
 
dk launakerfið – viðbótarlífeyrissparnaður 

Hækkun frádráttar í 4% 

 

1. júlí 2014 var leyfilegur frádráttur vegna iðgjalds í séreignarsjóð hækkaður í 
4% af iðgjaldsstofni (launum).  Frádrátturinn var áður 2%.  Skilyrði frádráttar er 
að iðgjöld séu greidd reglulega, samkvæmt samningi um 
viðbótartryggingavernd, til lífeyrissjóða eða starfstengdra eftirlaunasjóða. 

Hækkun frádráttarins í 4% er almenn og óháð því hvort iðgjaldinu sé 
ráðstafað til greiðslu íbúðarlána. 

Hér á eftir er farið nánar í þær breytingar sem þarf að gera í launakerfinu. 

Leiðbeiningar: 

1. Til að hækka „Lækkun staðgreiðslustofns vegn lífeyrissjóðs“ úr 6% í 8% 
þarf að velja Uppsetning – Staðgreiðsluforsendur frá aðalvalmynd 
launakerfisins.  Tví-smella síðan á 2014 staðgreiðslulínuna og breyta 6,00 
í 8,00 (sjá mynd) 
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2. Til að hækka framlag launþega (iðgjald í séreignarsjóð) úr 2% í 4% er valið 

Launauppsetning – Lífeyrissjóðir.  Við finnum nú viðeigandi lífeyrissjóðs-
uppsetningu og tví-smellum (eða Enter) á hana og breytum línunni 20 – 
Iðgjald í séreignasjóð (veljum Breyta eða tví-smellum á línuna).  Hækkum 
prósentuna úr 2% í 4%. 

 

Gott er að stofna sér uppsetningu fyrir þá sem greiða 2% í séreignarsjóð 
og sér uppsetningu fyrir þá sem greiða 4% (sjá mynd).  Það er 
nauðsynlegt ef það eru launþegar sem greiða áfram aðeins 2% og 
launþegar sem hækka framlagið sitt í 4%. 
 
Nú þarf að setja þessa uppsetningu (4% iðgjaldið) inn á launþegann.  
Við veljum Launþegar frá aðalvalmynd launakerfisins og finnum 
viðeigandi launþega.  Nú getum við t.d. kallað upp upplýsingatréið 
(Ctrl+t) og hægri smellt á Lífeyrissjóðir og valið Setja í lífeyrissjóð 

 
 
 
 

 
 

Viðeigandi lífeyrissjóður er nú valinn. 

dk hugbúnaður ehf. • Bæjarhálsi 1 • 110 Reykjavík • Sími 510 5800 • Fax 510 5812 • dk@dk.is 
 



 
Dæmi um uppsetningar fyrir iðgjöld í séreignasjóði: 

Eins og fram kemur hér að ofan þá er gott að stofna sér uppsetningu fyrir 
þá sem greiða 2% í séreignarsjóð og sér uppsetningu fyrir þá sem greiða 
4%.  Það er nauðsynlegt ef það eru launþegar sem greiða 2% og 
launþegar sem greiða 4%. 
 
Hér að neðan má sjá dæmi um uppsetningu fyrir séreignarsjóðinn 
Lífeyrisauki (Arion banki).  Þessi sjóður er númer 286.  Búið er að stofna 
uppsetningu fyrir 2% framlag launþega og uppsetningu fyrir 4% framlag 
launþega (sjá myndir) 
 

 
 
Hér á myndinni fyrir ofan er búið að stofna uppsetningu fyrir 2% framlag 
launþega.  Lífeyrissjóðurinn er númer 286 og fær heitið Lífeyrisauki 
(Arion banki) – séreign 2%.  Númerið er 286 (sama og lífeyrissjóðurinn).  
Skráðar eru inn upplýsingar um banka og kennitölu.  Í neðri hlutanum er 
síðan sett inn lína fyrir iðgjald launþegans (númer 20) og iðgjald 
atvinnurekandans (númer 21).  Iðgjald launþegans er 2%.  Smellt er á 
hnappinn [Bæta við...] til að setja inn þessar línur. 
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Hér er svo búið að stofna uppsetningu fyrir 4% framlag launþega.  
Lífeyrissjóðurinn er númer 286 og fær heitið Lífeyrisauki (Arion banki) – 
séreign 4%.  Númerið er 286-4 (má ekki vera sama og lífeyrissjóðurinn).  
Skráðar eru inn upplýsingar um banka og kennitölu og línurnar tvær 
settar inn. 
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