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Útdráttur 

Ritgerðin, Að hefja sambúð?, fjallar um það hvaða fjárhagsleg áhrif það hefur fyrir 

tvo einstaklinga að hefja sambúð eða hvaða áhrif það hafi fyrir þau að búa áfram á 

tveimur stöðum. Þeir hagrænu þættir sem eru skoðaðir eru húsaleiga, húsaleigubætur, 

barnabætur, persónuafsláttur og niðurgreiðsla leikskólagjalda. En upphæðir allra þessa 

þátta, nema persónuafsláttar, eru breytilegar eftir hjúskaparstöðu, eignum og tekjum.  

Niðurstaða rannsóknarinnar er sú að mælt er með því að hafin sé sambúð og 

hún skráð eins og lög gera ráð fyrir, þar sem það munar ekki eins miklu á 

greiðslubyrði fyrir þau og ef þau hefðu valið að búa á tveimur stöðum. Með því að 

velja þann möguleika eru þau  í fyrsta lagi að fara að lögum og taka samfélagslega 

ábyrgð auk þess sem þau eru ekki að taka áhættu af því að þurfa að borga ofgreiddar 

húsaleigubætur eða barnabætur til baka með álagi vegna þess að þau hafi fengið bætur 

frá samfélaginu sem þau áttu ekki rétt á. Einnig er mælt með því að fara í sambúð ef 

eitthvað kæmi upp á sem myndi breyta fjárhagsstöðu þeirra verulega eins og 

atvinnumissir eða mikil launalækkun annars hvors þeirra eða beggja að þá kæmi betur 

út fyrir þau fjárhagslega að vera búin að skrá sig í sambúð.  

Þegar skoðaðar voru hvaða áhrif það hefði fjárhagslega fyrir fólk að skrá sig í 

sambúð kom í ljós að sá þáttur sem hafði hvað mest áhrif á þá ákvörðun var að þau 

greiddu umtalsvert lægri leigu en áður. Hafði sá þáttur það mikil áhrif að þrátt fyrir að 

þau misstu húsaleigubæturnar alveg, þau fengju lægri barnabætur og greiddu hærri 

leikskólagjöld var heildarafborgun þeirra vegna þessara kostnaðarliða lægri. 

 

  



2 
 

Efnisyfirlit  

1. Inngangur ................................................................................. 4 

2. Forsendur ................................................................................. 5 

2.1 Forsendur  rannsóknarinnar ................................................................... 5 

3. Bætur og afslættir ..................................................................... 6 

3.1 Húsaleigubætur ...................................................................................... 7 

3.2 Barnabætur............................................................................................. 9 

3.3 Leikskólagjöld ....................................................................................... 11 

3.3.1 Persónuafsláttur ..................................................................................... 11 

4. Útreikningar fyrir einstaklinga ................................................. 13 

4.1 Konan ................................................................................................... 13 

4.1.1 Leikskólagjöld ....................................................................................... 13 

4.1.2 Húsaleigubætur hennar .......................................................................... 13 

4.1.3 Barnabætur hennar ................................................................................. 13 

4.2 Maðurinn .............................................................................................. 14 

4.2.1 Húsaleigubætur hans .............................................................................. 14 

5. Konan og maðurinn í sambúð ................................................ 15 

5.1 Í skráðri sambúð ................................................................................... 15 

5.1.1 Húsaleigubætur ...................................................................................... 15 

5.1.2 Barnabætur ............................................................................................. 15 

5.1.3 Persónuafsláttur og bætur við tekjumissi ............................................... 16 

5.1.4 Leikskólagjöld ....................................................................................... 17 

5.2 Í óskráðri sambúð ................................................................................. 17 

5.2.1 Húsaleigubætur ...................................................................................... 17 

5.2.1.1 Hans íbúð ........................................................................................ 17 

5.2.1.2 Hennar íbúð .................................................................................... 17 

5.2.2 Persónuafsláttur þeirra og bætur við tekjumissi .................................... 18 

5.2.3 Leikskólagjöld ....................................................................................... 18 

6. Samantekt úreikninga ............................................................. 19 



3 
 

6.1 Bæturnar .............................................................................................. 19 

6.1.1 Samantekt konunnar sem einstætt foreldri ............................................ 19 

6.1.2 Samantekt í skráðri sambúð ................................................................... 19 

6.1.3 Samantekt vegna óskráðrar sambúðar ................................................... 20 

6.2 Samantekt bóta .................................................................................... 20 

6.3 Samantekt útgjalda ............................................................................... 21 

6.4 Samantekt á greiðslubyrði .................................................................... 22 

6.5 Samtals bætur ...................................................................................... 23 

7. Lokaorð .................................................................................. 25 

Heimildaskrá ................................................................................... 27 

 



4 
 

1. Inngangur 

Í þessari ritgerð er skoðað hvaða hagrænu áhrif það hafi fyrir tvo einstaklinga að hefja 

sambúð í Reykjavík eða hvort það sé hagkvæmara að búa áfram á hvoru heimilinu 

fyrir sig. Hugað verður að hlutum eins og hvort hagkvæmt sé að búa einn, búa saman 

og hvaða máli það skipti þegar börn eru á framfæri þessara einstaklinga. Þannig 

verður skoðað hvernig mismunandi sambúðarform getur haft áhrif á fjárhagslega 

afkomu.  

Skoðað verður hversu mikill áhrif það hefur á heildarútgjöld tveggja ákveðinna 

einstaklinga að upphæð barnabóta, húsaleigubóta og leikskólagjalda hækki eða lækki 

eftir því hvort þau búa ein eða fara í sambúð. Fundið verður út hvaða bótaupphæðir 

þau eiga rétt á út frá ákveðnum forsendum. Athugað verður hverjir helstu útgjaldaliðir 

þeirra eru og hver heildargreiðsla þeirra yrði á mánuði í leigukostnað eftir að búið er 

að finna út hvaða húsaleigubætur þau eigi rétt á.  

Í tilviki konunnar er gert ráð fyrir því að barn sé skráð á hana og því  bætast 

leikskólagjöld við kostnað hennar. Frá þessum greiðslum eru síðan dregnar  

barnabætur sem hún hefur rétt á.  Eru þessir þættir síðan einnig skoðaðir með tilliti til 

hvort þau skuli skrá sig í sambúð eða ekki en við það að skrá sig í sambúð breytist sú 

upphæð sem fæst í húsaleigubætur, barnabætur og þau þurfa að greiða meira fyrir 

dagvistun í leikskóla. Aðalmarkmið verkefnisins er að gera úttekt sem lýsir stöðu 

einstaklinga og sambúðaraðila og hvað þetta varðar.  

Ég valdi þetta efni eftir að ég hóf sambúð með kærastanum mínum í haust og 

fór þá að velta fyrir mér hvað myndi breytast við það. Ef ég hefði valið að taka fyrir 

láglaunafólk eða námsmenn þá sést að munurinn er ekki svo mikill við það að skrá sig 

í sambúð. Þó fá sambúðaraðilar nú ekki eins háar barnabætur og áður vegna 

lagabreytinga, einnig fá þau ekki eins háar húsaleigubætur ef þau eru með einhverjar 

tekjur að ráði. Það sem mig langaði að sjá með þessari ritgerð er hvernig þetta væri 

fyrir fólk með fastar tekjur og þannig sjá hvernig það er raunhæft að ætla að þetta 

verði hjá okkur þegar við erum búin með nám.  
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2. Forsendur 

Eitt af því sem ætti að fylgja þegar fólk ákveður að byrja að búa saman er að athuga 

hvaða áhrif það hefur á afkomu þeirra. Þegar  horft er á tvo einstaklinga, annan 

einstaklinginn með barn og hinn barnlausan þá eru nokkrir hlutir sem geta skipt hvað 

mestu máli varðandi fjárhagslega afkomu. Þeir þættir sem skipta mestu máli við slíka 

útreikninga eru húsaleigubætur, barnabætur og leikskólagjöld. Þá verður húsaleiga 

einnig notuð við úrreikninginn þar sem sá þáttur skiptir einnig verulegu máli þegar til 

sambúðar er farið og til að gera útreikninga raunhæfari. Í ritgerðinni verður miðað við 

tölur frá skattárinu 2010. 

2.1 Forsendur  rannsóknarinnar 

Tveir einstaklingar verða skoðaðir. Annar þeirra er einstæð móðir sem býr í leiguíbúð 

með 4 ára barni sínu í Reykjavík. Hún er á almennum vinnumarkaði og er með barnið 

sitt  í 8 tíma vistun á leikskóla í Reykjavík.  Hinn einstaklingurinn er karlmaður sem 

býr einn í leiguíbúð og býr hann einnig í Reykjavík. Húsaleigan hjá hvoru fyrir sig er 

120 þúsund krónur á mánuði áður en tekið er tillit til húsaleigubóta.  

Þau eru höfð jafn tekjuhá til þess að tekjur skekki ekki niðurstöður og eru 

heildartekjur hvors um sig 3 milljónir króna á ári. Í ritgerðinni verður gert ráð fyrir því 

að ef þau taki þá ákvörðun að byrja að búa saman að þá skrái þau sig í sambúð þann 

31. desember. Er það gert til að auðvelda útreikninga þar sem flestar bætur frá ríkinu 

miðast við áramót. Húsaleigubætur reiknast þó með öðrum hætti  þar sem þær fara 

aðeins eftir tekjum og ekki skiptir máli hvenær árs sambúð hefst á meðan upphæð 

barnabóta miðast við hjúskaparstöðu um áramót.  

Gert verður ráð fyrir því að þau eigi litlar eða engar eignir og að skuldastaða 

þeirra verði jöfn eignum en það er gert til að ekki sé nauðsynlegt að nota eignastöðu 

við útreikning barnabóta eða húsaleigubóta. Skoðuð verða tvö möguleg tilvik, hvort 

það borgi sig fyrir þau að búa í sitt hvoru lagi eða hefja sambúð og skrái hana lögum 

samkvæmt.  
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3. Bætur og afslættir 

Í OECD ríkjum eru 5 til 15 prósent af vergri landsframleiðslu notað til 

opinberra útgjalda. Af þeim útgjöldum eru mikið af fjármunum notað til 

almannatrygginga í öllum vestrænum ríkjum. Tilgangur  almannatryggingakerfisins er 

alltaf sá sami, hvar sem við erum í heiminum, þó það sé misjafnt hvað er lagt áherslu á 

eftir löndum.  

* “Tryggja einstaklingum lágmarksframfærslu, m.a. til þess að draga úr fátækt.  

* Trygging fyrir óvæntum tekjumissi  (t.d. atvinnuleysistryggingar og  

  slysa- eða sjúkratengdar greiðslur).  

* Tekjujöfnun yfir æviskeiðið í samhengi við þarfir einstaklinga (t.d.      
ellilífeyrir).  

* Minnkun ójafnaðar í samfélaginu.  

* Tilfærslur til ýmissa hópa, t.d. til þeirra sem eru með börn á framfæri sínu  

(það gæti t.d. verið þáttur í að auka fæðingartíðni) „  (Arnaldur, 2011). 

 

Á Íslandi eru ákvarðanir um mismunandi greiðsluflokka undir mismunandi 

ráðuneytum og er ákvörðun um fjárhæðir og fyrirkomulag greiðslu til foreldra með 

afar mismunandi hætti og breytast þær reglur ört nú á síðutu árum. Sumar ákvarðanir 

eru teknar á Alþingi, aðrar ákvarðanir koma frá ráðherrum og enn aðrar ákvarðanir 

koma frá þar til skipuðum nefndum.  Hér á landi eru átta bótategundir og aðrar 

greiðslur til foreldra til aðstoðar við framfærslu barna. Þá er ekki talið með aðstoð 

vegna fæðingarorlofs eða veikinda barna. Bæturnar eru í formi barnabóta, meðlags, 

mæðra og feðralauna, barnalífeyris, atvinnuleysisbóta (viðbót vegna barna), námslána 

(viðbót vegna barna), húsaleigubóta (viðbót vegna barna) og vaxtabóta (viðbót vegna 

barna) (Arnaldur, 2011). 

Margir þættir hafa áhrif á fjárstuðning ríkisins til almennings og eru margar 

bótanna tekjutengdar og oft breytilegar eftir fjölda þeirra barna sem fólk eignast.  

Einnig eru barnabætur breytilegar eftir aldri barns.  Þá er fjárstuðningur fremur 

misjafn því stundum fá foreldrar aukinn stuðning með auknum fjölda barna en einnig 

eru dæmi í kerfinu þar sem fjárstuðningur lækkar með auknum barnafjölda (Arnaldur, 

2011). 
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Tekjuskattur er greiddur á Íslandi óháð því hvort börn eru á heimilinu. Þó eru 

ýmsar sértækar ívilnanir veittar vegna barna svo sem vegna langvinnra sjúkdóma eða 

fötlunar vegna aukins kostnaðar við umönnun þeirra. Einnig er unnt að fá skattaafslátt 

ef útgjöld vegna menntunar barna sem eru eldri en 16 ára eru veruleg (TSL). 

Skattaívilnanir eru þó taldar vera óverulegur hluti af kjörum fjölskyldna með börn. 

Persónuafsláttur vegna tekjuskatts er millifæranlegur hjá hjónum og sambúðarfólki að 

fullu þegar einungis annar aðilinn stundar vinnu og er ekki ætlaður til mæta aukinni 

framfærsluþörf barnafjölskyldna. (Arnaldur, 2011) 

Mjög stór þáttur sem taka verður tillit til þegar einstæðir foreldrar íhuga að skrá 

sig í sambúð, þótt sá þáttur sé ekki fjárhagslegs eðlis, er að skráning  í sambúð getur 

breytt miklu um réttindi og skyldur fólks. Meðal annars réttindi sem snerta börnin 

þeirra en 3. mgr. 30. gr. barnalaga nr. 76/2003 segir að ef forsjáraðili fari einn með 

forræði barns og hafi verið ár í sambúð með öðrum aðila þá fái sá einstaklingur 

forræði yfir barninu. Þetta þýðir það að ef forsjárforeldrið sjálft lætur lífið missir hitt 

foreldrið rétt yfir barninu sínu og sambúðaraðilinn verður sjálfkrafa forsjáraðili þess. 

Þetta gerist þrátt fyrir að hitt foreldri barnsins sé á lífi og viljugt til að taka við barninu 

að fullu og öllu leyti.   

Hér á eftir verða skoðaðir frekar þættir sem varða ritgerðina sérstaklega en það 

eru barnabætur, húsaleigubætur og persónuafsláttur. Mæðralaun/feðralaun eiga ekki 

við í þessu tilviki þar sem í dæminu hér á eftir á konan bara eitt barn en til að eiga rétt 

til þeirra verður einstætt foreldri að eiga tvö börn eða fleiri (Tryggingastofnun, án 

ártals). Samkvæmt lögum um félagslega aðstoð nr. 99/2007 falla mæðralaun/feðralaun 

einnig niður ef einstætt foreldri skráir sig í sambúð. 

3.1 Húsaleigubætur 
Árið 2007 þá bjuggu langflestir landsmenn í eigin húsnæði eða tæp 80% en á sama 

tíma voru aðeins 12% landsmanna á leigumarkaðnum. Þar af voru margir í 

námsmanna- eða félagsíbúðum. Hlutfall þeirra sem eiga húsnæði hækkar með fjölgun 

barna á heimilinu. Einnig er hlutfall eigenda húsnæðis mun hærra hjá sambúðarfólki 

og hjónum heldur en hjá einstaklingum og á það líka við um einstæða foreldra 

(Hagstofa Íslands, 2008).  

Byrjað var að greiða húsaleigubætur  árið 1994 þegar lög um húsaleigubætur 

nr. 100/1994 voru sett en þá var sveitarfélögum heimilt að hafa áhrif á það hverjir 
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fengu húsaleigubætur og hverjir ekki. Það var síðan ekki fyrr en árið 1998 sem 

sveitarfélögum varð skylt að greiða almennt fólki á leigumarkaðnum þessar bætur að 

uppfylltum ákveðnum skilyrðum. Fram að árinu 2002 voru þessar bætur skattskyldar 

en þá var ákveðið þær yrðu skattfrjálsar (Arnaldur, 2011). Sveitarfélögum er hins 

vegar heimilt að ákveða hvort þau greiða að auki sérstakar húsaleigubætur til leigenda 

en þær eru hugsaðar til þess að koma á móts við það fólk sem er í sérstaklega erfiðri 

félagslegri- og fjárhagslegri stöðu. Ekki er þó eingöngu nægilegt að eiga í félags- eða 

fjárhagserfiðleikum heldur verður bæði að eiga við til að fólk fái slíkar bætur.  

Húsaleigubætur eru hugsaður sem fjárhagslegur stuðningur við leigjendur og 

til að jafna kjör á húsnæðismarkaði. Þannig er meiningin með þeim að auðvelda 

tekjulitlum fjölskyldum að vera á leigumarkaði og auðvelda þeim að leigja sér íbúðir 

sem hæfa þeirra fjölskyldustærð. Af þeim sem eru á leigumarkaðnum er hlutfall þeirra 

sem eru tekjulágir mun hærra en hjá þeim sem eiga sitt eigið húsnæði (Arnaldur, 

2011). 

Samkvæmt 1. mgr. 9. gr. laga nr. 138/1997 um húsaleigubætur  miðast 

húsaleigubætur, alltaf við tekjur þeirra aðila sem eru skráðir með lögheimili í íbúðinni 

sem leigusamningurinn á við um, óháð því hvort einstaklingarnir eru skráðir í sambúð 

eða séu aðeins meðleigendur. Einstaklingur eða barnlaust sambúðarfólk á rétt á  

18.000  krónum í húsaleigubætur áður en tekið er tillit til tekna. Einstaklingur með 

barn og sambúðarfólk með eitt barn eiga  hinsvegar rétt á 32.000 krónum í 

húsaleigubætur á mánuði áður en tillit er tekið til tekjutengingar. Húsaleigubætur geta 

þó aldrei orðið hærri en 50% af upphæð leigufjárhæðar (Félags- og 

tryggingamálaráðuneytið, 2008). 

Samkvæmt 3. mgr. 2. gr. 1. kafla, reglugerðar nr. 118/2003 um húsaleigubætur 

þá skerðast húsaleigubætur við það að árstekjur heimilismanna fari yfir 2 milljónir 

króna á ári. Þær tekjur sem fara umfram 2 milljónirnar skerðast um 1% mánaðarlega. 

Þ.e.a.s í þeirra tilviki þá er skerðast húsaleigubæturnar um 1% af milljón eða samtals 

10.000 krónur. Húsaleigubætur falla niður við mismunandi háar tekjur fólks og 

barnafjölda því að þegar fólk á börn hækka bæturnar og þarf því meiri tekjuskerðingu 

til að þær falli niður.  

Þannig myndi einstaklingur sem kominn væri með 4 milljónir í árstekjur verða 

fyrir 20.000 króna skerðingu. En þar sem hann á aðeins rétt á 18.000 króna 
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húsaleigubótum sem einstaklingur þá fellur réttur hans alveg niður við þær tekjur. 

Einstætt foreldri eða hjón með eitt barn sem hefðu 4 milljónir í árstekjur yrðu einnig 

fyrir 20.000 króna tekjuskerðingu en ættu þrátt fyrir það  rétt til húsaleigubóta vegna 

þess að reglurnar eru aðrar þegar um sambúðarfólk er að ræða.  

Samkvæmt 3. mgr. 9. gr. laga nr. 138/1997 um húsaleigubætur þá er 

eignastaða þeirra einnig notuð til að ákvarða upphæð húsaleigubóta. Samkvæmt henni 

þá mega eignir þeirra sem búa í húsnæðinu og falla undir 1. gr. laga nr. 90/2003 um 

tekjuskatt ekki fara yfir 6.064.000 að frádregnum skuldum þeirra. Upphæðin er miðuð 

við neysluvísitölu 1. janúar 2011.  Þessi lög verða hér eftir skammstöfuð TSL. Ef 

eignir sambúðaraðila fara yfir þessa fjárhæð eru að auki  tuttugu og fimm prósent 

þeirrar upphæðar sem fer umfram eignamörkin lagðar við þær tekjur sem notaðar voru 

til að reikna út hvað einstaklingur eða sambúðaraðilar eiga rétt á að fá í 

húsaleigubætur (Lög um húsaleigubætur, 1997).   

3.2 Barnabætur 
Ástæða þess að Íslendingar hófu að greiða barnabætur var til að draga úr fátækt og 

með því að leitast við að minnka tekjuójöfnuð í þjóðfélaginu. Með því var ætlunin að 

auðvelda þeim foreldrum sem hafa mjög lágar tekjur að halda börnum sínum uppi og 

bjóða þeim upp á betra líf.  

Barnabótakerfið byrjaði í raun árið 1947 á Íslandi og voru í upphafi kallaðar 

fjölskyldubætur en til að draga úr kostnaði ríkisins voru þær eingöngu greiddar til 

fjölskyldna með fjögur börn eða fleiri. Árið 1960 var þessu hins vegar breytt og þessar 

bætur greiddar með öllum börnum. Til að byrja með voru þær ótekjutengdar en frá 

árinu 1984 jókst hlutfallið sem var tekjutengt með hverju árinu. Það var síðan árið 

1998 sem viðbótin vegna barna yngri en 7 ára væri bætt við og var hún ótekjutengd 

fram að árinu 2011 fyrir tekjuárið 2010  (Guðný Björk Eydal og Stefán Ólafsson, 

2008). Greiðslur til foreldra vegna barnabóta fer í gegnum skattkerfið en þrátt fyrir 

það þá fá allir foreldrar barnabætur til 18 ára aldurs hvort sem þeir hafa greitt skatta til 

samfélagsins eða ekki (TSL). 

Barnabætur eru miðaðar við hjúskaparstöðu þess forsjáraðila sem barnið er 

með lögheimili hjá um áramót. Eins og áður hefur komið fram verður í þeirra tilviki 

gert ráð fyrir að þau skrái sig í sambúð þann 31. desember til þess að þau fái strax við 

næstu úrborgun barnabætur sem sambúðarfólk ef þau ákveða að fara í sambúð. 
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Samkvæmt 1. mgr. A-liðar, 68. gr. TSL dreifast barnabæturnar jafnt til beggja 

sambúðaraðila. Því þegar maðurinn er skráður sem sambúðaraðili konunnar telst hann 

sjálfkrafa vera framfærsluskyldur gagnvart barninu. Þetta gildir hvort sem fólk óskar 

sjálft eftir samsköttun eða ekki (TSL).  

Samkvæmt 4. mgr. A-liðar, 68. gr. TSL eru tekjuskerðingarmörk einstaklings 

með barn 1.800.000 krónur á ári og  eru óskertar barnabætur fyrir einstætt foreldri 

með eitt barn 253.716 krónur á ári.  Samkvæmt 3. mgr. A-liðar, 68. gr. TSL er viðbót 

vegna barna yngri en 7 ára 61.191 krónur á ári. Hámarks barnabætur fyrir eitt barn 

undir 7 ára eru því ofantaldar upphæðir samantaldar eða samtals 314.907 krónur á ári 

sem er þó dreift til framfærsluaðila í fjórum greiðslum á ári.  

Við skráningu í sambúð breytist tekjuskerðingin hins vegar og samkvæmt 4. 

mgr. A-liðar, 68. gr. TSL fer hún að hafa áhrif þegar tekjur þeirra beggja ná 3.600.000  

krónum á ári.  Óskertar barnabætur fyrir fólk í sambúð með eitt barn eru 152.331 

krónur á ári, samkvæmt 3. mgr. A-liðar, 68. gr. TSL og er viðbót vegna barna yngri en 

7 ára sú sama og til einstaklings með eitt barn. Viðbótin vegna aldurs hefur ekki verið 

tekjutengd og þar með höfðu allir sem voru með barn á heimilinu undir 7 ára fengið 

þessa sömu upphæð á ári óháð því hverjar tekjur þeirra eða sambúðarstaða þeirra er 

(TSL). Þessu var hinsvegar breytt núna frá árinu 2011 fyrir tekjuárið 2010 og er búið 

að tekjutengja þessa viðbótargreiðslu.  

Tekjuskerðing vegna barnabóta hjá einstæðu foreldri eða sambúðarfólki með 

eitt barn er þrjú prósent umfram  tekjuskerðingarmörkin. En þegar fólk á tvö börn 

skerðast þær um fimm prósent og ef þau eiga þrjú börn eða fleiri, skerðast tekjurnar 

um sjö prósent. Viðbót vegna barna yngri en 7 ára er alltaf skert um þrjú prósent af því 

sem fer umfram tekjuskerðingarmörkin, óháð barnafjölda (Ríkisskattstjóri, 2010a). 

Barnabætur eru greiddar fyrirfram í fyrri tveimur greiðslum ársins, þ.e.a.s 1. 

febrúar og 1. maí. Fyrirframgreiðslan er reiknuð miðað við upplýsingar úr 

staðgreiðsluskrá um tekjur. Síðan í ágúst eru barnabætur reiknaðar miðað við 

skattaskýrslur síðasta árs og fyrirframgreiðslan síðan dregin frá heildarupphæð 

niðurstöðufjárhæðarinnar sem fólk á rétt á yfir árið. Eftirstöðvum barnabótanna er 

síðan deilt á tvær greiðslur og þær greiddar út 1. ágúst og 1. nóvember 

(Ríkisskattstjóri, 2010a). Ef einhver einstaklingur fær ofgreiddar barnabætur eða fær 
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barnabætur sem sá hinn sami á ekki rétt á þarf hann að borga fjárhæðina til baka til 

ríkisins með fimmtán prósent álagi (TSL). 

3.3 Leikskólagjöld 
Samkvæmt 27. gr. laga nr. 90/2008 um leikskóla þá er sveitarfélögum heimilt að 

ákveða gjaldskrár á leikskólum sveitarfélaga en þó mega þau aldrei vera hærri en sem 

nemur meðal raunkostnaði fyrir hvert barn í leikskólum sveitarfélagins. 

Undanfarin ár hafa leikskólagjöld í Reykjavík verið sett fram í þremur 

gjaldflokkum. Í fyrsta gjaldflokk fara sambúðaraðilar þar sem báðir aðilar eru á 

vinnumarkaði. Í gjaldflokk tvö falla þeir einstaklingar þar sem annar aðilinn er í námi 

en hinn er á vinnumarkaði og í þriðja gjaldflokkinn falla þeir einstaklingar sem eru 

báðir í námi, einstæðir foreldrar og ef annað eða báðir foreldrar eru að minnsta kosti 

75% öryrkjar (Reykjavíkurborg, 2009). Þessi gjaldskrá hélst óbreytt fyrir árið 2010 og 

því er notuð gjaldskrá sem gefin var út 2009 (Reykjavíkurborg, 2010). 

Dvalarstundir Gjaldflokkur 1 Gjaldflokkur 2 Gjaldflokkur 3 

8 klst 20.655 16.799 12.207 

Gjaldskrá leikskólasviðs Rvk 2009                                    Tafla 1 

3.3.1 Persónuafsláttur 

Persónuafsláttur hefur verið við líði á Íslandi frá árinu 1981. En það var árið þegar  

staðgreiðslukerfið var tekið í notkun. Þetta var staðfest með lögum nr. 75/1981 um 

tekjuskatt og eignaskatt. Með lögunum var þess krafist að einstaklingar greiddu skatt 

jafnóðum af launum sínum en fram að því var árlegt uppgjör í ágúst fyrir síðasta 

tekjuár og skattar greiddir í framhaldi af því.  

Allir þeir einstaklingar á Íslandi sem falla undir 1. gr. TSL eiga rétt á 

persónuafslætti. En það eru meðal annars einstaklingar sem eru heimilisfastir hér á 

landi, eða eru á landinu nægilega marga daga ársins.  Viðvera um borð í íslenskum 

skipum og loftförum telst til daga á landinu samkvæmt TSL. Þegar búið að er reikna 

hversu mikinn tekjuskatt einstaklingur skal greiða, út frá mismunandi forsendum 

tekjuupphæða, er persónuafslátturinn dreginn frá þeirri upphæð og lækkar þannig þá 

upphæð sem viðkomandi greiðir í heildartekjuskatt. Ef aðili nýtir ekki allan 

persónuafslátt sinn til lækkunar tekjuskatts er hann notaður til að greiða útsvar.  
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Ef einstaklingur á inni ónýttan persónuafslátt um áramót fellur hann niður í 

tilviki einstaklinga. Þegar fólk er hinsvegar samskattað mega þau nýta umfram 

persónuafslátt hvors annars til að lækka skatta sína. Til þess að sambúðarfólk hafi rétt 

á að nýta sér skattkort sambúðaraðilans til frádráttar frá sköttum sínum verða þau að 

vera búin að vera í skráðri sambúð í það minnsta í ár, þau eigi von á barni saman eða 

að þau eigi barn saman nú þegar. Þetta á við hvort sem er um að ræða sambúð tveggja 

einstaklinga af sama eða mismunandi kyni (Ríkisskattstjóri, 2010b). 

Persónuafsláttur hvers einstaklings var fyrir tekjuárið 2010, 44.205 krónur á 

mánuði eða 530.466 á ári. Samkvæmt 3. mgr. A-kafla, 67. gr. TSL má ekki færa 

persónuafslátt milli mánaða en það má nota uppsafnaðan ónýttan persónuafslátt ef 

hann hefur safnast upp á meðan skattkortið hefur verið geymt hjá launagreiðanda. Og 

þannig í raun færa persónuafslátt á milli mánaða. Frá árinu 2003 var hægt að flytja 

persónuafslátt á milli sambýlisaðila að fullu en áður voru einhver takmörk á því. 

(Ríkisskattstjóri, 2010b)  
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4.  Útreikningar fyrir einstaklinga 

4.1 Konan 

Konan býr í leiguhúsnæði og á því rétt á húsaleigubótum. Hún er með eitt barn á sínu 

framfæri og á þess vegna rétt á barnabótum og hærri húsaleigubótum heldur en 

barnlaus einstaklingur. Í útreikningum fyrir hana verða reiknaðir út tveir stærstu föstu 

kostnaðarliðir hennar en það eru húsaleiga og leikskólagjöld. Auk þess verða 

reiknaðar þær bætur sem hún gæti átt rétt á sem leigjandi húsnæðis og sem einstætt 

foreldri.  

4.1.1 Leikskólagjöld 

Samkvæmt gjaldskrá Leikskólasviðs Reykjavíkur sem fjallað var um í kafla 2.2.3 

greiðir hún sem einstætt foreldri eftir gjaldflokki 3. Leikskólagjöld hennar nema því 

12.207 krónur á mánuði sem gera 146.484 krónur á ári. 

4.1.2  Húsaleigubætur hennar 

Húsaleiga konunnar er 120.000 krónur  á mánuði sem eru samtals 1.440 þúsund 

krónur á ári. Sú fjárhæð sem hún greiðir þannig árlega til þessarra tveggja  

kostnaðarliða, það er að segja leigu og leikskólagjöld, eru samtals 1.586.484 krónur á 

ári en þetta eru upphæðir áður en tekið er tillit til húsaleigubóta. Eins og fram kemur í 

dæmi okkar hér fyrir framan í kafla 2.2.1 þá eru húsaleigubæturnar sem hún á rétt á 

32.000 krónur á mánuði áður en tekið er tillit til tekjuskerðingar þar sem hún er með 

eitt barn á heimilinu. Þær bætur eru svo skertar um 1% af öllum tekjum umfram 2 

milljónum. Þar sem laun hennar  eru 3 milljónir á ári er skerðingin sem hún verður 

fyrir 1% af milljón. Það gera 10.000  krónur mánaðarlega en það er sú fjárhæð sem 

hennar bætur lækka vegna tekjuskerðingarinnar. Húsaleigubætur hennar verða því 

22.000 krónur mánaðarlega eftir að tekjuskerðingin hefur verið dregin frá. Hún fær 

því samtals 264.000 krónur  á ári í húsaleigubætur. 

4.1.3  Barnabætur hennar  

Eins og fjallað var um í kafla 2.2.2 eru tekjuskerðingarmörk við útreikning barnabóta 

til einstaklinga við 1.800.000 krónur. Þar sem konan hér er með 3 milljónir í árstekjur 

er stofn til skerðingar hjá henni sú upphæð sem fer umfram þá fjárhæð eða 1.200.000 



14 
 

krónur. Þrjú prósent af skerðingarstofninum eða 36.000 krónur er því dregnar frá  

óskertum barnabótum hennar sem voru 253.716 krónur á ári. Verða því tekjutengdar 

barnabætur hjá henni 217.716 krónur á ári. Viðbót vegna barna yngri en 7 ára er 

61.191 krónur á ári en þær eru einnig skertar um þrjú prósent eða 36.000 krónur og 

barnabætur hennar eru því alls 242.907 krónur á ári og fær hún því  til útborgunar 

60.727 krónur ársfjórðungslega.  

4.2 Maðurinn 

Maðurinn býr í leiguíbúð og er barnlaus og hefur þess vegna ekki rétt á barnabótum. 

Eins og allir sem leigja íbúð hefur hann rétt á húsaleigubótum ef tekjur hans eru ekki 

það háar að húsaleigubæturnar falli niður vegna tekna.  

4.2.1 Húsaleigubætur hans 

 Maðurinn leigir íbúð á 120.000 krónur á mánuði sem er sama fjárhæð og konan 

greiðir. Það gera samtals 1.440.000 krónur á ári áður en tekið er tillit til húsaleigubóta. 

Eins og fram kom hér að framan í kafla 2.2.1. þá á hann sem einstaklingur rétt á 

18.000 krónum mánaðarlega í húsaleigubætur áður en tekið er tillit til tekjuskerðingar. 

Sama tekjuskerðing á við hjá manninum og konunni, þar sem þau eru með jafnar 

tekjur, eða 1% af 1 milljón sem er jafnt 10.000 króna skerðingu mánaðarlega. Verður 

það til þess að hann á rétt á húsaleigubótum að upphæð 8.000 krónur mánaðarlega eða 

96.000 krónur á ári. 
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5. Konan og maðurinn í sambúð 

5.1  Í skráðri sambúð 

Þegar maðurinn og konan skrá sig í sambúð dreifist réttur þeirra til barnabóta á báða 

sambúðaraðila og eru því tekjur þeirra beggja notaðar til að reikna barnabætur nú. 

Einnig er hámark barnabóta yfir árið lægra hjá sambúðarfólki en hjá einstæðum 

foreldrum og verður því upphæðin sem dreifist til þeirra lægri en þegar konan var 

einstæð.  

Þegar þau ákveða að  hefja sambúð og  skrá sig í sambúð eru þau búin að segja 

upp leigunni á annarri íbúðinni og flytja í hina íbúðina. Þar sem þau eru að greiða jafn 

háa leigu á báðum stöðum þá skiptir ekki máli hvor íbúðin verður fyrir valinu. 

5.1.1  Húsaleigubætur 

Eins og fram kom í kafla 2.2.1 þá eiga einstæðir foreldrar  og sambúðarfólk með eitt 

barn  rétt á sömu upphæð í húsaleigubætur fyrir tekjuskerðingu eða samtals 32.000 

krónur á mánuði. Tekjuskerðingarmörk eru þau sömu hvort sem það er aðeins einn 

einstaklingur með tekjur skráður með lögheimili í íbúðinni eða fleiri.  

Áður en þau flytja í eina íbúð saman eiga þau hvort um sig rétt á 

húsaleigubótum en réttur þeirra breytist við það að hefja sambúð þar sem þá eru tekjur 

heimilisins orðnar þeim mun hærri. Þau eru samanlagt með 6 milljónir á ári í tekjur og 

þar af leiðandi er skerðingarstofn þeirra 1% af 4 milljónum en það gerir 40.000 krónur 

mánaðarlega. Þau áttu aðeins rétt á 32.000 krónum í húsaleigubætur og þar sem 

tekjuskerðingin er svona há þá fá þau engar  húsaleigubætur og þurfa því að greiða 

leiguna að fullu eða 120.000 krónur á mánuði og 1.440.000 á ári. 

5.1.2 Barnabætur 

Áður en þau flytja saman á konan rétt á barnabótum sem einstætt foreldri en við 

skráningu þeirra í sambúð þá hefur hann einnig rétt á barnabótum. Sú upphæð sem 

þau eiga rétt á saman er þó lægri en hún ein átti rétt á sem einstæð móðir en það er 

vegna þess að barnabætur sambúðarfólks eru lægri sama hvaða tekjur þau hafa.  

Skerðingarstofn þeirra er 2.400.000 krónur þar sem þau eru samanlagt með 6.000.000 

í laun á ár en mismunur launanna og 3.600.000 tekjuskerðingarmarkanna myndar 
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stofn til skerðingar. Tekjuskerðingin yrði því þrjú prósent af þeirri upphæð sem gera 

samtals 72.000 krónur. Eins og hjá einstaklingum skerðast bæturnar um þrjú prósent 

af skerðingarstofninum þar sem ennþá er bara um eitt barn að ræða. Eftir 

tekjuskerðinguna yrðu barnabætur þeirra því 80.331 krónur á ári. Auk þess ættu þau 

að fá 61.191 króna viðbótina en þar sem hún skerðist einnig um þrjú prósent af 

tekjuskerðingarstofninum þá fellur sú viðbót niður og eru heildarbarnabætur þeirra því  

80.331 krónur á ári sem dreifist jafnt til beggja sambúðaraðila. Þessar bætur eru  

greiddar út í 4 greiðslum á ári og koma því 10.042 krónur til úthlutunar til hvors aðila 

sambúðarinnar ársfjórðungslega eða samtals 20.084 krónur. Barnabætur þeirra væru 

því 3.347 krónur til þeirra hvors um sig eða samtals 6.694 krónur þegar því er dreift 

mánaðarlega. Þar sem við ætlum að gera ráð fyrir að þau séu skynsöm þá má draga þá 

ályktun að þau myndu sjálf dreifa greiðslunum niður á mánuði þar sem það hentar 

væntanlega betur til greiðslu reikninga. 

5.1.3 Persónuafsláttur og bætur við tekjumissi 

Eins og fram kom hér að ofan í kafla 2.2.4 þá verða þau að vera búin að vera í sambúð 

í að minnsta kosti ár til þess að mega nýta persónuafslátt hvors annars þar sem þau 

eiga ekki barn saman né eiga von á barni. Þegar að því kemur að þau eru búin að vera 

í sambúð í eitt ár þá mega þau því nota persónuafslátt hvors annars. Þannig að ef 

annað þeirra myndi missa sínar tekjur algjörlega, þau verða fyrir miklum tekjumissi af 

einhverjum orsökum eða jafnvel hefja nám  þá getur annar sambúðaraðilinn notað 

persónuafslátt hins aðilans. En það væri þá 530.466 krónur fyrir árið 2010 sem ekki 

væri hægt að nota ef þau  mættu ekki samskatta sig og félli því niður við áramót eins 

og lög gera ráð fyrir.  

Ef einhverntíman  kæmi að því að annað eða báðir sambúðaraðila myndu 

missa tekjur sínar þá yrðu bæði barnabætur og húsaleigubætur hærri þar sem upphæð 

þessara bóta eru tekjutengdar. Eins og tekjustaða þeirra er núna eru þau með það háar 

tekjur að þau nýta sinn persónuafslátt að fullu hvort um sig. 
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5.1.4 Leikskólagjöld 

Samkvæmt gjaldskrá Leikskólasviðs Reykjavíkurborgar færast þau við skráningu í 

sambúð í gjaldflokk eitt þar sem hann er fyrir fólk í skráðri sambúð þar sem báðir 

aðilar eru á vinnumarkaði. Við það að fara í þann gjaldflokk breytist upphæðin sem 

þau greiða í samtals 20.655 mánaðarlega eða 247.860 krónur á ári fyrir vistunina.  

5.2 Í óskráðri sambúð 

Til samanburðar verður hér tekinn saman kostnaður vegna einstaklinga sem flytja 

saman en skrá sig samt sem áður ekki í sambúð þrátt fyrir að það sé engan vegin 

leyfilegt samkvæmt lögum. Þar sem þau eru ekki skráð í sambúð telst maðurinn ekki 

hafa framfærsluskyldu gagnvart barninu og því á aðeins konan rétt til barnabóta í því 

tilviki. Aðeins annað þeirra getur haft rétt til húsaleigubóta þar sem eingöngu annað 

þeirra er skráð fyrir íbúðinni og verður hinn aðilinn að hafa lögheimili sitt 

annarsstaðar. Eins og í skráðri sambúð verða þau því að segja upp annarri íbúðinni til 

að vera ekki að borga af tveimur íbúðum. Þegar þau velja þessa leið breytast 

barnabætur hennar ekkert en þá er maðurinn ekki framfærsluskyldur gagnvart barni 

hennar í lögum og fær þess vegna engar barnabætur. 

5.2.1 Húsaleigubætur 

Þegar þau ákveða hvor íbúðin verður fyrir valinu með tilliti til hvar þau ætla að hefja 

sambúð þarf að velta fyrir sér nokkrum möguleikum. Það getur skipt þau miklu máli 

hvað húsaleigubætur varðar hvorri íbúðinni þau koma til með að búa í þar sem 

maðurinn átti rétt á mun lægri húsaleigubótum en einstæða móðirin. Mismunurinn á 

því hvaða bætur þau eiga rétt á eftir því hvora íbúðina þau velja í þessari stöðu er því 

14.000 krónur á mánuði.    

5.2.1.1 Hans íbúð 

Ef þau kjósa að búa í hans íbúð þá greiða þau þá 112.000 krónur mánaðarlega í leigu 

eða 1.344.000 krónur á ári  eftir að tekið hefur verið tillit til húsaleigubóta.  

5.2.1.2 Hennar íbúð 

Ef þau kjósa að búa í hennar íbúð þá greiða þau 98.000 krónur mánaðarlega í leigu 

eða 1.176.000 krónur á ári eftir að tekið hefur verið tillit til húsaleigubóta. Hún heldur 
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sínum barnabótum þar sem hún er skráð einstætt foreldri þrátt fyrir að vera í sambúð 

en þá fær hún 242.907 krónur á ári eins og kom fram í kafla 2.1.2 

5.2.2 Persónuafsláttur þeirra og bætur við tekjumissi 

Þar sem þau myndu vera í óskráðri sambúð hér þá gætu þau ekki nýtt persónuafslátt 

hvors annars. Það yrði þá 44.205 krónur mánaðarlega sem þau gætu ekki nýtt ef af 

einhverjum ástæðum annað þeirra myndi missa allar tekjur sínar. Árlega væru það þá 

530.460 krónur. 

5.2.3 Leikskólagjöld 

Þau greiða það sama fyrir leikskóla og áður þar sem þau skrá sig ekki í sambúð eða  

12.207 krónur mánaðarlega sem er 146.484 krónur á ári.  
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6. Samantekt úreikninga 

6.1 Bæturnar 

Hér að framan hefur verið listað upp hvað fólk í tiltekinni húskaparstöðu þarf að 

greiða í leigu og leikskólagjöld og skoðaður réttur þeirra  til mismunandi bóta. Hér á 

eftir eru settar fram töflur með samantektum fjárhæða vegna þessara sömu 

einstaklinga. Fyrst eru því listaðar upp samantektir eftir mismunandi hjúskaparstöðu 

og síðan gerðar töflur þar sem settar eru saman þær fjárhæðir sem málið varðar til 

einföldunar á samanburðinum og til að átta sig betur á því hvaða leið sé hagkvæmust.  

6.1.1 Samantekt konunnar sem einstætt foreldri 

Miðað við þá útreikninga sem fram hafa komið þá fær einstæða konan 264.000 krónur 

brúttó í húsaleigubætur auk  242.907 króna í barnabætur á ári sem eru samtals 554.907 

krónur ári. Þetta gera bætur upp á rúmlega 46.000 á mánuði.  

Hún greiðir einnig 120.000 krónur í leigu eða 98.000 krónur nettó mánaðarlega 

eftir frádrátt húsaleigubóta, en það gerir 1.176.000 krónur sem hún greiðir í leigu á ári 

hverju eftir að tekið hefur verið tillit til húsaleigubóta. Þegar leikskólagjöld og leiga 

eftir húsaleigubætur eru lögð saman þá eru það samtals 110.207 krónur sem hún 

greiðir mánaðarlega fyrir þessa tvo kostnaðarliði.  

Samantekt mannsins Hann greiðir samtals 120.000 krónur í húsaleigu 

mánaðarlega og fær húsaleigubætur að upphæð 8.000 krónum fyrir sama tímabil. Því 

greiðir hann samtals 112.000 krónur í húsaleigu á mánuði eða 1.344.000 krónur á ári 

þegar búið er að taka tillit til húsaleigubótanna.  

6.1.2 Samantekt í skráðri sambúð 

Eins og kom fram hér að ofan þá greiða þau 120.000 krónur á mánuði í leigu áður en 

tekið er tillit til þeirra húsaleigubóta sem þau eiga rétt á þegar þau búa í sitthvoru lagi. 

Við sambúðarskráningu er komið í ljós að sökum hárra tekna þeirra eiga þau ekki 

lengur rétt á neinum húsaleigubótum og greiða þess vegna alla leiguna án aðstoðar 

bóta. Þau greiða einnig hærri leikskólagjöld fyrir barn konunnar nú að upphæð 20.655 

krónur mánaðarlega. Fyrir þessa tvo kostnaðarliði greiða þau því 140.655 krónur 
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mánaðarlega eða 1.687.860 krónur árlega. Þar að auki  fá þau samtals að meðaltali 

tæpar 7.000 krónur í barnabætur mánaðarlega en útgreitt ársfjórðungslega.  

6.1.3 Samantekt vegna óskráðrar sambúðar 

Gert er ráð fyrir því að þau velji þann kost sem er hagkvæmari fyrir þau fjárhagslega 

og velji að flytja inn í þá íbúð sem konan er skráð fyrir. Þá er heildargreiðsla þeirra 

110.207 krónur mánaðarlega fyrir leigu og leikskólagjöld eða samtals 1.322.484 

krónur á ári. Ef þau hefðu hinsvegar hefðu ákveðið að búa í íbúð mannsins hefði þessi 

kostnaður verið 124.207 krónur mánaðarlega vegna þessara tveggja kostnaðarliða eða 

samtals 1.490.484 krónur á ári. Mismunur þarna á milli er 168.000 krónur á ári. 

Þessu til viðbótar fær konan barnabætur mánaðarlega að meðaltali rúmar 

20.000 krónur í stað 7.000 króna en þær eru einungis greiddar út ársfjórðungslega eins 

og í hinum tilvikunum. Mismunur þarna á milli er því 13.000 mánaðarlega vegna 

þessa liðar og gera því 156.000 á ári.  

 

6.2 Samantekt bóta 

Bætur Húsaleigubætur Húsaleigubætur Barnabætur 

Samtals 

bætur Samtals  bætur 

  á mánuði á ári á ári á ári á mánuði 

Í sitthvoru 

lagi 
30.000 360.000 242.907 602.907 50.242 

Saman –  

skráð 
- - 80.331 80.331 6.694 

Saman - 

óskráð 
22.000 264.000 242.907 506.907 42.242 

Samantekt bóta                                                                                                   Tafla 2 

Í töflunni hér að ofan eru teknar saman þær bætur sem konan og maðurinn, sem notuð 

voru í forsendunum, eiga rétt á samanlagt hvort sem þau búa í sitt hvoru lagi, eru í 

skráðri sambúð eða óskráðri. Fyrsta samtalan er sú fjárhæð sem þau eiga rétt á yfir allt 

árið og er seinni samtalan sú upphæð sem þau fá að meðaltali mánaðarlega.  

Þegar litið er á útreikninga á barna- og húsaleigubótum þeirra þá sést að 

munurinn á heildarbótarétti þeirra í óskráðri sambúð eða búa á tveimur stöðum eru 
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aðeins þær 8.000 krónur sem maðurinn fékk í húsaleigubætur þegar hann var skráður 

leigjandi af íbúð. 

En þegar litið er á útreikninga tengda skráðri sambúð þá sést að við það að skrá 

sig í sambúð lækka bætur þeirra verulega bæði vegna tekjutengingar  húsaleigu-

bótanna og vegna breyttra laga um tekjuskerðingu barnabóta. En eins og hefur komið 

fram áður þá miðast tekjutenging húsaleigubóta við alla þá sem eiga lögheimili í 

íbúðinni og eru skattskyldir hvort sem það er einn einstaklingur eða fleiri. 

Tekjutenging barnabóta á aftur á móti bara við þá sem eru með forræði yfir barni eða 

framfærsluskyldur gagnvart barninu, en það á við fólk sem er í sambúð eða gift. Þess 

vegna gætu tveir vinir leigt saman án þess að barnabæturnar hjá öðrum eða báðum 

lækkuðu en það sama á ekki við um húsaleigubætur.   

Tekjumörk barnabóta eru hærri þegar um hjón eða sambúðarfólk er að ræða. 

Fyrir breytingu laganna nú nýlega munaði minna um tekjutenginguna en eftir 

breytinguna hefur tekjutengingin mun meiri lækkunaráhrif á bæturnar. Fyrir tekjuárið 

2010 munar rúmum 162.000 krónum á ári á því hversu háa upphæð þau fá í 

barnabætur.  

6.3 Samantekt útgjalda 

Útgjöld Leiga Leiga Leikskólagjöld  Leikskólagjöld Samtals gjöld Samtals gjöld 

   á mánuði á ári  á mánuði  á ári á mánuði Á ári 

Í sitthvoru 

lagi 
240.000 2.880.000 12.207 146.484 252.207 3.026.484 

Saman – 

 skráð 
120.000 1.440.000 20.655 247.860 140.655 1.687.860 

Saman - 

óskráð 
120.000 1.440.000 12.207 146.484 132.207 1.586.484 

Samantekt útgjalda                                                                                                Tafla 3 

Í þessari töflu, sem tekur saman útgjöldin eftir sambúðarformi, eru teknar saman þær 

upphæðir sem greiddar yrðu í húsaleigu og leikskólagjöld. Er bæði tekið saman hvað 

borgað væri samanlagt á mánuði og í heild yfir árið og er þarna ekki tekið tillit til 

húsaleigubóta. Síðan eru þessar fjárhæðir teknar saman í lokin.  

Þarna sést strax og litið er á töfluna að við það að hefja sambúð lækkar 

greiðslubyrði þeirra verulega óháð því hvort þau séu skráð saman eða ekki. Þar sem þá 

þarf eingöngu að greiða leigu af einni íbúð í stað tveggja áður. Eingöngu sá liður 
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lækkar gjöld þeirra sjálfkrafa um að lágmarki 120.000 krónur mánaðarlega eða 

1.440.000 á ári.  

Þegar þau eru skráð saman hækka leikskólagjöldin sem þau greiða um rúm 40% 

þar sem hvorugt þeirra er í skóla né fellur undir þá skilgreiningu að vera öryrki og 

verða því að greiða eftir hæsta gjaldflokknum. Hækkun á leikskólagjöldunum  er samt 

það lág upphæð þegar miðað er við að losna undan greiðslu annarrar leigunnar að það 

borgar sig alltaf fyrir þau að flytja saman óháð því hvort þau séu skráð saman eða 

ekki. 

6.4 Samantekt á greiðslubyrði 

Greiðslubyrði Útgjöld  Húsaleigubætur Barnabætur Greiðslubyrði 

      meðaltal á mánuði með tilliti til bóta 

Í sitthvoru lagi 252.207 30.000 20.242 193.965 

Saman – skráð 140.655 - 6.694 133.961 

Saman – óskráð 132.207 22.000 20.242 89.965 

Samantekt greiðslubyrði                                                                                    Tafla 4 

Í töflunni sjáum við fyrst setta hér niður heildarútgjöldin sem voru reiknuð hér út fyrir 

ofan. Síðan kemur fram hvaða upphæðir þau fá samanlagt í hverjar bætur fyrir sig út 

frá forsendunum. Í aftasta reitnum er greiðslubyrði þeirra mánaðarlega þegar bæði 

húsaleigubæturnar og barnabæturnar eru dregnar frá útgjöldunum. Með þessum 

upplýsingum gætum við svo reiknað hversu mikið þau ættu eftir af laununum sínum 

til að greiða aðra reikninga eða í uppihald.  

Þegar búið er að taka tillit til húsaleigubóta og barnabóta þá sést að það munar 

mestu, eða tæpum 105.000 krónum mánaðarlega, á því hvort þau velja að búa í sitt 

hvoru lagi eða fara í óskráða sambúð. Er sá munur aðeins vegna þess að þá greiða þau 

eingöngu leigu fyrir eina íbúð en missa þá á móti einnig húsaleigubætur hans. 

 Þegar skoðað er hinsvegar hvort þau skuli búa á sitt hvorum staðnum eða fari í 

skráða sambúð kemur í ljós að munurinn eru 60.000 krónur á mánuði. En sá munur er 

lægri en í fyrra dæminu vegna hækkunar leikskólagjalda, lækkunar húsaleigubóta og 

barnabóta.  
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Þegar skoðaður er munurinn á skráðri og óskráðri sambúð er mun minni munur 

en á milli hina tveggja kostanna. Eða  rúmlega 40.000 þúsund krónur á mánuði sem 

munar á útgjöldunum og þau fá að auki rúmum 13.000 krónum minna í barnabætur á 

mánuði. Yfir heildina litið eru þau því með rúmum 53.000 krónum lægri 

ráðstöfunartekjur mánaðarlega við það að skrá sig í sambúð á móti því að vera í 

óskráðri sambúð.   

6.5 Samtals bætur 

Húsaleigu- og Samtals  bætur Samtals bætur 

Barnabætur á mánuði á ári 

Í sitthvoru lagi 50.242 602.907 

Saman – skráð 6.694 80.331 

Saman – óskráð 42.242 506.907 

Heildarsamtala bótaréttar                            Tafla 5 

Í þessari töflu eru kostnaðarliðirnir leiga og leikskólagjöld tekin algjörlega út úr öllum 

reikniforsendum en við það sjáum við muninn á bótarétt þeirra eftir hjúskaparstöðu. 

Það er samt sem áður i sjálfu sér ekki raunhæfur samanburður þar sem stærsti 

kostnaðarliður flestra einstaklinga og sambúðarfólks er greiðsla vegna húsnæðis, hvort 

sem það er greiðsla á húsaleigu eða að greiða af láni vegna eigin húsnæðiskaupa.  

Við  það að taka út sérstaklega þessa tvo kostnaðarliði og horfa bara á 

húsaleigubæturnar og barnabæturnar gæti það litið svo út að það kæmi best út fyrir 

þau að búa áfram á sitt hvorum staðnum því þá fá þau samtals rúmar 50.000 krónur 

mánaðarlega í bætur. En það er vegna þess að þau eiga rétt á 360.000 krónur í 

húsaleigubætur á ári og rúmum 242.000 krónum á ári í barnabætur. Þá eru 

heildurbætur þeirra á ári um 602.000 krónur miðað við þessar forsendur. Þetta lítur 

mun betur út heldur en þegar þau hefja sambúð en við það fá þau engar 

húsaleigubætur og aðeins rúmar 80.000 krónur á ári í barnabætur. Mismunurinn á 

þessum fjárhæðum eru um 522.000 á ári eða rúmar 43.000 á mánuði. Til þess að það 

borgaði sig fyrir þau að búa ekki saman þá þyrftu þau að greiða minna en 43.000 

krónur samanlagt í leigu fyrir báðar íbúðirnar. Sem er ekki raunhæft leiguverð og þá 

myndu þau einnig nánast missa allar húsaleigubætur sínar vegna þess hve lágt 

leiguverðið væri.  
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Þegar við skoðum þetta líka út frá óskráðri sambúð þá er munurinn á því að 

búa á sitt hvorum staðnum alls ekki svo mikill. En þar munar aðeins 8.000 krónum 

mánaðarlega vegna þess að þau missa húsaleigubætur mannsins. Ef við tökum hins 

vegar gjöldin inn í útreikningana þá sjáum við að það munar mjög miklu á þessum 

tveimur valmöguleikum. En það er vegna þess að húsaleigan er svo stór þáttur í því 

sem þau greiða mánaðarlega. 
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7. Lokaorð 

Niðurstaða rannsóknarinnar er því sú að ekki er hægt að mæla með því að búa áfram á 

sitt hvorum staðnum þar sem það kemur aldrei betur út fyrir þau fjárhagslega vegna 

tvöfaldrar húsaleigu. Heldur er mælt með að velja að hefja sambúð og skrá hana eins 

og lög gera ráð fyrir, þar sem það munar ekki eins miklu á greiðslubyrðinni fyrir þau 

og ef þau hefðu valið að búa á tveimur stöðum. Með því að velja þann kostinn eru þau 

í fyrsta lagi að fara að lögum og taka samfélagslega ábyrgð. Auk þess sem þau eru 

ekki að taka áhættu af því að þurfa að borga ofgreiddar húsaleigubætur eða 

barnabætur til baka með álagi vegna þess að þau hafi fengið bætur frá samfélaginu 

sem þau áttu ekki rétt á með því að búa saman án þess að skrá sambúðina.  

Það kom þó ekki mjög á óvart að sá möguleiki væri hagkvæmastur 

fjárhagslega fyrir fólk væri að hefja sambúð en skrá sig ekki saman miðað við gefnar 

forsendur. Þegar við lítum á þessa mismunandi valmöguleika og sjáum að þau greiða 

43.000 krónum meira mánaðarlega fyrir það eitt að vera skráð í sambúð þá getur það 

litið út fyrir að vera freistandi að brjóta lögin og skrá sig því ekki saman þegar þau 

hefja sambúð.   

En eins og komið hefur fram áður þá verður það að skrá sig ekki í sambúð til 

þess að þau hafa ekki rétt á að nýta skattkort hvors annars ef forsendur þeirra myndu 

breytast svo sem vegna starfsmissis eða veikinda. Þegar málið er því skoðað með tilliti 

til þessa þáttar þá myndi ég segja að þau væru að taka mikla fjárhagslega áhættu með 

því að skrá sig ekki í sambúð.  Ef forsendur þeirra myndu til dæmis breytast mikið 

hvað varðar tekjuöflun þá myndi það ekki endilega koma betur út fyrir þau að vera í 

óskráðri sambúð. Þar sem mismunur bótaupphæða til þeirra sem eru í óskráði sambúð 

á móti því að vera í skráðri sambúð er lægri en eingöngu sú upphæð sem persónu-

afslátturinn er, þar sem bótaupphæðir geta breyst töluvert við tekjulækkun. Og þó það 

sé óraunhæft að öllu jöfnu að áætla að hægt sé að nýta skattkortið 100% þá getur það 

gerst svo sem í í þeim tilvikum sem  annar sambúðaraðilinn fer í skóla eða ef annar 

aðilinn verður að hætta tekjuöflun vegna eigin veikinda eða  sökum veikinda barna 

þeirra.  
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Ef eitthvað gerðist sem breyttti fjárhagsstöðu þeirra verulega kæmi það betur 

út fyrir þau fjárhagslega að vera búin að skrá sig í sambúð eftir að fyrsta sambúðarárið 

er liðið. Það að taka þá ákvörðun að hefja sambúð er þó eflaust stærra skref fyrir 

foreldri sem fer eitt með forsjá barn síns þar sem það er að samþykkja að hinn 

sambúðaraðilinn fari með forsjá ef upphaflegi forsjáraðilinn lætur lífið. Þá er það ekki 

aðeins að velja sér maka heldur einnig forsjáraðila fyrir barn sitt.  

Forsjárforeldrið getur látið það ógert að skrá sig í sambúð þar sem það er í raun 

ekki ólöglegt í lögum að skrá sig ekki í sambúð en það er hins vegar ólöglegt að 

þiggja bætur sem einstætt foreldri þegar fólk er í sambúð. Enda eru bæturnar sem þau 

missa ætlaðar af samfélaginu til að aðstoða einstæða foreldra þar sem einungis einar 

tekjur eru til að standa straum af rekstri heimilisins svo sem til greiðslu húsaleigu. 

  



27 
 

Heimildaskrá 

Arnaldur Sölvi Gíslason. 2011. Fjölskyldubætur á Íslandi. Reykjavík, Háskólaprent. 

Barnalög  nr. 76/2003  

Félags- og tryggingamálaráðuneytið. (2008). Húsaleigubætur [bæklingur]. Reykjavík: 

Félags- og tryggingarmálaráðuneytið. 

Guðný Björk Eydal og Stefán Ólafsson. (2008). Family Policies in Iceland: An  

Overview. Í Ostner, I. og Schmitt, C. (ritstj.), Family Policies in the Context of  

Family Change: The Nordic Countries in Comparative Perspective (bls. 109- 

127). Wiesbaden: VS Verlag für Sozialwissenschaften. 
 

Hagstofa Íslands (2008).  Rannsókn á útgjöldum heimilanna. Reykjavík:  

Hagstofa Íslands. 

Lög um félagslega aðstoð nr. 99/2007 

Lög um húsaleigubætur nr. 100/1994 
 

Lög um húsaleigubætur nr. 138/1997 

Lög um leikskóla nr. 90/2008 

Lög um tekjuskatt nr. 90/2003 

Lög um tekjuskatt og eignaskatt nr. 75/1981 

Reglugerð um breytingu á reglugerð um húsaleigubætur nr. 118/2003. nr:  378/2008 

Reglugerð um greiðslu barnabóta nr. 555/2004 

Reglugerð um húsaleigubætur nr. 118/2003 

Reykjavíkurborg. (2009). Gjaldskrá leikskólasviðs. Skoðað 20. október 2010 á   

http://www.rvk.is/Portaldata/1/Resources/leikskolasvid/skjol/Gjaldskr__Leiksk_lasvi_

_20100414_-_gildir_fr__1._g_st_2009.pdf 

Reykjavíkurborg. (2009). http://www.reykjavik.is/desktopdefault.aspx/6354_view-

2265/tabid-3804/6362_read-24541/ 



28 
 

Ríkisskattstjóri. (2010a). Barnabætur 2010 vegna ársins 2009.  Skoðað 22. október 

2010 á www.rsk.is 

Ríkisskattstjóri. (2010b). Persónuafsláttur.  Skoðað 22. október 2010 á www.rsk.is 

Tryggingastofnun. Mæðralaun/feðralaun. Skoðað 20.janúar 2011 á 

http://www.tr.is/barnafjolskyldur/maedra--og-fedralaun/ 

  


