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Fjármálalæsi er geta einstaklings til að skilja fjármál. Þegar
við lærum um fjármál eykst þekking okkar hæfni og viðhorf
gagnvart fjármálum og þannig eykst fjármálalæsi okkar.
Fjármálalæsi hjálpar okkur við að geta lesið, skilið og
stjórnað þeim þáttum sem hafa áhrif á líf okkar. Aukið
fjármálalæsi getur minnkað fjárhagsáhyggjur. 
Við getum upplifað fjárhagsáhyggjur ef að við vitum ekki
hvernig við ætlum að greiða skuldir okkar eða reikninga.
Einnig getum við  upplifað fjárhagsáhyggjur ef við erum ekki
viss hvernig við getum látið launin okkar duga fyrir
útgjöldum út mánuðinn. 

Peningar eru notaðir við kaup og sölu á vörum og þjónustu.
Peningar eru notaðir af einstaklingum, fyrirtækjum og stofnunum til að skiptast á
verðmætum. Peningar eru notaðir til að greiða fyrir vöru og þjónustu af
einstaklingum og fyrirtækjum en fyrirtæki nota peninga einnig til að greiða
einstaklingum fyrir vinnu. Einstaklingar fá greidd laun frá fyrirtækjum í skiptum
fyrir vinnu sína. Peningar eru notaðir til að gera greiðslu á vörum og þjónustu
auðveldari.
En hafa peningar eins og við þekkjum þá í dag alltaf verið til? Hvernig ætli
einstaklingar hafi greitt fyrir vörur og þjónustu þegar ekki var hægt að prenta út
seðla eða slá mynt? 
Áður en byrjað var að gefa út peninga eins og við þekkjum þá í dag var notast við
vöruskipti þar sem skipt var á vöru og þjónustu sem þörf var á hverju sinni. Til
dæmis, ef að bakarinn í þorpinu þurfti að gera við skóna sína, þá gat hann farið til
skósmiðsins og athugað hvort að hann gæti gert við skóna í skiptum fyrir
brauðmeti. Þannig gat bakarinn náð að greiða fyrir viðskiptin við skósmiðinn með
vinnu sinni.

Peningar eru skilgreindir sem viðurkenndur gjaldmiðill og í hverju
landi er opinber gjaldmiðill sem hefur verið viðurkenndur af stjórnvöldum
landsins. Opinber gjaldmiðill Íslands er krónan og var hún fyrst gefin út árið 1885.
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Seðlabanki Íslands var stofnaður 1961.
Helsta markmið Seðlabanka Íslands er að
viðhalda stöðuleika á fjármálamarkaði og
sér hann um að prenta seðla og mynt í
íslenskum krónum, ásamt því að setja
stýrivextina í landinu. Áður en Seðlabanki
Íslands var stofnaður sá Landsbanki Íslands
um að prenta íslensku krónuna út. 

Seðlabankinn er oft kallaðar banki
bankanna en til hans leita viðskiptabankar
landsins og aðrar fjármálastofnanir þegar þá
vantar lán. Þegar bankar landsins ákveða
vaxtakjör sín þá horfa þeir til stýrivaxta
Seðlabankans og geta stýrivextir haft áhrif á
vaxtaákvörðun bankanna. Með stýrivöxtum
reynir Seðlabankinn að hafa áhrif á
hagkerfið. 
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F J Á R M Á L A M A R K A Ð U R
Fjármálamarkaðurinn á Íslandi
getur verið flókinn en þegar talað
er um fjármálamarkaðinn þá er
ekki aðeins verið að tala um
banka heldur allar
fjármálastofnanir á landinu. Undir
fjármálastofnanir flokkast til
dæmis kreditkortafyrirtæki,
lífeyrissjóðir og Seðlabanki
Íslands. 

S E Ð L A B A N K I  Í S L A N D S

Hagkerfi: hagkerfið samanstendur af öllum þeim sem selja vörur og þjónustu og þeim
sem eru að kaupa vörur og þjónustu.  
Stýrivextir: innlánsvextir sem Seðlabanki Íslands veitir lánastofnunum í landinu.
Seðlabankinn notar stýrivextina til að stýra fjármálamörkuðum til að reyna að viðhalda
stöðuleika í hagkerfinu. 



Þegar einstaklingur verður 18 ára verður hann lögráða. Þegar einstaklingur er
lögráða er hann bæði sjálfráða og fjárráða. 
Með sjálfræði er átt við að einstaklingur ræður sjálfur sínum persónulegum
högum, ábyrgðin flyst frá foreldrum og forráðamönnum yfir á einstaklinginn
sjálfan. 
Þegar einstaklingur verður fjárráða tekur hann við fjármálum sínum og ber ábyrgð
á þeim. Við 18 ára aldur breytast bankaviðskipti einstaklingsins en þá fer hann að
greiða ýmis gjöld sem hann greiddi ekki áður, líkt og færslugjöld, en einnig getur
hann nú stofnað til skulda. 

Þessu aukna frelsi fylgir mikil ábyrgð og þurfa lögráða einstaklingar að vera
meðvitaðir um hvað það þýðir að verða sjálfráða og fjárráða. 
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F J Á R R Æ Ð I

Færslugjöld: kostnaður sem greiddur er fyrir hverja greiðslu með debetkorti. Upphæð
færslugjalda getur verið mismunandi eftir viðskiptabönkum. 

R A F R Æ N  G R E I Ð S L U M I Ð L U N
Rafræn greiðslumiðlun er þegar greiðsla er framkvæmd án þess að seðlar og
mynt séu notuð. Undir rafræna greiðslumiðlun flokkast til dæmis greiðslukort,
millifærslur og snertilausar greiðslur með síma. 
Margir kostir fylgja rafrænni greiðslumiðlun en henni fylgja þó einnig nokkrir
ókostir. Helstu kostirnir eru að það er auðvelt að notast við rafræna
greiðslumiðlun og aðgengi að greiðslumiðlun sem þessari er auðvelt. Rafræn
greiðslumiðlun er ekki einungis hentug fyrir einstaklinga heldur einnig fyrirtæki en
rafræn greiðslumiðlun getur aukið sölu fyrirtækis. 
Ókostirnir eru þeir að fjársvik geta reynst auðveld með þessari greiðslumiðlun og
þar sem að rafræn greiðslumiðlun er háð tækni geta tæknileg vandamál haft mikil
áhrif á greiðsluna. Árið 2020 greiða margir með símanum sínum, nýta sér
snertilausar greiðslur, og ganga því ekki með veski en hvað gerist ef síminn
verður batteríslaus eða týnist? 
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V E R K E F N I
 Hvenær var íslenska krónan fyrst gefin út og hvaða banki sá um að gefa
hana út í byrjun? 
 Skilgreindu fjármálalæsi. 
Búðu til þinn eigin gjaldmiðill. Hvað myndi hann heita og hvernig lítur hann
út?
 Hvort notar þú kort eða peninga þegar þú greiðir fyrir vörur og þjónustu?
Gerðu grein fyrir kostum og göllum þess að nota peninga í stað korts. 

1.

2.
3.

4.

R É T T  E Ð A  R A N G T
 Markmið Seðlabankans er að viðhalda stöðuleika. 

 Þegar talað er um bankakerfið er bara verið að tala um

viðskiptabanka.

 Seðlabankinn hefur ávallt séð um útgáfu íslensku krónunnar.

 Fjármálalæsi minnkar fjárhagsáhyggjur.

 Peningar gera viðskipti skilvirkari.

 Seðlar og mynt hafa ávallt verið til.

1.

2.

3.

4.

5.

6.
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Í hvert skipti sem við förum í banka og fáum þar þjónustu erum við að stunda
viðskipti en það kallast bankaviðskipti. 
Bankaviðskipti geta verið margs konar og fer það eftir hvar á lífskeiðinni við erum
í hversu miklum viðskiptum við erum. Ungmenni geta til dæmis ekki tekið lán
fyrr en þau verða fjárráða og því snúast bankaviðskipti þeirra helst í kringum það
að stofna reikninga eða greiðslumiðlun. 
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V I Ð S K I P T A S A G A
Öll þau viðskipti sem við eigum við viðskiptabanka okkar er skráð niður og
myndast þá viðskiptasaga. Mikilvægt er að viðskiptasaga sé góð frá upphafi
þar sem að slæm bankaviðskipti geta fylgt okkur út ævina. Slæm
bankaviðskipti eru til dæmis vanskil. 

Lagt inn og tekið út pening
Greitt reikninga
Millifært peninga
Fengið fjármálaráðgjöf og
lífeyrisráðgjöf
Opnað sparnaðareikning
Tekið lán

Einstaklingar fara í banka til að
sinna ýmsum erindum. 
Í banka getum við: 

Vanskil: þegar greiðsla, til dæmis afborganir, eru ekki greiddar á réttum tíma. 
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Bankareikningar
Veltureikningar (tékkareikningar) eru algengustu reikningarnir sem einstaklingar
nota. Veltureikningar eru tengdir debetkortum og eru það flestir sem nýta þessa
reikninga til að fá greidd laun á. Veltureikningar eru ávallt opnir og þar sem
hreyfingar á þessum reikningum eru oft miklar, peningarnir liggja sjaldan lengi
inn á þessum reikningum, þá eru vextir lágir en þeir eru í kringum 0,1%.

Sparireikningar geta verið bundnir eða óbundnir og fara vextirnir oftast eftir
binditímanum, það er hversu lengi peningar munu vera inn á reikningnum. Því
lengur sem peningar eru bundnir á reikningi því hærri vextir.

Netbanki
Þeir sem eru orðnir 9 ára geta óskað eftir því að fá netbanka. Með netbanka er
hægt að fylgjast með innistæðu reikninga, millifæra og greiða reikninga. Inn á
netbankanum er einnig hægt að finna gagnlegar upplýsingar og skjöl til dæmis
launaseðla og reikninga. Annað sem netbankann býður upp á er að það er hægt
að óska eftir lánum, stofna reikninga og stunda flest bankaviðskipti sem áður fyrr
var aðeins hægt að gera með því að heimsækja banka.

Greiðslukort
Ungmennakort eru debetkort sem hugsuð eru fyrir krakka á aldrinum 9-15 ára.
Hægt er að nota kortið í búðum og hraðbanka. Einnig er hægt að nota kortið til
greiðslu á netinu. Ekki eru greidd færslugjöld né önnur þjónustugjöld.

Námsmannakort eru fyrir ungmenni á aldrinum 16-24 ára. Kortin virka bæði í
hraðbanka, á netinu og í verslunum. Þeir sem eru með námsmannakort og hafa
ekki náð 18 ára aldri greiða ekki færlsugjöld né önnur gjöld en eftir að
einstaklingur hefur náð fjárræðisaldri byrjar hann að greiða þjónustugjöld. Þegar
einstaklingur hefur náð 18 ára aldri er hægt að sækja um yfirdráttarheimild á
námsmannakortin. Oft fylgja allskyns afslættir þessum kortum.

V Ö R U R  O G  Þ J Ó N U S T A
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Þegar einstaklingur hefur náð 25 ára aldri fær hann almennt debetkort eða kort
tengt sínu vildarkerfi í bankanum. Líkt og með önnur debetkort er hægt að nýta
þau í verslunum, hraðbönkum og á netinu.

Eftir 18 ára aldur getur einstaklingur sótt um kreditkort með úttektarheimild en
kreditkort flokkast undir lán.
Kreditkort eru ólík debetkortum á þann hátt að á debetkortum er innistæða á
kortunum, við notum pening sem við eigum inn á reikning þegar kortin eru
notuð, en kreditkort eru með úttektarheimild. Með úttektarheimild þá er
kreditkortið notað og svo um næstu mánaðarmót eru kreditkortareikningur
greiddur og þá greiðir einstaklingurinn það sem hann hefur keypt með kortinu.
Hægt er að hugsa kreditkort þannig að einstaklingurinn greiðir fyrir það sem
hann kaupir síðar.

Hægt er að fá kreditkort sem nefnast fyrirframgreidd kort eða plúskort en þau
virka líkt og debetkort þar sem það þarf að vera innistæða á kortinu til að greiða
með kortinu. Kostir við fyrirframgreidd kort eru að líkt og með kreditkort með
úttektarheimild þá fylgja þeim tryggingar sem geta komið að notum til dæmis
þegar ferðast er erlendis ásamt því að það eru ekki greidd  færslugjöld sem eru
til dæmis greidd þegar debetkort er notað. Áður fyrr voru plúskort einnig góður
kostur fyrir þá sem ekki vildu vera með kort með úttektarheimild en voru mikið
að versla á netinu en það hefur ekki ávallt verið hægt að nýta debetkort til að
versla á netinu. Munur á debetkorti og fyrirframgreiddu kreditkorti er lítill í dag
en helsti kosturinn við fyrirframgreitt kreditkort er að ekki eru greidd færslugjöld
ásamt því að kortið er tengt vildarkerfi bankans. 
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Bankaviðskipti

 Hvernig kort bjóða viðskiptabankarnir upp á?
Hvað er netbanki?
Hvað er viðskiptasaga?

1.
2.
3.

 Einstaklingur þarf að hafa náð 18 ára aldri til að geta sótt um kort.

Hægt er að stunda flest bankaviðskipti í netbanka.

Einstaklingar sem náð hafa 9 ára aldri geta sótt um netbanka. 

Fyrirframgreitt kreditkort hafa sama notagildi og debetkort.

1.

2.

3.

4.



Einstaklingar sem stunda vinnu fá greidd laun frá
atvinnurekanda og kallast þeir launþegar.
En af hverju fá launþegar greidd laun? Þegar
einstaklingar stunda vinnu selja þeir atvinnurekandanum
vinnu sína gegn því að fá greidd laun. Um ákveðin
vöruskipti er að ræða, Launþegi gefur tíma sinn og veitir
ákveðna þjónustu og í staðinn greiðir atvinnurekandinn
honum laun. Til að vita hvað launþegi fær í laun fær hann
launaseðil þar sem fram koma ákveðnar upplýsingar,
eins og heildarlaun fyrir og eftir skatt og gjöld sem þarf
að greiða. En hvaða upplýsingar eru þetta?

Laun og launaseðlar
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L A U N A S E Ð I L L

Mánaðarlaun: laun sem launþegi fær fyrir 100% vinnu á hverjum mánuði. Þegar
launþegi er ekki í fullu starfi eru laun hans reiknuð sem hlutfall af
mánaðarlaunum.

Dagvinna: sú vinna sem unnin er á virkum dögum. Dagvinnatími er mismunandi
eftir kjarasamningum og getur verið frá 07:00 til 18:00. Dagvinna er yfirleitt
reiknuð sem 8 klukkutíma vinnudagur á 5 virkum dögum. Öll sú vinna sem
unnin er eftir þessa 8 klukkutíma er flokkuð sem  yfirvinna. Leyfilegt er að
semja við launþega um að vinna meira en 8 tíma vinnudag ef að unnið er færri
en 5 daga vikunnar. Til dæmis væri leyfilegt að semja við launþega að vinna 10
tíma á dag í 4 virka daga. Þetta þarf aftur á móti að vera samkomulag á milli
vinnuveitanda og launþega og gerður er starfsamningur þar sem vinnutíminn
kemur skýrt fram.
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Jafnaðarkaup: þar sem unnin er blönduð vinna, það er bæði dag-, kvöld- og
helgarvinna, er stundum greitt svo kallað jafnaðarkaup. Með jafnaðarkaupi er
átt við að launþegi fái greiddan sama taxtann hvort sem hann er að vinna á
daginn, á kvöldin eða um helgar. Jafnaðarkaup er oftast örlítið hærra en
dagvinnukaup en getur verið lægra en yfirvinnukaup. Jafnaðarkaup á oft við
vinnustaði þar sem kvöld- og helgarvinna er algeng, til dæmis á kaffihúsum og
veitingastöðum. 

Yfirvinna: sú vinna sem unnin er umfram vikulega vinnuskyldu. Undir yfirvinnu
telst öll sú vinna sem fer fram um helgar, á sérstökum frídögum og á
stórhátíðardögum.

Orlof: sá tími þar sem einstaklingur tekur sér frí frá vinnu eða námi. Á Íslandi
eiga allir launþegar rétt á minnst 24 dögum í sumarfrí og á meðan þeir taka
sumarfrí fá þeir greidd laun. Það eru ekki allir sem fá greidd laun meðan þeir
taka sumarfrí en í staðinn er hluti af laununum þeirra lagður mánaðarlega inn á
reikning, kallaður orlofsreikningur, og fær launþegi upphæðina inn á reikning
sinn 11.maí á hverju ári. Þessi upphæð getur launþegi svo nýtt sér meðan hann
tekur frí og er ekki að fá laun á meðan.    

Staðgreiðsla skatta: allir launþegar á Íslandi þurfa að greiða skatt af launum
sínum. Staðgreiðsla skatta eru sú upphæð sem launþegi greiðir í skatt á
hverjum mánuði. Upphæðin sem greidd er skiptist í tekjuskatt og rennur sú
upphæð til ríkisins og í nokkuð sem kallað er útsvar, en sú upphæð rennur til
sveitarfélagsins sem launþegi býr í. Launþegi sem býr í Reykjavík greiðir til
dæmis útsvar til Reykjavíkurborgar.
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Persónuafsláttur: allir launþegar sem náð hafa 16 ára aldri og eru með
lögheimili á Íslandi eiga rétt á persónuafslætti. Persónuafsláttur er föst
mánaðarupphæð sem dregin er af staðgreiðslu skatta og fær launþegi þennan
afslátt af skattgreiðslunum. Persónuafsláttur tryggir að laun upp að ákveðnu
marki séu skattfrjáls. Persónuafsláttur er reiknaður á ársgrundvelli og
endurnýjast um áramót. 

Lífeyrissjóður: allir vinnandi einstaklingar á aldrinum 16-70 ára greiða hluta af
launum sínum í lífeyrissjóð og að safna þannig upp réttindum til eftirlauna og
áfallalífeyris.

Stéttafélög: eru félagasamtök launþega og er hlutverk þeirra að gæta
hagsmuna félagsmanna sinna, til dæmis þegar kemur að launum og
kjaramálum. Ekki er hægt að skylda launþega til að greiða í stéttarfélag og
geta launþegar ákveðið að vera ekki félagsmenn stéttarfélags. 
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S K A T T A R
Skattar eru þau gjöld sem greidd eru til ríkis og sveitarfélaga. Ríki og sveitafélög
nota svo skattana til að fjármagna opinbera þjónustu svo sem
heilbrigðisþjónustu, skólakerfið og löggæslu. 
Skattar sem einstaklingar greiða flokkast í tekjuskatt, fjármagnstekjuskatt og
virðisaukaskatt.

Tekjuskattur: skattur sem greiddur er af atvinnutekjum, launum. Atvinnurekandi
dregur tekjuskatt af launum launþega áður en laun eru greidd. 
Fjármagnstekjuskattur: skattur sem lagður er á eignatekjur einstaklinga.
Eignatekjur eru til dæmis vaxtatekjur, söluhagnaður og arðgreiðslur.
Virðisaukaskattur: skattur sem lagður er á vörur og þjónustu. Skatturinn er
lagður ofan á verðið og sjá seljendur um að standa á skilum á skattinum til
ríkissjóðs. 

Fjárhæð tekjuskatts fer eftir launaupphæð en í byrjun 2020 var skattaþrepunum
skipt í þrjú stig. Hægt er að sjá skattaþrepin inn á vefsíðu skattsins,
www.skattur.is. 

Þegar kemur að skattgreiðslum þá þarf launþegi að passa upp á atvinnurekandi
hafi réttar upplýsingar og að verið sé að greiða réttan skatt. Til dæmis ef að
launþegi starfar á tveimur stöðum þarf að passa að ekki sé verið að nota
persónuafsláttinn á tveimur stöðum.

Skattframtal: á ári hverju þurfa einstaklingar að skila inn skattframtali. Á
skattframtalinu kom fram allar eignir, skuldir og tekjur sem einstaklingur hefur
átt á árinu sem er liðið. Þegar búið er að skila inn skattframtali til ríksisskattstjóra
er álagning reiknuð út og þeir sem borguðu of lítið þurfa að greiða það sem
vantar upp á en þeir sem greiddu of mikið fá endurgreiðslu. 
Skattframtali er skilað rafrænt inn á vefsíðu Ríkisskattstjóra. 

Ríkissjóður: sjóður sem ríkið notar til að halda utan um skatta og gjöld. 
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V I Ð B Ó T A R L Í F E Y R I S S P A R N A Ð U R
Viðbótarlífeyrissparnaður er valfrjáls sparnaðarleið þar sem einstaklingur leggur
fyrir 2-4% af launum sínum í þennan sparnað en ofan á það greiðir
launagreiðandi mótframlag upp á 2%. Viðbótarlífeyrissparnaður er viðbót við
lífeyrissparnaðinn sem einstaklingur greiðir og er hugsaður til að hækka eftirlaun
einstaklingsins þegar hann hættir að vinna. Þessi sparnaður er hugsaður til langs
tíma og er upphæðin dregin af launum fyrir skatt. 

Mótframlag launagreiðanda er hægt að hugsa sem falda launahækkun og
launagreiðendum er skylt að greiða 2% mótframlag á móti framlagi launþega. 

Á síðustu árum hefur verið hægt að nýta viðbótarlífeyrissparnaðinn sem hefur
safnast upp við kaup á fyrstu fasteign eða til að greiða inn á fasteignalán og
þannig lækka höfuðstólinn. 

Höfuðstóll: heildarupphæðin sem á eftir að greiða af láni. Ef að greiða á upp lán þarf að
greiða höfuðstólinn. 

O R L O F S -  O G  D E S E M B E R U P P B Ó T
Orlofsuppbót er bónusgreiðsla sem launþegar fá greidda í júní á ári hverju.
Upphæð er greidd samkvæmt kjarasamningi og þeir sem hafa unnið í 100%
starfi síðustu 45 vikur eiga rétta á fullri upphæð. Þeir sem starfa í hlutastarfi fá 
 greidda upphæð eftir starfshlutfalli. Orlofsuppbótin er greidd í byrjun sumars og
er hugsuð sem greiðsla sem einstaklingar geta nýtt þegar þeir taka sér frí og
auðvelda þeim þannig frítöku.  

Í desember á hverju ári fá svo launþegar greidda desemberuppbót sem er
bónusgreiðsla og er upphæðin greidd út í einni greiðslu. Líkt og orlofsupphæð
er desemberupphæð greidd samkvæmt kjarasamningi og laungreiðendur ber
skylda að greiða launþegum sínum þessa upphæð. 
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V E R K E F N I
 Af hverju er mikilvægt að skoða launaseðilinn sinn vel?
Hver er munurinn á dagvinnu og yfirvinnu?
 Skilgreindu persónuafslátt. 
 Jón fær 576.245 kr útborgað í næsta mánuði. Reiknaðu út hvað hann þarf að
greiða mikið í skatt. Athuga að passa þarf upp á skattþrepin.
 Hvað greiðir Jón í skatt ef launin hans lækka niður í 336.492 kr? 

1.
2.
3.
4.

5.

R É T T  E Ð A  R A N G T
Yfirvinna er sú vinna sem unnin er á milli 8-16 á virkum dögum.

 Allir launþegar greiða skatt.

 Launþegar sem náð hafa 16 ára aldri fá persónuafslátt.

 Launþegi ber ábyrgð á skattgreiðslum sínum. 

 Launþegar eru þeir sem greiða út laun. 

 Það er skylda að vera félagsmaður í stéttarfélagi.

1.

2.

3.

4.

5.
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S P A R N A Ð U R
Hvað er það sem þig dreymir um að gera eða kaupa? Langar þig að fara í
heimsreisu, fara í háskóla erlendis eða kaupa fasteign? Hefur þú hugsað út í það
hvernig þú ætlar að greiða fyrir það?
Við getum látið drauma okkar rætast með því að spara peningana sem við
annað hvort fáum í gjöf eða vinnum okkur inn. Þegar kemur að sparnaði er gott
að setja sér markmið. Með markmiðum getum við áttað okkur betur á því hvað
við þurfum að gera til að geta látið drauma okkar rætast.  
Lengd markmiða geta verið mismunandi. Við gætum verið að spara
fyrir ákveðnum hlut sem við viljum kaupa á næstu mánuðum eða jafnvel eftir
nokkur ár. 

Hægt er að flokka markmið í skammtímamarkmið, millilangt markmið og
langtímamarkmið
Skammtímamarkmið eru markmið sem eru til styttri
tíma, oftast innan nokkra mánaða. Skammtímamarkmið
gæti til dæmis verið að ætla að kaupa sér nýjan síma
eftir tvo mánuði.  
Millilangt markmið er markmið sem tekur nokkra
mánuði, en ekki lengra en ár. Markmið sem við
ætlum að ná innan næstu 6 mánaða flokkast til dæmis
sem millilangt markmið.  
Langtímamarkmið er markmið til lengri tíma, oftast í
mörg ár. Oftast setur maður sér langtímamarkmið fyrir
hlutum sem kosta mikið og því þarf að safna fyrir þeim í
einhvern tíma. Langtímamarkmið getur til dæmis
verið fasteignakaup.
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Sparnaðurform geta verið mjög mismunandi en oft er sparnaður tengdur við
hina hefðubundnu sparnaðarreikninga. 
Hinar ýmsu sparnaðarleiðir eru:
Sparireikningar
Bankar bjóða viðskiptavinum sínum hina ýmsu sparireikninga. Hægt er að velja á
milli bundinna eða óbundinna reikninga og verðtryggðra eða óverðtryggðra. 

Lífeyrissparnaður
Hægt er að velja mismunandi valkosti í lífeyrissparnaði hjá lífeyrissjóðum og
geta viðskiptavinir valið sér leið í lífeyrismálum sem hentar þeirra markmiðum.
Einnig er hægt að velja viðbótarlífeyrissparnað, valfrjáls sparnaður sem er
hugsaður til að tryggja lífsgæði og fjárhagslegt öryggi á ellilífeyrisárunum. 

Fjárfestingar
Með fjárfestingum er hægt að ávaxta sparnaðinn með kaupum á fasteignum, í
hlutabréfum eða skuldabréfum. Þegar fjárfestingar eru valdar sem sparnaðar
form þarf að hafa það í huga að þeim fylgir ákveðin áhætta þar sem það er hægt
að tapa sparnaði sínum með fjárfestingum. Þegar einstaklingur kaupir sér
fasteign sem fjárfestingu vonast hann eftir að því að þegar hann ákveður að selja
fasteignina aftur þá muni hún seljast á hærra verði og þannig græði hann pening
ásamt því að ef hann ákveður að leigja fasteignina út þá mun hann fá leigutekjur.
Þetta er samt aldrei öruggt og því fylgir ákveðin áhætta fasteignakaupum. 
Það þarf því að fara varlega í fjárfestingar og oft gott að fá ráðgjöf áður en farið
er í það að fjárfesta.
Þegar fjárfest er í hlutabréfum er einstaklingur (fjárfestir) að fjárfesta í fyrirtæki
og fær hann þá greiddan arð af hagnaði fyrirtækisins.

M I S M U N A N D I  T E G U N D I R  S P A R N A Ð A R

Valfrjáls sparnaður: einstaklingur velur hvort að hann sé með þennan sparnað eða ekki,
honum er frjálst að velja þessa sparnaðarleið eða hafna henni.
Leigutekjur: þegar fasteign er leigðu út þá greiðir sá sem leigir íbúðina upphæð fyrir að
fá að búa í fasteigninni og þannig fær eigandi fasteignarinnar peninga.
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Reglubundinn sparnaður
Reglubundinn sparnaður er þegar tiltekin upphæð er lögð inn á reikning eða í
sjóð mánaðarlega. Þegar einstaklingur velur reglubundnar greiðslur í sjóð eykur
hann fjárfestingu sína mánaðarlega.
Reglubundinn sparnaður þar sem upphæð er lögð inn á sparnaðarreikning er
góð leið fyrir einstaklinga sem eru að búnir að setja sér sparnaðarmarkmið en
einnig getur verið gott að byggja upp varasjóð með því að nýta sér reglubundinn
sparnað.  

V A R A S J Ó Ð U R
Gott er að eiga varasjóð sem hægt er að grípa í við óvænt útgjöld. Það getur
ávallt eitthvað komið upp á, t..d getur þvottavélin bilað og þá er gott að eiga
peninga til að greiða slík útgjöld og þurfa ekki að taka lán til að greiða þau.
Varasjóður getur einnig komið til góða ef að um atvinnumissir er að ræða eða
stór tímamót koma upp eins og nám eða barneignir. 
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S M A R T  M A R K M I Ð
Eins og áður hefur komið fram er gott að setja sér markmið þegar kemur að
sparnaði og til að ná árangri. Hvort sem það sé í fjármálum eða í öðru í lífinu, er
besta leiðin að setja sér markmið og skipuleggja sig eftir því. Markmiðasetning
gefur okkur betri yfirsýn yfir fjármál okkar og auðveldar þannig að taka
ákvarðanir sem tengjast sparnaði og neyslu. Markmið sem við setjum okkur
þurfa að vera skýr en einnig er gott að setja sér SMART markmið og skipulegja
markmiðin samkvæmt því.  

Hvað er SMART markmið? SMART markmið stendur fyrir sértækt, mælanlegt,
alvöru, raunhæft og tímasett.  
S: Sértækt. Mikilvægt er að setja sér ákveðið markmið, hvað langar mig að gera
eða kaupa? 
M: Mælanlegt. Það þarf að vera hægt að mæla markmiðið, hvað kostar það sem
mig langar að kaupa? Mikilvægt er að vita hversu mikið þarf að spara til að ná
settu markmiði.  
A: Alvöru. Markmiðið þarf að vera alvöru, það þarf að vera hægt að ná því.  
R: Raunhæft. Markmiðið þarf að vera raunhæft, það þarf að vera hægt að ná
markmiðinu.  
T: Tímasett. Mikilvægt er að vita hvenær markmiðinu á að vera náð. Til að geta
sett markmiðið er mikilvægt að vita hvenær markmiðinu á að vera náð.  

Með því að setja sér SMART markmið sjáum við tilgang í því sem við erum að
gera og þegar það kemur að sparnaði getur SMART markmið hjálpað okkur við
að gera okkur grein fyrir tilgangi sparnaðarins.
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Hvað - Hvernig - Hvenær
Þegar markmið er sett er mikilvægt að það sé
skýrt. Við þurfum að geta áttað okkur á því
hvað það er sem við stefnum á, hvernig
ætlum við að ná settu markmiði og hvenær.

Dæmi: markmið mitt er að fara á heimsreisu.

SÉRTÆKT

MÆLANLEGT
Þegar markmið er sett þarf að vera hægt að
mæla það. Það hjálpar okkur að átta okkur á
því hvað við þurfum að gera til að ná
markmiðunum. Þá vitum við til dæmis
hversu mikið við þurfum að safna miklum
pening til að ná settum markmiðum.

Dæmi: til að ég geti farið í heimsreisu þarf ég
að spara 50.000 á mánuði.

ALVÖRU
Þegar markmið er sett þarf það að vera þannig
að við getum náð þessu markmiði, það þarf að
vera innan ákveðna marka. Markmiðið þarf að
vera raunsætt.

Dæmi: ég veit að ég get farið í heimsreisu, ég
get aðlagað ferðina að mínum fjárhag.

RAUNHÆFT
Markmiðið sem þú settur þér þarf að vera
raunhæft, þú þarft að geta náð settu
markmiði. Það er ekki gaman að setja sér
markmið og ná því svo ekki þar sem það var
ekki raunhæft. Þegar markmið er sett í
fjármálum þarf markmiðið að passa þínum
fjármálum, þínum launum og
ráðstöfunartekjum.

Dæmi: ég get fundið út hvað heimsreisa
kostar, veit hvaða ég þarf að spara til að ná
settu markmiði og get aðlagað markmiðið
að mínum fjárhag.

TÍMASETT
Hvenær ætlar þú að vera búin/n að ná
þínu markmiði? Þegar markmið er sett er
gott að hafa það tímasett. Með því að
tímasetja markmiðið getur þú til dæmis
ákveðið hversu mikið þú þarft að spara á
mánuði.

Dæmi: markmið mitt er að fara í heimsreisu
í september á næsta ári.
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V E R K E F N I
 Hvað þýðir SMART markmið?
 Af hverju er gott að setja sér markmið þegar kemur að sparnaði?
  Hvernig markmið er hægt að setja sér?
  Setti þér SMART markmið. Ef þú ert nú þegar með markmið þegar kemur
að sparnaði settu það þá upp sem SMART markmið.

1.
2.
3.
4.

R É T T  E Ð A  R A N G T
 Sparnaðarmarkmið eru ávallt jafnlöng. 

 Allir ættu að setja sér markmið þegar kemur að sparnaði. 

 Það er algjör óþarfi að setja sér markmið þegar kemur að sparnaði. 

 Skammtímamarkmið er markmið sem gildir í stuttan tíma.
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Jón og fótboltaliðið hans stefna á að fara á fótboltamót eftir 6 mánuði. Ferðin
mun kosta Jón 120.000 kr og langar hann að reyna að safna fyrir ferðinni. 

Jón fær í kringum 100.000 kr í laun og útgjöld hans í síðasta mánuði voru
eftirfarandi:

Afborgun af bílaláni: 30.000 kr
Bensín: 8.000 kr
Matur og skyndibiti: 20.000 kr
Sími: 2.900 kr
Líkamsrækt: 6.900 kr
Föt og skór: 10.000 kr
Afþreying: 10.000

Gerðu sparnaðaráætlun fyrir Jón svo að hann geti sparað fyrir ferðina. Getur Jón
dregið úr einhverjum útgjöldum? Hvaða útgjöld gæti hann minnkað? Hvað þarf
hann að spara mikið á mánuði til að eiga fyrir ferðinni?

Sparnaður
K A F L I  4

S P A R N A Ð A R Á Æ T L U N



Í hverjum mánuði greiða heimili landsins ákveðinn kostnað, eins og reikninga,
mat og húsaleigu og kallast þessi kostnaður útgjöld. 

Útgjöld flokkast í fastan kostnað, breytilegan kostnað og tilfallandi kostnað.  
Fastur kostnaður er sá kostnaður sem er sá sami milli mánaða, útgjöld sem
heimilin þurfa að greiða mánaðarlega. Undir fastan kostnað getur til dæmis fallið   
húsaleiga, afborganir af íbúðalán, rafmagn og hiti.  
Breytilegur kostnaður er sá kostnaður sem breytist á milli mánaða og getur sá
kostnaður verið mismunandi á milli mánaða. Undir breytilegan kostnað fellur til
dæmis matur.  
Tilfallandi kostnaður er síðan sá kostnaður sem kemur óvænt upp á eða er
kostnaður sem ekki þarf að greiða mánaðarlega. Tilfallandi kostnaður getur
verið viðgerðakostnaður.   

Þegar kemur að fjármálum og að skipuleggja
fjármálin sín er mikilvægt að hafa útgjöldin í huga
og hversu há útgjöldin eru á mánuði. Til að fara
ekki fram úr okkur í fjármálum þurfum við að vera
með það í huga hversu há útgjöld okkar eru á móti
tekjum. Ef að útgjöldin eru hærri en laun þá getur
það reynst einstaklingi erfitt að ná endum saman
og orðið til þess að hann taki skammtímalán til
að geta framfleytt sér. Þetta er aðeins skammtíma
lausn og mikilvægt að einstaklingur fari vel yfir
það hvað þýðir að taka lán. 
Einstaklingur getur nýtt sér lán til að koma
fjármálum sínum í lag og þannig dregið úr eyðslu
sinni.  Í næsta kafla verður farið yfir kosti og galla
þess að taka lán og hvað það er sem þarf að hafa í
huga við lántöku. 

Útgjöld
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Hefur þú einhvern tímann velt því fyrir
þér hversu miklum peningum þú
eyðir á mánuði og hvað þú kostar? Hvað
kostar maturinn sem þú borðar, fötin
sem þú klæðist, húsnæðið sem þú býrð
í og rafmagnið? Oft á tímum áttum við
okkur ekki á því hver dagleg neysla
okkar er eða hversu mikið við höfum
eytt þennan mánuðinn í föt til dæmis og
því getur verið áhugavert að taka það
saman. Þegar við gerum okkur grein
fyrir hversu mikið við eyðum í mánuði
getum við frekar sett okkur markmið
þegar kemur að sparnaði. Það
auðveldar okkur að sjá hvað það er sem
við getum sleppt að eyða í og í
leiðinni sjáum við hversu mikið við
getum sparað. Ef ég veit að ég eyði til
dæmis að meðaltali um 20.000 krónum
í föt á mánuði, veit ég að ef ég sleppi
því þá gæti ég lagt þessa upphæð til
hliðar og notað sparnaðinn til að kaupa
mér frekar föt þegar ég fer til útlanda
eftir 5 mánuði.

H V A Ð  K O S T A  É G ?

Útgjöld
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V E R K E F N I
 Hvað eru útgjöld?
Taktu saman mánaðarútgjöld þín? Hvað flokkast undir fastan kostnað,
breytilegan kostnað og tilfallandi kostnað. Ræðið útgjöld ykkar. Kom eitthvað
á óvart?
 Búðu til þína draumapersónu; settu saman draumaherbergið,
draumafatnaðinn, áhugamál og allt það sem þér dettur í hug. Hversu mikið
kostar draumapersóna þín?

1.
2.

3.

R É T T  E Ð A  R A N G T

 Fastur kostnaður er breytilegur eftir mánuðum.

 Útgjöld er sá kostnaður sem við greiðum reglulega

 Mikilvægt er að átta sig á hver útgjöld okkar eru
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Skuldbindingar
K A F L I  6

Þegar einstaklingar taka lán eru þeir að fá lánaða
peninga frá lánastofnunum til kaupa eða fjárfestinga í
ákveðnum hlut eða til að framfleyta sér. Lán geta
verið mismunandi en undir lán flokkast til dæmis
kreditkort, íbúðalán, yfirdráttarlán og bílalán. 
Það er erfitt að komast í gegnum lífið án þess að taka
lán. Flestir einstaklingar taka lán á einhverjum
tímapunkti í lífi sínu; hvort sem það er fyrir fasteign, bíl,
námi eða jafnvel fyrir daglegum nauðsynjavörum. Lán
eru oft nefnd skuldbindingar þar sem að þegar
einstaklingur tekur lán er hann að skuldbinda sig til að
greiða lánið til baka ásamt vöxtum sem falla til á
lánstímabilinu. 
Áður er lán er tekið er margt sem þarf að hafa í huga.
Lán getur verið góður kostur, jafnvel nauðsynlegur, en
það getur líka verið varasamt. Það er því gott að íhuga
málin vel áður en að lán er tekið. 

K O S T I R  O G  G A L L A R
Helsti kostur þess að taka lán í stað þess að spara er sá að þá er hægt að
fjárfesta í vörunni eða þjónustunni fyrr. Annar kostur er  að einstaklingur getur
keypt sér vöruna sem hann getur ekki undir venjulegum aðstæðum og í stað
þess að borga hlutinn í einni greiðslu er hægt að borga hann í nokkrum
greiðslum. 

Helsti ókostur við að taka lán er sá að í lok lántímabilsins mun einstaklingurinn
greiða meira fyrir vöruna en hann hefði gert ef að varan hefði verið staðgreidd.
Ástæðan er sú að vextir leggjast ofan á kaupverðið. 
Með auknu aðgengi að lánum getur reynst auðvelt að kaupa vörur með lánum
og þannig eyða umfram það sem einstaklingur hefur efni á. 

Kröfuhafi: lánveitandi. Aðili sem lánar öðrum aðila fjármuni og getur krafist endurgreiðslu
á fjármunum sem voru lánaðir. 
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M I S M U N A N D I  T E G U N D I R  L Á N A
Lán geta verið mismunandi, lengd lána getur verið mismunandi sem og
vaxtakjör lánanna. Lán geta verið til skamms tíma eða til lengri tíma.
Kreditkort og yfirdráttarheimildir flokkast undir skammtímalán en fasteignalán
og bílalán flokkast undir langtímalán.
Tegund
Kreditkort
Yfirdráttur
Bílalán
Íbúðalán

Flokkur
Skammtímalán
Skammtímalán
Langtímalán
Langtímalán

Lengd
Ótakmarkað
Hámark 1 ár
1-7 ár
1-40 ár

Vextir
Engir vextir, ársgjald
4-9%
5-7%
Mismunandi eftir tegund lána

Námslán: háskólanemum býðst að taka námslán meðan á námi þeirra stendur
en námslán eru hagstæð lán sem eru hugsuð til að gera nám aðgengilegt óháð 
efnahagi. Til að geta fengið námlán þarf nemandi að vera í námi sem er
skilgreint af Menntasjóði námsmanna sem lánshæft nám og þarf hann að ná
sem samsvarar 22 ECTS einingar á önn. Hægt er að sækja um námslán bæði fyrir
nám hérlendis og erlendis. Menntasjóður námsmanna sér um námslán á Íslandi
og er námslánið veitt í lok annar þegar námsmaður hefur lokið við lágmarks
einingafjöld til að geta fengið námslánið greitt. Til að framfleyta sér yfir önnina,
áður en námslánið er greitt, geta námsmenn fengið framfærslulán hjá
viðskiptabanka sínum og er lánið sem fengið er hjá bankanum greidd upp í lok
annar þegar greiðslan frá Menntasjóður námsmanna berst.  

Yfirdráttarheimild: lán í formi yfirdráttar er skammtímalán en hámarkstími er eitt
ár. Þar sem að yfirdráttarheimild er hugsuð sem skammtímalán henta þau vel 
til að greiða fyrir óvænt útgjöld. Lánið er veitt inn á bankareikning lántakanda en
með yfirdráttarheimild getur hann eytt meira en innistæða segir til um, það er
sett reikninginn í mínus. Vextir eru greiddir mánaðarlega og aðeins er greiddir
vextir af upphæðinni sem notuð er af láninu. Lántakandi getur samið um
endurgreiðslu lánsins en hægt er að lækka heimildina mánaðarlega eða að lánið
gildi bara í ákveðin tíma og eftir þann tíma er öll upphæðin sem hefur verið
notuð greidd til baka. Ólíkt öðrum lánum þá eru ekki greiddar afborganir af
yfirdráttarheimild. 
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Íbúðalán: eins og nafnið segir til um þá eru íbúðalán til að gera einstaklingum
kleift að fjárfesta í fasteign. Mismunandi lán er í boði og er ýmislegt sem þarf að
hafa í huga þegar íbúðalán er tekið. Hægt er að velja á milli verðtryggðra,
óverðtryggðra eða blandaðra lána. 

Bílalán: lán sem tekið er til að fjármagna bílakaup.  Lánstími fer eftir lánastofnun
og eru vextirnir breytilegir. 

Kreditkort:  flokkast sem lán þar sem greitt er fyrir það sem hefur verið borgað
með kortinu í byrjun næsta mánaðar. Ólíkt öðrum lánum þá eru ekki greiddir
vextir á kreditkorti en greitt er fyrir notkun kortsins með árgjald sem er greitt er
einu sinn á ári. 

Smálán: eru útlán sem voru í boði þar til árið 2019 þegar fyrirtæki sem buðu upp
á smálán hættu starfsemi á Íslandi og var það í kjölfari dóma og reglugerða sem
sett voru til að reyna að koma yfir okurvexti sem fylgdu slíkum lánum. Smálán
eru skammtímalán, og voru þau markaðsett sem slík lán sem hægt var að taka
til að brúa bilið þar til að einstaklingur fékk næst greidd laun. Vextir slíkra lána
voru mjög háir, gátu farið vel yfir 100%, en til að reyna að stemma stigum við
slíkum lánum voru lög sett þar sem getið er um hámarksvexti og að kostnaður
lána megi ekki fara yfir 35%. Þessi hámarkskostnaður er nefndur árleg
hlutfallstala kostnaðar (ÁHK).  Eftir mikla gagnrýni og ákærur var hætt að veita
smálán á Íslandi árið 2019. 

Þegar kemur að skuldbindingum er mikilvægt að einstaklingur átti sig á kostnaði
þess að taka lán ásamt því að hann fari vel yfir það hvort að hann hafi efni á því
að greiða lánið til baka og hvernig hann ætli að gera það. Eins og fram hefur
komið er auðvelt að eyða um efni fram og því geta lán verið varasöm.

Lán geta verið mismunandi á milli fjármálastofnana og því er einnig mikilvægt
áður en lán er tekið að skoða vandlega hvernig lán eru í boði og hver vaxtakjörin
séu.
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V E R K E F N I
 Hvað eru skuldbindingar?
 Nefndu einn ókost þess að taka lán og útskýrðu hvers vegna það er ókostur. 

1.
2.

R É T T  E Ð A  R A N G T

 Öll lán bera sömu vextina

 Einn kostur við að taka lán er að hægt er að kaupa vöruna strax

 Lán flokkast í skammtímalán og langtímalán

 Lán eru ávallt góður kostur.

1.

2.

3.

4.
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I N N L Á N S V E X T I R

Vextir eru það gjald sem greitt er fyrir að fá peninga að láni. Þegar lán eru veitt
gefur lánþegi loforð þess efnis að hann ætli að greiða lánið til baka ásamt þeim
vöxtum sem munu falla til á lánstímabilinu. 
Vextir skiptast í innlánsvexti og útlánsvexti. Þegar  einstaklingur leggur peninga
inn á reikning í banka er hann að lána bankanum peningana og því fær hann
greidda vexti. Peningarnir sem bankinn fær að lánaði, það sem er lagt inn á
reikninga, er svo notaður til að lána út og þannig fær bankinn greidda vexti af
sínum útlánum. Vextirnir sem bankinn fær nefnast útlánsvextir og hluti af þeim
eru notaðir til að greiða innlánsvexti viðskiptavina ásamt því að með
útlánavöxtum myndar bankinn hagnað sinn. Peningar sem lagðir eru inn á
bankareikning eru því í sífelldri umferð. 

Þegar aðili, einstaklingur eða fyrirtæki, leggur peninga inn á reikning hjá
banka fær hann greidda vexti frá bankanum sem kallast
innlánsvextir. Bankareikningur sem peningarnir eru lagðir inn á nefnist
innlánsreikningur. 
 
Móna er með sparnaðarreikning í Útlánabankanum og leggur hún mánaðarlega
hluta af laununum sínum inn á bankareikninginn. Hún er með sparireikning sem
ber 1% vexti á mánuði. Hún á nú þegar 100.000 kr inn á reikningnum og er búin
að reikna það út að hún geti lagt 15.000 kr inn á mánuði af laununum sínum. 12
mánuðum síðar er hún búin að leggja inn 180.000 kr en inn á reikningnum eru
281.832 kr. 
Á þessum 12 mánuðum er hún búin að fá 1.832 kr í innlánsvexti frá bankanum.
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Ú T L Á N S V E X T I R
Útlánsvextir eru yfirleitt hærri en innlánsvextir og þannig getur fjármálastofnunin
greitt viðskiptavinum sínum innlánsvexti. Þannig myndast tekjur stofnunarinnar. 
 
Móna lenti í því leiðinlega atviki að bílinn hennar bilaði og þar sem hún var ekki
búin að leggja fyrir peninga fyrir óvæntum útgjöldum þarf hún að taka lán til að
geta greitt fyrir viðgerðina. Hún tekur yfirdráttarheimild upp á 100.000 kr og
ætlar að greiða lánið til baka eftir 3 mánuði. Yfirdráttarheimild er skammtímalán
og eru útlánavextirnir 15%. Fyrir það að fá 100.000 kr lánaðar í 3 mánuði greiðir
Móna 3.750 kr í vexti.

S T Ý R I V E X T I R
Eins og fram hefur komið eru stýrivextir innlánsvextir sem
settir eru af Seðlabanka Íslands og eru vextir sem
Seðlabankinn veitir viðskiptabönkum sínum fyrir að geyma
peninga inn á bundnum innlánsreikning í Seðlabankanum.
Viðskiptabankarnir nýta sér þessa stýrivexti við
ákvörðunartöku á vöxtum innlána og útlána. Markmið
stýrivaxta er að halda stöðuleika á fjármálamarkaði.

Ef að lántaki greiðir ekki af láni sínu á réttum tíma reiknast dráttavextir og
hækkar þá upphæðin sem lántakandi átti að greiða um dráttavextina.
Dráttavextir eru hugsaðir til að hvetja lántakanda til að greiða skuldina á réttum
tíma, ásamt því að bæta kröfuhafa það upp að hann fær ekki endurgreitt á
tilsettum tíma. 

D R Á T T A R V E X T I R
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V E R Ð B Ó L G A
Verð á vörum hérlendis getur bæði hækkað og lækkað á milli mánaða og getur
ýmislegt haft áhrif á verðið, eins og gengisbreytingar eða aðstæður í
þjóðfélaginu. Til að mæla þessar breytingar sem geta orðið á vöruverði er
verðbólga mæld. Ef að verð á vöru hækkar mælist verðbólga en ef verð á vöru
lækkar kallast það verðhjöðnun. 

En hefur þessi verðbólga einhver áhrif á líf okkar?
Já, því miður getur hún gert það. Ef  verðbólga mælist í landinu minnkar
verðgildi peninga. Hægt er að hugsa þetta þannig að ef það er verðbólga í
landinu þá hefur vöruverð hækkað en aftur á móti hækka launin í landinu ekki í
takt við þessa breytingu. Til skammstíma þá hækka launin ekki í takt við
verðbólgu en aftur á móti getur verðbólgan haft áhrif á launahækkanir til langs
tíma, við launaákvarðanir er oft litið til verðbólgunnar. 
Verðbólga hefur á sama hátt áhrif á vexti í landinu, bæði inn- og útlánavexti, sem
getur bæði verið jákvætt og neikvætt. Verðbólga getur haft áhrif á bæði
verðtryggðra og óverðtryggðra lán og vexti. Verðtryggð lán eru tengd
verðbólgunni og ef verðbólgan hækkar hækkar höfuðstóll lánsins. 

Óverðtryggðir vextir taka ekki tillit til verðbólgu í landinu og því geta þeir
fjármunir sem lagðir eru inn á óverðtryggða innlánsreikninga misst verðgildi sitt
með tíma. Óverðtryggðir innlánsreikningar eru oftast þeir reikningar sem valdir
eru til að geyma fjármuni í styttri tíma, þar sem að vextir eru lágir. Reikningarnir
eru oftast óbundnir eða bundnir í stuttan tíma og því hægt að nálgast fjármunina
hvenær sem er.

Með verðtryggingu er verið að tryggja að fjármunir missi ekki verðgildi sitt.
Þannig að þegar við leggjum inn peninga á verðtryggðan innlánsreikning og
geymum peningana inn á reikningnum í ákveðinn tíma, þá munu peningarnir
ekki missa verðgildi sitt. Það þýðir að við getum keypt sama hlutinn daginn sem
við lögðum peninginn inn og þegar við tökum hann út, þrátt fyrir að hann hafi
hækkað í verði.  
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Þegar vextir eru reiknaðir eru notaðir svo kallaðir vaxtadagar í útreikningum en
á einu ári eru vaxtadagarnir 360 talsins. 
En af hverju eru vaxtadagarnir aðeins 360 en ekki 365 dagar, líkt og eru í einu
ári?  Sú regla er notuð að í hverjum mánuði eru 30 vaxtadagar og því eru
vaxtadagarnir 360. Hver mánuður er því talin sem 30 dagar, sama hvort
mánuðurinn innihaldi 31 dag eða jafnvel aðeins 28 líkt og febrúar gerir. Þetta
auðveldar okkur fyrir, því að þá þarf ekki að gera sérstaklega ráð fyrir hlaupári
eða að sumir mánuðir séu lengri eða styttri en aðrir. 

Móna leggur 50.000 kr inn á reikning sem ber 1% í vexti í 3 mánuði (90 daga), en
fyrir það fær hún 125 kr í vexti.  

  

Þegar við fáum greidda innlánsvexti af sparnaði okkar þá leggst vaxtaupphæðin
ofan á inn á innistæðuna á reikningnum, innistæðan hækkar, en innlánsvextir
geta verið greiddir út mánaðarlega eða árlega. Þar sem að vaxtaprósentan er
ávallt reiknuð út frá innistæðunni á hverju tímabili, sem eru þá peningarnir sem
lagðir voru inn í upphafi ásamt innlánsvöxtunum sem hafa nú þegar verið
greiddir, fáum við greidda hærri vexti á næsta tímabili ef að vextirnir eru geymdir
áfram inn á reikningnum. Það er, við fáum því greidda innlánsvexti fyrir vextina
og kallast það vaxtavextir, þar sem við fáum greidda vexti fyrir vextina sem nú
þegar hafa verið greiddir. 

V A X T A Ú T R E I K N I N G A R

V A X T A V E X T I R



Vextir
K A F L I  7

V E R K E F N I
 Hvað eru vextir? 
 Hver er munurinn á innlánsvöxtum og útlánsvöxtum?
 Hvað eru stýrivextir? 
 Útskýrðu hugtakið verðtrygging. 
 Nína er að safna sér fyrir bíl en hún mun fá bílpróf eftir 4 ár. Hún ætlar að
leggja inn 25.000 kr á mánuði inn á reikning sem ber 1% vexti. Hvað mun hún
eiga mikið inn á reikningnum þegar hún fær bílpróf?
 Jón leggur inn 145.000 inn á sparireikning sinn en reikningur inn ber 1% vexti.
Reikningurinn er bundinn til 6 mánaða. Hversu mikið mun Jón fá í vexti þegar
þessir 6 mánaður eru liðnir?

1.
2.
3.
4.
5.

6.

R É T T  E Ð A  R A N G T

 Verðbólga hefur áhrif á verðið í landinu. 

 Innlánsvextir eru hærri en útlánsvextir. 

 Vaxtadagarnir á árinu eru 365.

 Seðlabanki Ísland ákvarðar stýrivextina í landinu. 

1.

2.

3.

4.
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Þegar lán er tekið er gott að hafa í huga að við verðið bætist ýmis kostnaður, það
þarf að greiða vexti og jafnvel annan kostnað af láninu. Þá greiðum við hærra
verð í lokin fyrir vöruna. Lánveitandinn leggur á vexti til að hagnast á því að veita
lánið.  
Hversu mikilu getur það til dæmis munað að spara fyrir bíl á móti því að taka lán
fyrir bíl? 
Móna fann bíl á bílasölu sem henni líst mjög vel á og kostar hann 1,5 milljónir.
Hún á nú þegar 500.000 kr inn á sparireikningi en íhugar nú hvernig hún eigi að
fjármagna restina af verðinu. Þar sem hún býr heima hjá foreldrum sínum og er í
vinnu á hún auðvelt með að leggja til hliðar. Aftur á móti langar hana mjög mikið
að kaupa sér bílinn strax. Hún ákveður því að fara yfir kosti og galla þess að bíða
og spara fyrir bílnum eða taka lán og kaupa þannig bílinn strax í dag.

S P A R N A Ð U R
Reikningurinn sem Móna er með hjá sínum viðskiptabanka ber 3% vexti. Þar sem
hún á nú þegar 500.000 kr, reiknaði hún út að ef hún leggur fyrir 85.000 kr á
mánuði í 12 mánuði þá mun hún eiga fyrir bílnum að þeim tíma loknum.

L Á N
Móna getur tekið lán hjá bankanum sínum með 5,5% vöxtum. Þar sem hún á
500.000 kr þyrfti hún að taka lán upp á eina milljón kr. Hún skoðar hversu mikið
hún þyrfti að borga ef að hún tekur lán til eins árs. Afborganirnar á láninu yrðu í
kringum 87.000 kr á mánuði en í lokin myndi hún greiða fyrir þetta milljón kr lán
1.053.000 kr.

Það fyrsta sem frú Móna Króna tekur eftir er að hún  myndi greiða meira fyrir
bílinn ef hún tekur lán, þar sem hún þarf að greiða vexti og lántökukostnað. Aftur
á móti þyrfti hún að bíða í heilt ár eftir að geta keypt sér bílinn ef hún ákveður að
spara frekar fyrir honum og því reynist þessi ákvörðun henni erfið. Hvað finnst
þér að Móna ætti að gera? Af hverju?
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S E T J A  S É R  M A R K M I Ð
Markmið geta verið mismunandi, þau geta verið lítil og stór. Við getum sett
okkur markmið sem tengist námi okkar, atvinnu eða fjármálum og geta þessi
markmið oft verið tengd. Þegar markmið eru sett þarf að hafa margt í huga. Eitt
af því er að átta sig á hversu mikið það getur munað þig að spara fyrir því sem
þig langar að kaupa og að taka lán fyrir því. Hvort sem við ákveðum að taka lánið
eða að spara fyrir því sem okkur langar að kaupa, þá þurfum við að setja okkur
markmið. Ef ég ákveð að ég ætli frekar að spara og bíða með að kaupa það sem
mig langar í, þá þarf ég að setja mér markmið sem tengist því hvernig ég ætla að
eiga fyrir því sem mig langar að kaupa. Ef mig langar að kaupa mér bíl þá þarf ég
í fyrsta lagi að átta mig á því hversu dýran bíl ég get keypt og út frá því reikna út
hversu mikið ég þarf að spara til að geta keypt mér bílinn. Það sama gildir um ef
ég ákveð að taka lán. Í staðinn fyrir að reikna út hversu mikið ég þarf að spara á
mánuði, þarf ég að átta mig á hversu mikið ég get borgað á mánuði í afborganir
og á hversu löngum tíma ætla ég að borga lánið.

Ú T B Ú A  Á Æ T L U N
Hefur þú hugsað út í hversu miklu þú eyðir  á
mánuði, til dæmis í mat? Eða í föt? Þegar
fjárhagsáætlun er útbúin er gott að byrja á
því að taka saman kostnað fyrir síðasta
mánuð.  Þegar það er komið þá er hægt að
átta sig betur á því hverju væri hægt að
sleppa. Gæti ég til dæmis frekar tekið nesti
með mér í skólann og þannig minnkað
upphæðina sem ég eyði í mat á mánuði?
Með því að taka saman hversu mikið við
eyðum á mánuði er auðvelt að átta sig á
heildareyðslu. Þetta gæti opnað augu okkar
fyrir því hversu mikið við eyðum í óþarfa hluti
og þannig getum við sett upp
sparnaðaráætlun. 
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Móna  hefur ákveðið að kaupa sér nýtt rúm. Hún fann rúm sem henni leist vel á í
versluninni Draumnum en henni finnst það svolítið dýrt og ákveður því að hugsa
málið aðeins. Hún ákveður því að skoða rúm í öðrum verslunum. Hún finnur
nokkur rúm sem henni líst vel á og ákveður að gera verðkönnun. Hún kemst að
því að hún getur keypt svipað rúm í annarri verslun sem kostar mun minna og
þannig getur hún sparað peninga.

Hana langar samt ennþá í rúmið frá Draumnum, þrátt fyrir að það sé dýrara. 
Eftir smá vangaveltur ákveður hún samt að bíða aðeins með að kaupa rúmið,
hún vonar að rúmið sem hana langar frekar í fari á útsölu eða vonar jafnvel að
verslunin verði með tilboð á rúmum fljótlega. 
Viku seinni sér Móna auglýsingu frá Daumnum þar sem fram kemur að rúmið sé
á afslætti og kostar það nú það sama og ódýrara rúmið í hinni versluninni.
Heppnin var heldur betur með henni og sá hún að það getur stundum borgað
sig að bíða aðeins. Með því að bíða fékk hún rúmið sem hana langaði í og á betra
verði.

„ M A R K M I Ð  Á N  Á Æ T L U N N A R  E R  B A R A
Ó S K H Y G G J A “

- L A R R Y  E L D E R
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Fjármálalæsi - krossgáta

Lóðrétt
1. Tegund af skammtímalánum
2. Tegund af langtímalán
3. Sá sem stundar vinnu og fær greidd laun
4. Geta einstaklings til að skilja fjármál
8. Gjaldmiðill
10 .Notað til að greiða fyrir vöru og þjónustu

Lárétt
5. Kostnaður sem greiddur er
6. Markmið sem er til lengri tíma
7. Samheiti fyrir skuldbindingar
9. Vinna sem unnin er á virkum dögum
11. Gjald fyrir að fá peninga lánaða


