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Til nemenda 

Þetta fræðsluhefti var gert í þeim tilgangi að kynna grunninn í almennum 

fjármálum fyrir nemendur í 10. bekk grunnskólanna. Grunnþekking í almennum 

fjármálum auðveldar okkur að geta haft áhrif á okkar andlegu og fjárhagslegu 

vellíðan síðar. Í ljósi þeirra atburða sem áttu sér stað í október 2008 þá fór að 

bera á auknum áhuga ungs fólks á fjármálum. Við vonum því að þetta 

fræðsluhefti komi til með að auðvelda þér að átta þig á flóknum heimi 

atvinnulífsins og bankastofnana.  

 

Með von um góðar undirtektir, 

 

Erla Jónsdóttir 

Laufey Ósk Christensen 
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1. Peningar og gildi þeirra 

 

Mikilvægt er að átta sig á gildi peninga. Peningar eru það sem auðvelda okkur 

að lifa af, kaupa mat, reka bíl og húsnæði og sjá okkur fyrir öðrum 

nauðsynjavörum. Í gegnum árin hefur það tíðkast á Íslandi frekar en í 

nágrannalöndum okkar að unglingar byrji snemma að vinna með skóla. Eins og 

sjá má á hruni bankanna í október 2008 hafa peningar afar mikið að segja bæði 

fyrir einstaklinga sem og þjóðina í heild og því er augljóst hversu máttugir 

peningarnir geta verið. Gott er að átta sig á því að peningar geta þýtt aukin völd, 

frelsi og sjálfstæði.1 Aukin völd og peningar geta þó því miður einnig leitt til þess 

að fólk verði bæði gráðugt og hrokafullt og verður því að gæta þess að láta þá 

ekki stíga sér til höfuðs. Fyrirhyggja og varkárni í fjármálum er nauðsynleg því 

þegar upp er staðið getur maður leyft sér meira en ella.  

 

 

 

                                                 
1 Garðar Gíslason 2001:61 
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2. Atvinnuumsókn 

 

Að sækja um vinnu er fyrsta skref þess til að afla sér tekna. Til að sækja um 

vinnu þarf oftar en ekki að fylla út atvinnuumsókn. Atvinnuumsókn er eyðublað 

þar sem þú svarar persónulegum upplýsingum um sjálfan þig. Oft er gott að láta 

ferilskrá fylgja með atvinnuumsókninni en ferilskrá er heldur ítarlegra skjal með 

upplýsingum um þig, fyrri reynslu, menntun og fleirra. Til að vel fari á 

vinnumarkaði er gott að vanda valið vel. Gott er að vera meðvitaður um það 

hvar hæfileikar og áhugasvið liggja, þekkja sjálfan sig og átta sig á því hvar 

starfskraftar manns koma til með að njóta sín.2 Einnig er gott að velta fyrir sér 

hvaða persónulegar þarfir eru uppfylltar með því að fá þetta tiltekna starf svo 

sem með því að velta fyrir sér hvort sá vinnutíminn sem í boði er henti, 

staðsetningu vinnustaðarins og til hvers sé ætlast af þér.3  

Mikilvægt er að átta sig á því að sá peningur sem fæst fyrir vinnu er sá peningur 

sem sér okkur fyrir þeim nauðsynjum sem við þurfum til að lifa af.  

 

Verkefni 1.  

 

 

 

 

 

                                                 
2 Inga Björg, Ingrid, Margrét S. og Rósa 2001:11 
3 Gerður G. Óskarsdóttir 1990:42 

Þegar að sótt er um vinnu er yfirleitt tilbúin starfsumsókn á staðnum. Flest 

fyrirtæki í dag bjóða upp á staðlaðar starfsumsóknir sem hægt er að nálgast 

á netinu. Einnig er hægt að láta fylgja henni ferilskrá. Þú ert að sækja um 

sumarstarf og á staðnum ert þú beðin/n um að fylla út þessa atvinnuumsókn 

gættu þess að vera eins nákvæm/ur og hægt er.  
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Starf sem sótt er um 
Starf/stöðuheiti Hvenær getur þú byrjað? 

 
� Til langframa 
 

� Sumarstarf/afleysingar � Til skemmri tíma, hve langs? 

Persónuupplýsingar 
Fullt nafn 
 

Kennitala 

Heimilisfang 
 

Sími 

Lögheimili 
 

 

Nafn og sími nánasta aðstandanda Hvernig tengdur; 
� � �Maki Foreldri Önnur tengsl 

Menntun 
             Skólar             Námstími             Starfsréttindi 
   
   
 
Námskeið sem þú hefur sótt.  Tilgreindu námskeið sem tengjast starfi sem sótt er um. 
 
Fyrri störf 
  Nafn vinnuveitanda       Staða/starf            Frá        Til 
    
    
Önnur kunnátta sem gæti nýst í starfi 
 Skýringar 
Tölvuþjálfun 
 

 

Annað: 
 

 

Almennar upplýsingar 
Greindu frá ástæðum fyrir því að þú hefur áhuga á þessu starfi. 
 
 

Umsögn(Vísaðu til fyrri yfirmanna) 
Nafn og staða Vinnustaður Sími 
   
   
  
Staður   Dagsetning         
 
 
Undirskrift. 

 

Sýnishorn af atvinnuumsókn 
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Verkefni 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                           

Ferilskrá á að innihalda persónulegar upplýsingar um sjálfan þig og því helsta 

sem þú hefur gert hingað til svo sem í námi og starfi, oft er þar einnig stiklað á 

stóru um hvar þitt áhugasvið liggur. 

Nú skalt þú gera þína eigin ferilskrá. Gott er að eiga ferilskrána og uppfæra 

hana reglulega. 
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Ferilskrá 
 
Nafn:   Guðrún Jónsdóttir               
Fæðingardagur: X september 1946 
Heimilisfang:  Grettisskóg 3 193 Reykjavík                    
Sími:   XXX-XXXX / XXX-XXXX  
Netfang:  XXXXXXXXX@hotmail.com 
 
 
Menntun:  2004 Iðnskólinn í Hafnarfirði 

 
1997-1998 Menntaskólinn á Akureyri 
Stúdentspróf. 

 
 
Starfsferill: 1989-1992  Trésmiðjan Rán, Sandholti 4, Ísafirði;  

 
1972-1987  Skipasmíðastöðin, Stakkanesi 12, Ísafirði;  
Skipasmiður; starfaði við viðhald smábáta og togara og tók þátt í 
grunnsmíði nokkurra báta.  

 
 
Tungumál:  Enska:  Tala góða, les og skrifa mjög vel. 
   Danska:  Tala og skrifað lítið en les ágætlega. 
 
 
Tölvuþekking: Með góða þekkingu á Word, Excel, Power Point og Outlook. Einnig 

hef ég lært á Photoshop, Illustrator og Movie maker.  
 
 
Áhugamál: Útivera, hreyfing, listir og menning, ferðalög, tónlist og lestur góðra 

bóka. 
 
 
Umsagnaraðilar: Ingvar Birgisson, verkstjóri hjá Ístak. Sími: 699-1122 

  
Gísli Arnbergsson, framkvæmdastjóri Trésmiðjunnar Ránar. Sími: 
455-0066 

 
 
Með fyrirfram þökk, 
 
 
Guðrún Jónsdóttir 

Sýnishorn af ferilskrá 
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3. Laun 

 

Þegar einstaklingur skilar af sér vinnu fær hann að lokum greidd laun fyrir 

vinnuframlag sitt. Greiðsla launa er yfirleitt framkvæmd síðasta eða fyrsta virka 

dag í mánuði á mánaðarfresti þó eru til dæmi um það að sumir vinnustaðir 

greiði launin út á tveggja vikna fresti og sum jafnvel vikulega. Laun eru oftar en 

ekki greidd beint inn á launareikning í viðskiptabanka launþegans. Á Íslandi 

starfa hin ýmsu stéttarfélög sem eiga að sjá til þess að farið sé að lögum er 

varða réttindi og kjör á vinnumarkaðnum og að allir þeir sem fái greidd laun njóti 

að minnsta kosti þeirra lágmarks kjara sem kjarasamningar segja til um.4  Laun 

eru ávallt talin vera trúnaðarmál á milli vinnuveitanda og starfsmanns. Mikilvægt 

er að átta sig á því þegar laun eru greidd út að þá eru útborguð laun ekki þau 

sömu og sú tala sem gefin er upp sem heildarlaun. Frá þeim dragast gjöld í 

lífeyrissjóð, orlof, skatta og félagsgjöld. Mikilvægt er að átta sig á því að 

launakostnaður fyrirtækja er yfirleitt 30-40% hærri en þau laun sem greidd eru til 

starfsfólks. Felst hann í því að laungreiðandi þarf að standa skil að ýmsum 

gjöldum fyrir það eitt að hafa starfsmann í vinnu svo sem mótframlag í 

lífeyrissjóð, gjöld í stéttarfélag og tryggingargjald.5 

 

 

                                

 

 

                                                 
4 Ari, Guðbjörg, Hrafnhildur, Jón Torfi og Stefán 1996:11 
5 Ragnhildur og Þuríður 2008:9 
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Launaseðill 
 

Laun:   Kr. +   150.000 

Yfirvinna: ____klst. Kr. +         0 

Orlof á yfirvinnu: Kr. +         0   
 
 

Heildarlaun:  Kr. =150.000 

Heildartekjur:  Kr. =150.000 

Frádráttur alls:  Kr. –     19.313 

 

Útborguð laun:  Kr. =   130.687 

 

Heildarlaun:      Kr. +  150.000 

Lífeyrissjóður:       Kr. -       6.000 

Skattskyld laun:    Kr. =  150.000 
(Heildarlaun- lífeyrissjóður) 
 
Skattahlutfall:      Kr. =  144.000 

Persónuafsl.:           Kr. -     42.205 

Ónýttur persónuafsl. 
- uppsafnaður:       Kr. -         0 

Ónýttur persónuafsl. 
- geymdur þar til næst:   Kr. -         0 

 

Staðgreiðsla:       Kr. =   11.363 
= Staðgreiðsluskyld laun 
- Persónuafsláttur 
+ Ónýttur persónuafsláttur 

 

Launagreiðandi: Jón Jónsson 

Launatímabil: Mars 

Launþegi: Gunna Jónsdóttir 

Kennitala: 111180-1199 

Frádráttur frá launum 

Laun 

Staðgreiðsla:  Kr. +        11.363 

Lífeyrissjóður 4%: Kr. +          6000 

Félagsgjald:  Kr. +            900 

Frádráttur alls:   Kr. =         19.313 

 

Lagt inná reikning nr.: 
 
 
________-__-___________ 

Kvittun launþega:  
 
 
___________________________ 

Sýnishorn af launaseðli 
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3.1  Skattar og launatengd gjöld 

 

Þeir frádráttarliðir sem launagreiðandinn stendur skil á fyrir hönd launþegans 

eru til dæmis skattar og lífeyrissjóður. Launþegi fær svo greitt orlof fyrir vinnu 

sína. Fyrir fulla vinnu safnast að jafnaði tveir heilir orlofsdagar mánaðarlega eða 

um 11% af heildarlaunum.6 Einnig er hægt að safna orlofi inn á orlofsreikning og 

er svo orlofið greitt út að vori. Orlofstímabilið hefst 1. maí ár hvert. Námsmenn 

geta fengið orlof sitt greitt fyrr gegn framvísun á skólavottorði.7 Frá 

heildarlaunum dragast svo frá 4 % í lífeyrissjóð. Einnig er atvinnurekanda skylt 

að leggja fram ákveðna upphæð af launum í lífeyrissjóð sem er 4% af 

heildarlaunum. Þegar launþegi hefur greitt í sjóðinn í tiltekinn tíma hefur hann 

áunnið sér rétt til þess að sækja um lán úr sjóðnum. Þegar launþegi verður 67 

ára er talað um að hann sé kominn á eftirlaunaaldur og öðlast hann þá rétt til 

þess að hætta að vinna. Þegar eftirlaunaaldri er náð á launþegi rétt á 

mánaðarlegum greiðslum úr lífeyrissjóði.8 Launþegar eru skyldugir til að leggja 

hluta af laununum sínum í lífeyrissjóð. Lífeyrissjóðurinn er því í raun sparnaður 

sem er trygging fyrir því að fólk fái ákveðna upphæð greidda út mánaðarlega 

þegar á eftirlaunaaldri er náð. Launagreiðandi stendur skil á skattgreiðslum til 

ríkisskattstjóra. Skattaprósentan fyrir árið 2009 er 37,2 % en getur hún verið 

breytileg frá ári til árs. Skattar dragast frá heildarlaunum eftir að búið er að 

draga frá lífeyrissjóðsframlagið. Við 16 ára aldur fær hver launþegi skattkort, en 

með skattkorti fylgir persónuafsláttur. Persónuafsláttur er sú upphæð sem 

launþegi fær í afslátt á sköttum, hann kemur svo til frádráttar frá reiknuðum 

skatti. Árið 2009 er hann er 42.205 kr.9  á mánuði. Dæmi: Reiknaður skattur er 

87.534 kr. frá þessari upphæð dregst svo persónuafslátturinn þannig að 

greiðslan í ríkissjóð verður lægri eða alls 45.329 krónur. Frítekjumörk er sú 

upphæð sem þéna má áður en farið er að greiða skatta. Frítekjumörk 

einstaklinga undir 16 ára aldri eru 100.745 krónur en eftir það greiðast 6% af 

                                                 
6 Verslunarmannafélag Reykjavíkur 2008 
7 Søyland, Karl Jan 1991:78 
8 Søyland, Karl Jan 1991:79 
9 Ríkisskattstjóri 
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Þegar við fáum útborgað er dreginn af heildarlaunum skattur sem rennur í 

ríkissjóð. Hluti af þeim skatti sem tekinn er af okkur er útsvar  en það rennur  

til sveitafélaganna. Farðu inná vef ríkisskattstjóra www.rsk.is og 

sveitafélagsins þíns og finndu þar í hvað skattar og útsvar fara. 

umfram tekjum í skatta.10 Öllum ríkisþegnum eldri en 16 ára ber skylda til að 

skila skattframtali til Ríkisskattstjóra.  

Á skattframtali eru, ásamt öðru, gefin upp laun síðasta árs og kaup og sala 

eigna. Skattskýrslu ber að fylla út fyrir ákveðin tíma og er það yfirleitt í lok mars 

ár hvert. Í boði er að skila skattframtali annaðhvort á pappír eða á rafrænu formi 

hjá Ríkisskattstjóra. Hlutverk starfsmanna skattstofunnar er að fara yfir hvort 

gögn frá launþega og laungreiðanda stemmi. Einnig skulu þeir athuga hvort 

viðkomandi launþegi eigi rétt á endurgreiðslu. Ef launagreiðandi hefur til dæmis  

greitt of mikið í skatt fyrir launþega sinn. Þeir einstaklingar sem eiga börn 

og/eða fasteign geta átt rétt á vaxta- og/eða barnabótum.11   

Verkefni 3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
10 Ríkisskattstjóri 
11 Ríkisskattstjóri 
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4. Bankastofnanir 

 

Það kostar að lifa og því eldri sem við verðum eykst yfirleitt sá kostnaður. Í því 

felst aukin ábyrgð og vert er að veita því athygli í hvað peningarnir okkar fara og 

hvernig við getum gert meira úr því sem við eigum. Flestir þurfa að taka 

einhverskonar lán þegar kemur að því að reka húsnæði, fjölskyldu, bíl og fleirra. 

Sumir taka lán fyrir hlutum sem ekki eru eins nauðsynlegir eins og  

utanlandsferðum og almennri neyslu. Í daglegu tali eru þetta oft kölluð 

neyslulán. 

 

4.1 Sparnaður 

 

Nauðsynlegt er að átta sig á mikilvægi þess að spara. Skynsamlegt er að leggja 

fyrir ákveðna upphæð af innkomu um hver mánaðarmót og leggja inn á góðan 

sparnaðarreikning. Ef maður venur sig á sparnað er fljótt að safnast saman 

dágóð upphæð sem getur komið að góðum notum síðar. Því má ekki gleyma að 

margt smátt gerir eitt stórt. Mikilvægt er að kynna sér vel hvaða sparnaðarleiðir 

eru í boði hjá bankastofnunum. Hægt er að leggja inn á almenna sparireikninga 

sem í boði eru en einnig er hægt að leggja fé sitt í áhættusparnað sem yfirleitt 

felst í kaupum á hlutabréfum. Mikilvægt er að fá ráðleggingar hjá starfsfólki 

bankanna um það hvaða sparnaðarleið henti þér að hverju sinni. Ímyndaðu þér 

að þú ætlir að kaupa þér tölvu á 100.000 krónur. Þú leggur fyrir 10.000 krónur á 

mánuði í 10 mánuði inn á sparnaðarreikning. Þú færð svo greidda innlánsvexti 

frá bankanum sem gæti þýtt að síðasta mánuðinn þarft þú einungis að leggja 

fyrir 5000 krónur í stað 10.000 króna. Þú eignast tölvuna síðar en þú hefðir 

kannski óskað eftir en þú getur farið með peninginn í búðina og líklega fengið 

staðgreiðsluafslátt sem oft er 5% eða þá veittur í formi auka- eða fylgihluta fyrir 

tölvuna. Ef þú hefðir keypt tölvuna með tölvukaupaláni frá bankanum þínum 

hefðir þú greitt allt að 30 % meira fyrir tölvuna, eða um það bil 130.000 krónur. 

Þegar þú átt loksins tölvuna skuldlaust þá er hún kannski orðin úrelt.  
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Til að átta sig á því að margt smátt gerir eitt stórt farðu þá á vefsíðu bankanna 

og skoðaðu þar hvaða sparnaður hentar þér best. Oftast er hægt að reikna út 

framtíðar virði og einnig er hægt að sjá hversu lengi og mikið þú þarft að 

leggja fyrir til þess að ná ákveðinni upphæð. Oftast má finna þessar 

reiknivélar undir reiknivélaflipanum. Vexti reikninganna má svo finna í 

vaxtatöflum þeirra.  

 

Verkefni 4. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.2 Lán.  

 
Oftast er talað um skammtímalán og langtímalán. Skammtímalán eru lán sem 

oftast eru tekin skemur en í 5 ár og yfirleitt notuð til að fjármagna minniháttar 

fjárfestingar eða til að brúa ákveðið tímabil t.d með yfirdráttarláni. Langtímalán 

eru þau lán sem yfirleitt eru notuð til að fjármagna stærri fjárfestingar svo sem 

íbúðarkaup.12 Nauðsynlegt er að átta sig á því hvað það kostar að taka lán og 

ábyrgðina sem því fylgir bæði að taka lánið og að gangast í ábyrgð fyrir lán hjá 

öðrum. Yfirdráttarlán er líklega algengasta skammtímalánið. Yfirdráttarlán er 

heimild sem fengin er á tékkareikning (debetreikning). Yfirdráttur er 

varhugaverður því hann er oft fljót- og auðfenginn. Hann er fljótur að verða hár 

og ber yfirleitt hæstu útlánvextina sem völ er á. Kostnaðurinn við hann er oftast 

skuldfærður sjálfkrafa um hver mánaðarmót og verður því kostnaðurinn oft ekki 

eins áberandi. Yfirdráttarheimild birtist líka sem ráðstöfunarfé á yfirliti 

tékkareikningsins og getur það því auðveldlega blekkt. Yfirdráttarlán á að hugsa 

sem skammtímalán til að brúa bilið í ákveðin tíma. Ef ekki sést fram á að unnt 

sé að greiða yfirdráttinn niður á fyrirfram ákveðnum tíma, getur borgað sig að 

endurfjármagna hann með hagstæðari láni frá bankanum.13  

                                                 
12 Ragnhildur og Þuríður 2008:16 
13 Ragnhildur og Þuríður 2008:16 
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Verkefni 5 

 

4.3  Ábyrgðarmaður – vanskil – afleiðingar 

 
Þegar lán eru tekin þarf oftar en ekki að veita veð í eign. Með veði er átt við að 

lánþegi notar eign sína (oftast íbúð) sem tryggingu fyrir því að hann muni greiða 

lánveitandanum lánið til baka. Einnig er unnt að fá veð í eign annarra ef ekki 

fæst veð í þína eigin eign. Ef ekki er hægt að taka veð í eign þinni þá þarf 

yfirleitt að fá ábyrgðarmann til að skrifa undir lánið. Mikilvægt er að átta sig á 

hlutverki ábyrgðamanns og þeim skyldum sem lántaki ber gagnvart 

ábyrgðarmanni. Gott er að hafa í huga að skrifa aldrei undir lán sem 

ábyrgðarmaður, nema að sjá fram á að geta staðið undir greiðslum. Ef lántaki 

stendur ekki í skilum þá þarf ábyrgðarmaðurinn að greiða skuldina og þá er 

betra að eiga fyrir henni. Það að lenda í ítrekuðum vanskilum getur orðið 

dýrkeypt. Á Íslandi er starfrækt fyrirtæki sem heitir Lánstraust og er hlutverk 

þess að safna saman í tölvutækan gagnagrunn upplýsingum um vanskil 

fyrirtækja og einstaklinga. Flestar lánastofnanir hafa aðgang að þessum 

gagnabanka og nýta sér hann þegar lánstraust væntanlegs lántaka er 

athugað.14 Mundu að kennitala þín er mannorð þitt! 

4.4  Hvað kostar að taka lán 

 
Þegar lán er tekið gleymist oft að gera ráð fyrir öðrum kostnaði. Lántaki ber 

yfirleitt ábyrgð á því að þinglýsa láninu hjá sýslumanni síns sveitafélags. Þar 

þarf að greiða stimpilgjöld til ríkissjóðs og eru þau 1,5% af heildarupphæð 

                                                 
14 Lánstraust 

Skoðaðu vel vaxtatöfluna sem sýnd er á blaðsíðu 16. Finndu út hversu háir 

vextirnir eru á yfirdráttarláni. Skoðaðu líka vel mismunandi vaxtaprósentu eftir 

því hvaða reikningur á í hlut.  
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lánsins.15  Lánastofnanirnar taka einnig almennt lántökugjald sem yfirleitt er um 

2%, oftar en ekki tekur lánastofnunin gjald fyrir að útbúa lánið og í febrúar 2009 

var sá kostnaður 2800 krónur. Ofan á þann kostnað leggst svo fastur 

greiðslukostnaður við hvern gjalddaga og er það yfirleitt í kringum 595 kr.16 

4.5  Innláns- og útlánsvextir. 

 
Hvort sem einstaklingur er að taka lán eða að ákvarða inná hvaða 

innlánsreikning peningarnir hans fara er gott að skoða vel vaxtatöflu bankanna, 

yfirleitt er hægt að nálgast hana á heimasíðu bankastofnanna. Einnig er gott að 

leita til þjónusturáðgjafa í bönkunum, en þeir eiga að vera til staðar til að 

leiðbeina fólki um mismunandi valkosti. Hér má sjá dæmi um vaxtatöflu 

bankastofnanna http://byr.is/um_byr/upplysingar/vextir_og_verdskra/ . 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
15 Sparisjóður Reykjavíkur og nágrennis hf. 
16 Landsbankinn 
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Útlánsvextir eru þeir vextir sem bætast ofan á þá lánsupphæð sem við höfum 

áður fengið að láni. Nauðsynlegt er að átta sig á því að sú vaxtaprósenta sem 

gefin er upp til dæmis á þessari töflu er dæmi um raunvexti. Ofan á þessa tölu 

bætist einnig sú verðbólguprósenta sem á við að hverju sinni. Má til dæmis 

nefna að ef gefið er upp að vextirnir á láninu séu 10% en verðbólgan í landinu 

væri 14% þá er heildar vaxtarprósentan sem við þurfum að greiða til baka 24%.  

 

Innlánsvextir eru þeir vextir sem bankinn borgar einstaklingum fyrir að geyma 

peninga sína inn á bankareikningi. Misjafnt er hvort verðbólgan hafi áhrif á 

sparnaðarreikninga. Þar skiptir máli hvort maður velur sparnaðarreikning sem 

sé verðtryggur eða ekki. Ef hann er verðtryggður þá haldast vextir hans í 

hendur við verðbólguna sem var á þeim tíma er sparnaðurinn var stofnaður. 

Verðtryggingin tryggir því verðgildi bankainnistæða. Yfirleitt þarf að binda þá 

peninga sem lagðir eru inná verðtryggða reikninga í einhvern ákveðin tíma. Ef 

hann er ekki verðtryggður þá breytast vextir hans í takt við verðbólguna að 

hverju sinni. 

 

4.6  Debet og kreditkort (plúskort) 

 
Töluverður munur er á því hvort notast sé við debet- eða kreditkort.  

Debetkort er oftast kort sem stofnað er út frá launareikningi. Þegar borgað er 

fyrir vöru með debetkorti þá er í raun verið að staðgreiða hlutinn því upphæðin 

er tekin samtímis útaf debetreikningi. Gott er að kynna sér skilmála bankanna 

um kostnað þess að vera með debetkort svo sem færslugjöld og  fleira.18  

 

                                                 
18 Glitnir 
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Verkefni 6 

 

Þegar notast er við kreditkort þá er sú upphæð sem greidd er ekki dregin beint 

af launareikningi þínum. Þess í stað kemur heildarreikningur um hver 

mánaðarmót og ert þú því í raun að fá lánaðan pening. Kostur kreditkorta er sá 

að í þeim felast alls kyns tryggingar sem koma sér einkum vel þegar ferðast er 

erlendis. Færslugjöld eru engin en þó er ákveðið árgjald sem er mismunandi 

eftir kortategundum og bankastofnunum. Einstaklingur undir 18 ára aldri getur 

ekki fengið kreditkort. Hann getur aftur á móti sótt um fyrirframgreitt kreditkort 

(plúskort) með samþykki foreldra eða forráðamanna. Nýtur hann þá sömu kjara 

líkt og um venjulegt kreditkort væri að ræða. Einnig hefur kreditkort það umfram 

debetkort að hægt er að versla með það á veraldarvefnum og í gegnum síma.19    

 

 

                                                 
19 Byr Sparisjóður 

Færslugjöld er sá kostnaður sem greiða þarf í hvert sinn sem borgað er með 

debetkorti. Nú skalt þú skoða heimasíðu viðskiptabanka þíns og athuga hve 

há færslugjöldin eru.   
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5. Hvað kostar að lifa? 

 
Fjárhagsstaða foreldra og forráðamanna getur verið afar misjöfn. Mismunandi 

er hvers mikið unglingar þurfa að greiða sjálfir af sínum rekstrarkostnaði.  

Hér er viðtal sem tekið var við unglingsstúlku í 10. bekk en hún beðin um að 

gera grein fyrir því hversu miklu hún eyddi í sjálfa sig og hversu miklum tekjum 

hún aflar sjálf.  

 

5.1 Viðtal við unglingsstúlku 

 
Nemandi í 10. bekk í Hafnarfirði, 15 ára stelpa. Ég er að þjálfa fimleika með 

skólanum og tek stundum vaktir á skyndibitastað. Ég þjálfa tvisvar sinnum í 

viku, 1,5 klst. í senn og líka 4 klst. á sunnudögum. Þegar ég tek vaktir á 

skyndibitastaðnum þá er vaktin 5-7 tímar. Tímakaupið sem ég fæ fyrir að þjálfa 

er 1.500 kr. á klukkustund og á skyndibitastaðnum er það 1.063 kr. á klst. 

Á mánuði eyði ég um það bil 20-30 þúsund krónum. Suma mánuði kaupi ég 

samt kannski meira af fötum heldur en aðra og svo eyði ég líka meira ef ég t.d. 

kaupi mér kort í ræktina, þarf að kaupa skóladót o.s.frv. en ég held að 

meðaltalið sé um 20-30 þúsund. Ég þarf að borga símreikning mánaðarlega 

sem er um 1.500-2.000 kr. ég fer stundum í bíó, ferðir með félagsmiðstöðinni, 

böll, snyrtivörur, föt, mat o.fl. Mér finnst mikilvægt að hafa t.d. tölvu og internet 

heima en ég borga hvorugt sjálf, svo er auðvitað heimasími sem ég nota líka en 

borga ekki af. Ég fæ oft pening hjá foreldrum mínum ef mig vantar og þau 

kaupa líka stundum föt og svoleiðis handa mér. Foreldrar mínir borga líka allan 

lækniskostnað og svona, þannig að í sjálfu sér eyði ég meira en 20-30 þúsund 

en það er bara það sem ég legg út fyrir. Þegar ég fæ mest útborgað þá er ég að 

fá um 40-50 þúsund krónur á mánuði en aldrei minna en 20 þúsund. Eins og 

tímarnir eru í dag þá finnst mér nauðsynlegt að allir fái fjármálafræðslu. Ég fæ 

ekki fjármálafræðslu í mínum skóla en ég mundi gjarnan vilja það. Ég er mjög 

heppin að hafa þessar tvær vinnur með skólanum og get í rauninni keypt það 
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sem mig vantar og langar í en ég reyni líka að leggja hluta af peningunum inn á 

reikning og safna mér fyrir bíl eða einhverju svoleiðis. 20 

 

Verkefni 7 

 

 

 
 
 

                                                 
20 Ónafngreindur aðili 2009 

Nú skalt þú áætla það sem að þú þénar og eyðir á mánuði og skrá það niður. 

Fáðu einnig upplýsingar hjá foreldrum þínum hvað þú “kostar” þau á mánuði. 

Settu þessa kostnaðarliði upp í excel skjal. Nýttu þér þá kunnáttu sem þú 

hefur nú þegar lært í upplýsingatækni við að gera staðlað mánaðaryfirlit með 

því að nota þær reikniskipanir sem excel býður uppá.  
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6. Bíllinn 

 
Það að taka bílpróf og eignast bíl eru afar mikilvæg tímamót í lífi flest allra. 

Fæstir gera sér þó grein fyrir því hvað það kostar að reka bíl. Kostnaðurinn við 

að eiga bíl felst ekki eingöngu í því að kaupa bílinn heldur eru margir 

kostnaðarliðir sem velta þarf fyrir sér, áður en farið er út í slík kaup. Til þess að 

öðlast ökuréttindi þarf að sækja tíma hjá ökukennara. Einnig þarf að fara í 

ökuskóla og eru nokkrir slíkir í boði og fer þar fram bókleg ökukennsla. Standast 

þarf bóklegt og verklegt próf til að fá ökuréttindi. Samkvæmt lögum er skylda að 

taka tíma hjá löggiltum ökukennara og er lágmarkstímafjöldi 16 - 24 

kennslustundir.21 Kostnaðurinn við að taka bílpróf getur því orðið nokkur. Ekki er 

nóg að eiga bíl, það þarf til dæmis að smyrja, kaupa bensín, borga af honum 

bifreiðagjöld til ríkisins einnig þarf bíllinn að vera tryggður ásamt því að oft 

kemur upp óvæntur viðgerðarkostnaður. Kostnaður við að reka bíl getur því 

orðið töluverður. Það er þó hægt að gera ýmsar ráðstafanir til að auðvelda 

þennan rekstur til dæmis þegar að keypt er bensín. Gott er að gera reglulega 

verðsamanburð hjá olíu– og tryggingarfélögum.  

Verkefni 8 

 

 

 

 

                                                 
21 Umferðastofa 

Hér skalt þú athuga hvað það kostar þig að taka bílpróf. Skoðaðu þessa 

vefslóð http://us.is/scripts/WebObjects.dll/US.woa/wa/dp?id=882  hjá 

Umferðastofu. Einnig geturðu skoðað þessa vefsíðu hjá Ökuskólanum og 

aflað þér frekari upplýsinga þar www.okuskolinn.is .  
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Verkefni 9   

 

 

Gerðu samanburð á verðskrá olíu og tryggingafélaganna á bensín- og 

tryggingaverði.  
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