sem launamaður fær í sitt 

launaumslag renna allt að því 80% aukalega út af reikningum launagreiðanda í formi 

tekjuskatts og útsvars, launatengdra gjalda og mótframlaga í lífeyris- og séreignarsjóði. 

Það er áhugavert að sjá hversu hátt þetta hlutfall er í raun og veru og umhugsunarefni 

hvort að þessi greiðslubirgði sé ef til vill of há fyrir íslensk fyrirtæki. Það er ekkert skrýtið 

að fyrirtæki neyðist til þess að velta launahækkunum út í verðlagið þegar svona er búið 

um hnútana. 

Kröfur launafólks um hærri laun verða að taka mið af greiðslugetu launa-

greiðendanna. Þekking launafólks á þessum duldu gjöldum er nauðsynleg til þess að það 

geti tekið upplýstar ákvarðanir í kjaramálum. Því er nauðsynlegt að auka fræðslu á þessu 

sviði. 

Skilningur fólks á launaseðlinum og þeim duldu gjöldum er leggjast á fyrirtæki samhliða 

launagreiðslum hefur ekki verið rannsökuð á Íslandi. Framtíðar rannsóknir ættu að 

beinast að skilningi fólks á þessu efni. 
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