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Staðgreiðsluskyldar greiðslur 
 

1. Tengiliður  

1.1 Tengiliður stofnun Hagstofa Íslands 

1.2 Tengiliður deild  Laun, tekjur og menntun 
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2.3 Lýsigögn síðast uppfærð 24. júní 2022 
 

  

mailto:laun@hagstofa.is


Lýsigögn                                                                                                                                                                                                             

 

3. Framsetning  

3.1 Lýsing á gögnum  Upplýsingar byggja í grunninn á staðgreiðsluskrá Skattsins sem hafa verið auðguð með öðrum gögnum svo hægt sé að 
nýta þau til hagskýrslugerðar.  
 
Staðgreiðsluskrá Skattsins er stjórnsýsluskrá en þeir sem teljast launagreiðendur samkvæmt lögum um opinber gjöld 
nr. 45/1987 ber að skila mánaðarlega skilagrein með sundurliðuðum upplýsingum um hvern þann einstakling sem þeir 
greiða staðgreiðsluskylda greiðslu. Við úrvinnslu hefur Hagstofan auðgað gögn svo hægt sé að nýta þau til 
hagskýrslugerðar, til að mynda aðgreint staðgreiðsluskyldar greiðslur í sjö tegundir greiðslna: launagreiðslur, 
fæðingarorlofsgreiðslur, lífeyrisgreiðslur, bætur frá Tryggingastofnun og sjúkratryggingum, atvinnuleysisgreiðslur, 
félagsaðstoð sveitarfélaga og aðrar greiðslur. Einnig hefur bakgrunnsbreytum verið bætt við úr mannfjöldagögnum 
Hagstofu eins og kyn, aldur, búseta og bakgrunnur. Aðalatvinnugrein launagreiðanda byggir á fyrirtækjaskrá 
Hagstofunnar en upplýsingar um aukaatvinnugreinar eru metnar út frá ýmsum heimildum svo sem launarannsókn 
Hagstofunnar, gögnum um starfsmenn í skólum og lögskráningarskrá.  
  
Einyrkjar með rekstur á eigin kennitölu sem greiða sjálfum sér reiknað endurgjald og fjármagnstekjur eru ekki hluti af 
talnaefni um staðgreiðsluskyldar greiðslur.  Einnig greiðslur til einstaklinga sem eru ekki gefnar upp til skatts.  
 
Um er að ræða bráðabirgðatölur. Tölur geta breyst vegna síðbúinna skila eða leiðréttinga frá greiðendum 
staðgreiðsluskyldra greiðslna. Slíkar breytingar leiða yfirleitt til hækkunar greiðslna eftir mánuðum og á það einkum við 
nýjasta tímabil talnaefnis. Í tilfelli launagreiðslna er algengara að fyrirtæki sem greiða fáum starfsmönnum laun skili 
gögnum seint. Tölur breyst einnig ef atvinnugreinaskráningu er breytt í fyrirtækjaskrá Hagstofunnar eða 
lögheimilisskráningu í þjóðskrá en slíkar breytingar geta gilt afturvirkt. Breyting á atvinnugrein getur komið til vegna 
breytingar á starfsemi fyrirtækis eða endurskoðun Hagstofunnar á flokkun. 

https://www.althingi.is/lagas/nuna/1987045.html
https://www.althingi.is/lagas/nuna/1987045.html
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3.2 Flokkunarkerfi  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Atvinnugrein 
Atvinnugrein byggir á ÍSAT08 atvinnugreinaflokkunarkerfinu sem skipar skyldri starfsemi saman í bálka, deildir, flokka 
og greinar til þess að unnt sé að flokka starfsemi launagreiðanda. Kerfið er byggt á samræmdri atvinnugreinaflokkun 
Evrópusambandsins NACE Rev.2 sem liggur til grundvallar sams konar flokkunum í öllum ríkjum Evrópska 
efnahagssvæðisins. Þannig er tryggt að upplýsingar um tiltekna starfsemi eða atvinnugrein í einu ríki séu 
samanburðarhæfar við sams konar upplýsingar í öðrum ríkjum.  Talnaefni atvinnugrein byggir á aðalatvinnugrein 
samkvæmt fyrirtækjaskrá Hagstofunnar.  
 
Atvinnugreinahópar 
Upplýsingar um aukaatvinnugreinar launagreiðanda í blönduðum rekstri liggja almennt ekki fyrir, en þó er reynt að 
nálga slíkt í einstaka atvinnugreinaflokkum í talnaefni um launagreiðslur eftir atvinnugreinahópum og er fyrirvari gerður 
við þá nálgun. Almennt gildir að notast er við aðalatvinnugrein Ísat08 sem byggir á fyrirtækjaskrá Hagstofunnar og þar 
liggur einungis fyrir aðalatvinnugrein launagreiðanda. Til að nálgast önnur atvinnugreinanúmer hjá launagreiðendum 
sem eru með deildarskipta starfsemi (með fleiri en eitt atvinnugreinanúmer) eru atvinnugreinaupplýsingar bættar með 
öðrum heimildum ef þær upplýsingar liggja fyrir, einkum með launarannsókn, lögskráningargögnum og upplýsingum 
um starfsmenn í skólum. Til dæmis ef til eru upplýsingar um hvort starfsmaður vinnur í fiskvinnslu eða fiskveiðum hjá 
launagreiðanda sem starfar bæði í útgerð og fiskvinnslu er atvinnugrein uppfærð samkvæmt því. Ef engar heimildir eru 
til staðar um aukaatvinnugrein er notast við aðalatvinnugreinanúmer rekstrareiningar samkvæmt fyrirtækjaskrá 
Hagstofunnar.  
 
Atvinnugreinin sjávarútvegur byggir á fyrirtækjum sem eru flokkuð í aðalatvinnugreinarnar fiskveiðar og fiskeldi (A:03) 
og fiskvinnslu (C:10.2), þar sem útgerðarfyrirtæki sem stunda bæði fiskveiðar og fiskvinnslu flokkast ýmist í 
aðalatvinnugrein fiskveiðar (A:03.1) eða fiskvinnslu (C:10.2). Flokkurinn Sjávarútvegur er einnig birtur eftir 
undirflokkum, þ.e. fiskveiðar (A:03.1), fiskeldi (A:03.2) og fiskvinnsla (C:10.2). Til að gefa nákvæmari mynd af því 
niðurbroti eru stór útgerðarfyrirtæki, um 30 lögaðilar sem eru með mjög háa veltu og að minnsta kosti fjórðungur 
starfsmanna þeirra starfar til sjós, meðhölduð þannig að launafólk þeirra sem er skráð til sjós samkvæmt gögnum um 
lögskráningardaga á sjó eru flokkaðir í atvinnugreinina fiskveiðar (A:03.1) en annars í fiskvinnslu (C:10.2). 
 
Atvinnugreinar menningar taka mið af erlendri fyrirmynd (skilgreining Eurostat) og er samsett úr eftirfarandi 
atvinnugreinum ÍSAT2008: C:18 (prentun og fjölföldun upptekins efnis), C:32.12 (skartgripasmíði og skyld framleiðsla),  
C:32.20 (hljóðfærasmíði), G:47.61 (smásala á bókum í sérverslunum), G:47.62 (smásala á dagblöðum og ritföngum í 

https://www.hagstofa.is/utgafur/utgafa/ymislegt/isat2008-islensk-atvinnugreinaflokkun/
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3.2 Flokkunarkerfi - frh sérverslunum), G:47.63 (smásala á tónlistar- og myndupptökum í sérverslunum), J:58.11 (bókaútgáfa), J:58.13 
(dagblaðaútgáfa), J:58.14 (tímaritaútgáfa), J:58.21 (útgáfa tölvuleikja),  J:59 (framleiðsla á kvikmyndum, myndböndum 
og sjónvarpsefni; hljóðupptaka og tónlistarútgáfa), J:60 (útvarps- og sjónvarpsútsending; dagskrárgerð), J:63.91 
(starfsemi fréttastofa), M:71.11 (starfsemi arkitekta og skyld tæknileg ráðgjöf), M:74.10 (sérhæfð hönnun), M:74.20 
(ljósmyndaþjónusta), M:74.30 (þýðingar- og túlkunarþjónusta), N:77.22 (leiga á myndböndum og -diskum) , P:85.52 
(listnám), R:90 (skapandi listir og afþreying), R:91.01 (starfsemi bóka- og skjalasafna)m R:91.02 (Starfsemi safna) og 
R:91.03 (rekstur sögulegra staða og bygginga og áþekkra ferðamannastaða).  
 
Atvinnugreinar menningar eru birtar með fyrirvara um vanmat á launasummu þar sem allir starfsmenn sveitarfélaga 
taka mið af aðalatvinnugreinaflokkun þess, opinberri stjórnsýslu (O). Þar sem því er komið við er notast við aðrar 
heimildir til að deildaskipta sveitarfélögum til að launafólk fari í rétta atvinnugrein eins og fræðslustarfsemi eða 
menningargreinar. Sé horft til allrar launasummu hjá sveitarfélögum eru til deildaskiptar upplýsingar um rúmlega 60% 
af launasummu. Af þeirri summu sem flokkast öll í stjórnsýslu er ekki stór hluti sem hefði átt að flokkast í atvinnugreinar 
menningar þar sem stærsti hluti launasummu sveitarfélaga fellur almennt til í fræðslustarfsemi (P). 
 
Einkennandi greinar ferðaþjónustunnar taka mið af erlendri fyrirmynd (skilgreining Eurostat) og eru samsettar úr 
eftirfarandi atvinnugreinum ÍSAT2008:  H:49.1 (farþegaflutningar með járnbrautalest), H:49.32 (rekstur leigubíla), 
H:49.39 (aðrir farþegaflutningar á landi), H:50.1 (millilanda- og strandsiglingar með farþega), H:50.3 (farþegaflutningar 
á skipgengum vatnaleiðum), H:51.1 (farþegaflutningar með flugi), H:52.23 (þjónustustarfsemi tengd flutningi með flugi), 
I:55.1 (hótel og gistiheimili), I:55.2 (orlofsdvalarstaðir og annars konar gistiaðstaða), I:55.3 (tjaldsvæði, svæði fyrir 
húsbíla og hjólhýsi), I:56.1 (veitingastaðir), I:56.3 (krár, kaffihús og dansstaðir), N:77.1 (leiga á vélknúnum ökutækjum) 
og fjögurra stafa greinunum, N:77.21 (leiga á tómstunda- og íþróttavörum), N:79 (Ferðaskrifstofur, 
ferðaskipuleggjendur og önnur bókunarþjónusta) og S:96.04 (nuddstofur, sólbaðsstofur, gufuböð o.þ.h.) 
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3.3 Umfang efnis - þekja Talnaefnið nær til allra einstaklinga sem fá staðgreiðsluskyldar greiðslur á grundvelli mánaðarlegrar skilagreinar með 
sundurliðuðum upplýsingum sem greiðendur skila til Skattsins. Þeir sem teljast greiðendur samkvæmt lögum um 
staðgreiðslu opinberra gjalda nr. 45/1987, ber að skila mánaðarlega skilagrein með sundurliðuðum upplýsingum um 
hvern þann einstakling sem þeir greiða staðgreiðsluskylda greiðslu.  
 
 

https://www.althingi.is/lagas/nuna/1987045.html
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3.4 Hagskýrslugerðarhugtök og 
skilgreiningar  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Staðgreiðsluskyldar greiðslur 
Staðgreiðsluskyldar greiðslur byggja á mánaðarlegum staðgreiðslugögnum. Í talnaefninu eru einungis meðtaldar þær 
greiðslur til einstaklinga sem falla undir staðgreiðslu en lista yfir greiðslur sem falla ekki undir staðgreiðslu má finna í 
reglugerð 591/1987. Þá eru fjármagnstekjur ekki hluti talnaefnis sem og tekjur einyrkja með rekstur á eigin kennitölu 
sem greiða sjálfum sér reiknað endurgjald. Greiðslurnar eru í íslenskum krónum á verðlagi hvers mánaðar.  
 
Staðgreiðsluskyldum greiðslum er skipt upp í sjö tegundir greiðslna 

1. Launagreiðslur innihalda stærstan hluta launatekna vegna atvinnu sem greiddar eru mánaðarlega til launafólks. 
Um er að ræða hvers konar endurgjald fyrir vinnu, laun og aðrar starfstengdar greiðslur eins og ökutækjastyrki, 
hlunnindi, desember- og orlofsuppbót, eingreiðslur, flutningspeninga, ferðapeninga og dagpeninga, aðrar en 
þær sem heimilt er að halda utan staðgreiðslu samkvæmt reglugerð þar um. Einyrkjar með rekstur á eigin 
kennitölu sem greiða sjálfum sér reiknað endurgjald eru ekki hluti af talnaefninu.  

2. Fæðingarorlofsgreiðslur eru allar staðgreiðsluskyldar greiðslur til einstaklinga frá Fæðingarorlofssjóði, þar með 
talinn fæðingarstyrkur. 

3. Atvinnuleysisgreiðslur eru allar staðgreiðsluskyldar greiðslur til einstaklinga vegna atvinnuleysisbóta. 
4. Lífeyrisgreiðslur eru staðgreiðsluskyldar lífeyris- og séreignalífeyrisgreiðslur (þar með talin sérstök útgreiðsla 

séreignarsparnaðar) sem greiddar eru til einstaklinga af lífeyrissjóðum, bönkum og sjóðum ásamt eftirlaunum. 
5. Bætur frá Tryggingastofnun og Sjúkratryggingum eru allar staðgreiðsluskyldar greiðslur til einstaklinga frá 

Tryggingastofnun og Sjúkratryggingum, þar með talið elli-, endurhæfingar- og örorkulífeyrir, slysadagpeningar 
og tekjutrygging. Þær greiðslur sem eru ekki staðgreiðsluskyldar eru ekki hluti talnaefnis, svo sem barnameðlag 
og lífeyrir auk ýmissa styrkja.  

6. Félagsaðstoð sveitarfélaga eru allar staðgreiðsluskyldar greiðslur til einstaklinga á grundvelli laga um 
félagsþjónustu sveitarfélaga nr. 20/1991, til að mynda framfærslustyrkur. Sá hluti fjárhagsaðstoðar sem er ekki 
skattskyldur er ekki hluti talnaefnis, þar með talið ýmsar heimildagreiðslur eins og vegna leikskóla og 
tómstundaiðju barna.   

7. Aðrar staðgreiðsluskyldar greiðslur eru staðgreiðsluskyldar greiðslur til einstaklinga sem ekki hafa verið taldar 
upp hér að ofan, til að mynda styrkir stéttarfélaga, bætur tryggingarfélaga og greiðslur úr ábyrgðasjóði launa.   

 
 
 
 

https://skattalagasafn.rsk.is/?reg=591.1987.0
https://www.althingi.is/lagas/nuna/1991040.html
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3.4 Hagskýrslugerðarhugtök og 
skilgreiningar - frh 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Launagreiðandi 
Sá sem skilar mánaðarlegri skilagrein með sundurliðuðum upplýsingum fyrir a.m.k. einn móttakanda launa til Skattsins. 
Talning launagreiðenda byggist á auðkenni lögaðila sem tengist kennitölu hans. Hver kennitala lögaðila telst því sem 
einn greiðandi. Athugið að birtar atvinnugreinar geta skarast og þar af leiðir að ef allir flokkar eru lagðir saman fæst ekki 
sama niðurstaða og heildartala. Heildartala (alls) telur hvern launagreiðanda einungis einu sinni. 
 
Einstaklingur sem fær greiddar launagreiðslur/staðgreiðsluskyldar greiðslur  
Sá sem fær greiddar launagreiðslur/staðgreiðsluskyldar greiðslur. Ef einstaklingur fær nokkrar tegundir greiðslna, til 
dæmis launagreiðslur en fær auk þess bætur frá TR telst viðkomandi á báðum stöðum en bara einu sinni í samtölunni 
yfir alla þá sem fá launagreiðslur/staðgreiðsluskyldar greiðslur. Vakin er athygli á því að í tilfelli launagreiðslna er ekki 
gerður greinamunur á því hvort viðkomandi sé í fullu starfi eða hlutastarfi og ekkert lágmarksviðmið er á 
launagreiðslum. Í einhverjum tilfellum getur launaupphæð verið mjög lág. Hver einstaklingur sem fær launagreiðslur 
telst einu sinni óháð launaupphæð.  Birtar atvinnugreinar geta skarast og þar af leiðir að ef allir flokkar eru lagðir saman 
fæst ekki sama niðurstaða og heildartala. Þeir einstaklingar sem fá greidd laun hjá fleiri en einum launagreiðanda í 
ólíkum birtum atvinnugreinaflokkum teljast í báðum flokkum en heildartala (alls) telur hvern móttakenda launagreiðslu 
einungis einu sinni. 
 
Atvinnugrein 
Í talnaefni um launagreiðslur eftir atvinnugrein tekur atvinnugrein mið af aðalatvinnugrein launagreiðanda sem 
einstaklingur starfar hjá, byggt á fyrirtækjaskrá Hagstofunnar. Upplýsingar um aukaatvinnugreinar launagreiðanda í 
blönduðum rekstri liggja almennt ekki fyrir, en þó er reynt að nálga slíkt í einstaka atvinnugreinaflokkum í talnaefni um 
launagreiðslur eftir atvinnugreinahópum. Ef launagreiðendur eru í sömu atvinnugrein er hann aðeins talinn einu sinni í 
þeim flokki. Ef launagreiðendur eru ekki í sömu atvinnugrein, þá eru þeir taldir með á báðum stöðum en bara einu sinni 
í samtölu yfir allar atvinnugreinar. 
 
Aldur 
Aldur miðast við þann mánuð sem viðkomandi fær greiddar staðgreiðsluskyldar greiðslur. Eftirfarandi aldurshópar eru 
birtir: 0 til 14 ára, 15 til 19 ára, 20 til 24 ára, 25 til 29 ára, 30 til 34 ára, 35 til 39 ára, 40 til 44 ára, 45 til 49 ára, 50 til 54 
ára, 55 til 59 ára, 60 til 64 ára, 65 til 69 ára og 70 ára og eldri.  
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3.4 Hagskýrslugerðarhugtök og 
skilgreiningar - frh 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Búseta  
Búseta er annars vegar sveitarfélaganúmer eða landshluti þar sem einstaklingur er með lögheimili þann mánuð sem 
hann fær greiddar staðgreiðsluskyldar greiðslur. Fyrsti stafurinn í sveitarfélaganúmerinu gefur til kynna hvaða 
landshluta sveitarfélagið tilheyrir og flokkun landhluta eftirfarandi: Höfuðborgarsvæðið (0 og 1), Suðurnes (2), 
Vesturland (3), Vestfirðir (4), Norðurland vestra (5), Norðurland eystra (6), Austurland (7) og Suðurland (8). 
 
Vakin er athygli á því að búseta miðast við lögheimilsskráningu einstaklinga sem fá greiddar staðgreiðsluskyldar greiðslur 
en ekki búsetu greiðenda. Búseta miðast við sveitarfélagaskipan 1. janúar 2022.  
 
Bakgrunnur  
Bakgrunni er skipt í innflytjendur og íslenskan bakgrunn. Einstaklingur sem er fæddur erlendis og á foreldra sem einnig 
eru fæddir erlendis, svo og báðir afar hans og báðar ömmur, telst innflytjandi samkvæmt skilgreiningum Hagstofunnar. 
Aðrir teljast hafa einhvern íslenskan bakgrunn. 
 
Lögheimili  
Staðsetning lögheimilis er skipt niður eftir því hvort viðkomandi á lögheimili á Íslandi eða ekki í þeim mánuði sem 
viðkomandi fær greiðslu. Lögheimili einstaklings er sá staður þar sem hann hefur fasta búsetu. Hver sá sem dvelst eða 
ætlar að dveljast á Íslandi í sex mánuði eða lengur skal eiga lögheimili samkvæmt lögum nr. 21/1990. Sá sem dvelst eða 
ætlar að dveljast í landinu vegna atvinnu í þrjá mánuði eða lengur má þó eiga lögheimili hér. 

https://www.althingi.is/lagas/nuna/1990021.html
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3.5 Hagskýrslueining  Einstaklingar sem fá greiddar staðgreiðsluskyldar greiðslur og lögaðilar sem greiða staðgreiðsluskyldar greiðslur. 

3.6 Þýði  Allir sem eru í staðgreiðslugögnum, óháð aldri eða hvort þeir eru búsettir á landinu eða ekki, sem greiðendur 

staðgreiðsluskyldra greiðslna hafa skilað inn mánaðarlegri sundurliðuðum upplýsingum um til Skattsins. 

3.7 Svæði  Ísland. 

3.8 Tímabil  Tegundir staðgreiðsluskyldra greiðslna eftir aldri, bakgrunni, lögheimili og búsetu eru birtar frá janúar 2005 en 
staðgreiðsluskyldar launagreiðslur eftir atvinnugrein og sveitarfélögum frá janúar 2008. 

3.9 Grunntímabil  Á ekki við. 

4. Mælieining  

4. Mælieining Staðgreiðsluskyldar greiðslur í milljónum króna, fjöldi einstaklinga sem fá greiddar staðgreiðsluskyldar greiðslur og fjöldi 
launagreiðenda sem greiða staðgreiðsluskyld laun. 

5. Viðmiðunartími  

5. Viðmiðunartími Mánaðarleg gögn. 

6. Umboð  

6.1 Lög og reglugerðir  Lög nr. 163/2007 um Hagstofu Íslands og opinbera hagskýrslugerð. 

  

https://www.althingi.is/lagas/nuna/2007163.html
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7. Trúnaðarkvaðir  

7.1 Trúnaðarkvaðir - stefna  Sjá reglur Hagstofunnar um meðferð trúnaðargagna:  
https://hagstofa.is/media/43950/Reglur-um-me%C3%B0fer%C3%B0-tr%C3%BAna%C3%B0argagna.pdf 

7.2 Trúnaðarkvaðir – meðferð gagna  Í þeim tilfellum í talnaefni þar sem fjöldi launagreiðanda er 5 eða færri og þar sem fjöldi einstaklinga sem fær greidd 
staðgreiðsluskyld laun/greiðslur er 10 eða færri í niðurbroti, þá er fjöldinn ekki birtur.    

8. Reglur um birtingar  

8.1 Birtingaráætlun  Birtingar verða tilkynntar og settar á birtingaráætlun í samræmi við reglur Hagstofunnar um birtingar.  Um er að ræða 
mánaðarlega skammtímavísa sem verða settir á birtingaráætlun allt að tveimur virkum dögum fyrir birtingardag.  

8.2 Aðgengi að birtingaráætlun  Birtingaráætlun er aðgengileg á vef Hagstofunnar. 

8.3 Aðgengi fyrir notendur  Talnaefnið er aðgengilegt notendum í gegnum vef Hagstofu Íslands. Allt talnaefnið má finna undir samfélag/laun og 
tekjur/tekjur en einnig má finna hluta talnaefnis sem tengjast launagreiðslum og atvinnugreinum undir 
atvinnuvegir/fyrirtæki/launakostnaður.  

9. Tíðni birtinga  

9. Tíðni birtinga Talnaefni verður uppfært mánaðarlega á vef Hagstofu Íslands með rúmlega eins mánaðar töf, þar sem gögn eru birt um 
um 40 dögum eftir að viðmiðunarmánuði lýkur. Tölur eru bráðabirgðatölur. 

 

https://hagstofa.is/media/43950/Reglur-um-me%C3%B0fer%C3%B0-tr%C3%BAna%C3%B0argagna.pdf
https://hagstofa.is/utgafur/frettasafn/birtingaraaetlun
https://www.hagstofa.is/utgafur/frettasafn/reglur-um-birtingar/
https://hagstofa.is/utgafur/frettasafn/birtingaraaetlun
https://www.hagstofa.is/talnaefni/samfelag/laun-og-tekjur/tekjur/
https://www.hagstofa.is/talnaefni/samfelag/laun-og-tekjur/tekjur/
https://www.hagstofa.is/talnaefni/atvinnuvegir/fyrirtaeki/launakostnadur/


Lýsigögn                                                                                                                                                                                                             

 

10. Aðgengileiki og skýrleiki 

10.1 Fréttatilkynningar  Ekki gefnar út reglulega en birtar eftir því sem tilefni gefur til. Talnaefni er uppfært mánaðarlega. 

10.2 Útgáfur  Ekki er fyrirhugað að gefa út hagtíðindahefti reglulega, verður birt eftir því sem tilefni gefur til. 

10.3 Gagnasöfn á netinu  Hagtölur birtar mánaðarlega með uppfærslu veftaflna á vef Hagstofunnar. 

10.4 Aðgengi að örgögnum  Hagstofunni er einungis heimilt að veita aðgang að persónuupplýsingum vegna viðurkenndra rannsókna eða vegna 
samstarfs við alþjóðlegar stofnanir innan evrópska hagskýrslusamstarfsins. Ströng skilyrði eru sett fyrir aðgangi að 
persónugögnum í báðum tilfellum. Áður en aðgangur er veittur eru bein auðkenni fjarlægð úr gögnunum og óbein 
auðkenni fjarlægð eða dulin, eftir því sem mögulegt er og þannig að fyllsta öryggis sé ávallt gætt. Hægt er að sækja um 
aðgang að örgögnum Hagstofu Íslands í gegnum Rannsóknarþjónustu Hagstofunnar, sjá nánar hér: 
https://hagstofa.is/thjonusta/gogn-til-visindarannsokna/  

10.5 Annað  - 

10.6 Skjöl um aðferðafræði  Liggja ekki fyrir. 

10.7 Skjöl um gæðamál  Liggja ekki fyrir. 

11. Gæðastjórnun  

11.1 Trygging gæða  Sjá meginreglur í hagskýrslugerð:  
https://www.stjornartidindi.is/Advert.aspx?RecordID=0c8d9584-87fd-4934-b8c6-8d9ec40ee881  

11.2 Gæðamat  Liggur ekki fyrir. 

  

https://hagstofa.is/thjonusta/gogn-til-visindarannsokna/
https://www.stjornartidindi.is/Advert.aspx?RecordID=0c8d9584-87fd-4934-b8c6-8d9ec40ee881
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12. Notagildi  

12.1 Þarfir notenda Niðurstöður nýtast sveitarfélögum, greiningaraðilum, aðilum vinnumarkaðarins, ráðuneytum, hagsmunasamtökum, 
stofnunum, fjölmiðlum og almenningi.  

12.2 Ánægja notenda Liggur ekki fyrir.  

12.3 Heildstæðni Gögn liggja fyrir tímalega og uppfylla síauknar kröfur notenda um fjölbreytta möguleika á greiningum um vinnumarkað 
og tekjur einstaklinga.  

13. Nákvæmni og áreiðanleiki 

13.1 Nákvæmni Nákvæmni byggir á þeim upplýsingum sem berast frá launagreiðanda til Skattsins. Það getur haft áhrif þegar greiðendur 
staðgreiðsluskyldra tekna skila ekki uppgjöri til Skattsins innan tímamarka. Samkvæmt lögum nr. 45/1987 um 
staðgreiðslu opinberra gjalda skulu greiðendur skila staðgreiðslu í hverjum mánuði og greiða kröfu fyrir lok dags 15. 
hvers mánaðar fyrir viðmiðunarmánuð næstliðins mánaðar. Atvinnustarfsemi sem ekki er gefin upp til skatts er ekki 
metin og ekki liggur fyrir í talnaefni upplýsingar um einyrkja með rekstur á eigin kennitölu sem greiða sjálfum sér reiknað 
endurgjald né fjármagnstekjur.  
 
Um er að ræða bráðabirgðatölur sem eru háðar reglubundinni endurskoðun. Tölur geta breyst meðal annars vegna 
síðbúinna skila eða leiðréttinga frá launagreiðendum í staðgreiðsluskil skattsins - það á einkum við nýjustu mánuði 
talnaefnis. 

13.2 Úrtaksvillur Á ekki við þar sem um er að ræða skráarbundin gögn. 

13.3 Aðrar villur en úrtaksvillur  
(non-sampling errors) 

Á ekki við þar sem um er að ræða skráarbundin gögn. 

14. Tímanleiki og stundvísi 
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14.1 Tímanleiki Nýjar tölur eru birtar um 40 dögum eftir að viðmiðunarmánuði lýkur.  

14.2 Stundvísi - 

15. Samræmi og samanburðarhæfni 

15.1 Samanburðarhæfni – 
landfræðileg 

Samræmi er í tölunum milli svæða á Íslandi þannig að til dæmis er hægt að bera saman sveitarfélög. Tölurnar byggja á 
íslenskum stjórnsýslugögnum sem óvíst er að séu fyrir hendi í öðrum löndum og því er samanburður milli landa ekki 
mögulegur. 

15.2 Samanburðarhæfni – yfir tíma Í gagnasafninu er sömu skilgreiningum og hugtökum beitt yfir allt tímabil gagnanna sem gerir samanburð milli 
mismunandi tímabila mögulegan. 

15.3 Samræmi – milli efnissviða Árlega birtir Hagstofan upplýsingar um meðaltekjur einstaklinga samkvæmt skattframtölum einstaklinga auk samtölu 
launa á íslenskum vinnumarkaði í hagtölum um afkomu fyrirtækja (viðskiptahagkerfið) og í framleiðsluuppgjöri 
þjóðhagsreikninga um laun og launatengd gjöld atvinnugreina (allt hagkerfið) byggt á skattframtölum fyrirtækja. 
Staðgreiðsluskyldar greiðslur sem byggja á staðgreiðslugögnum eru tímanleg vísbending um tekjur einstaklinga og laun 
á vinnumarkaði. Um er að ræða ólíkar gagnaheimildir.  

15.4 Samræmi – innan efnissviðs Fjöldi starfandi (vinnuafl- skráargögn) eftir kyni, bakgrunni, lögheimili og fleira eru gefin út mánaðarlega og þar liggur 
staðgreiðslusgögn einnig til grundvallar en aðferðir eru ekki þær sömu á fjölda starfandi og fjölda einstaklinga sem fá 
greidd staðgreiðsluskyld laun. Því getur verið munur á útgáfum. Í fjölda starfandi eru einstaklingar skilgreindir sem 
starfandi ef þeir höfðu tekjur af staðgreiðsluskyldri atvinnu sem samsvarar einni klukkustund á viku. Þeir eru einnig 
taldir starfandi sem voru í fæðingarorlofi frá vinnu og skiluðu reiknuðu endurgjaldi, á því tímabili sem gögnin ná yfir. 
Þeir sem fá staðgreiðsluskyldar launagreiðslur eru þeir sem fá launagreiðslur (óháð upphæð) og þeir sem fá reiknað 
endurgjald teljast ekki með. 

16. Kostnaður og svarbyrði 

16. Kostnaður og svarbyrði Í meginatriðum er stuðst við stjórnsýsluskrár og önnur gögn sem fyrirfinnast innan Hagstofu Íslands. Ekki hefur verið 
farið í reglubundna og skipulagða innsöfnun á gögnum vegna þessarar útgáfu.  

https://hagstofa.is/talnaefni/samfelag/laun-og-tekjur/tekjur/
https://hagstofa.is/talnaefni/atvinnuvegir/fyrirtaeki/afkoma-fyrirtaekja/
https://px.hagstofa.is/pxis/pxweb/is/Efnahagur/Efnahagur__thjodhagsreikningar__framluppgj_ISAT2008/THJ08406.px
https://www.hagstofa.is/talnaefni/samfelag/vinnumarkadur/vinnuafl-skraargogn/
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17. Endurskoðun hagtalna 

17.1 Endurskoðun hagtalna - stefna Sjá stefnu Hagstofu Íslands um endurskoðun hagtalna. 

17.2 Endurskoðun hagtalna - 
framkvæmd 

Í hverjum mánuði er tímaröðin uppfærð fimm ár aftur í tímann.  

18. Úrvinnsla hagskýrslna 

18.1 Grunngögn Grunngögn byggja á stjórnsýsluskrá frá Skattinum, staðgreiðsluskrá. Í úrvinnslu hafa gögnin verið bætt með öðrum 
heimildum svo hægt sé að nýta þau til hagskýrslugerðar. Einnig hefur bakgrunnsbreytum verið bætt við gögnin úr 
mannfjöldagögnum Hagstofu eins og kyn, aldur, búseta og bakgrunnur. Aðalatvinnugrein launagreiðanda er fengin úr 
fyrirtækjaskrá Hagstofunnar en upplýsingar um aukaatvinnugreinar eru metnar út frá ýmsum heimildum svo sem 
launarannsókn Hagstofunnar, gögnum um starfsmenn í skólum og lögskráningarskrá.  
 

18.2 Tíðni gagnasöfnunar Mánaðarleg stjórnsýslugögn.  

18.3 Gagnasöfnun Gögnin eru sótt til Skattsins í gegnum örugga vefskilagátt daglega.  

18.4 Sannprófun Mánaðarlega, eða eftir tuttugasta hvers mánaðar fara gögnin í gegnum staðlaða gæðaprófun og þau gerð tilbúin til 
hagskýrslugerðar. Gögnin eru m.a. sannprófuð út frá samanburði milli tímabila og við önnur gagnasöfn. 

https://hagstofa.is/um-hagstofuna/stefnur-hagstofu-islands/stefna-hagstofu-islands-um-endurskodun-hagtalna/
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18.5 Gagnavinnsla Ekki er hægt að nýta óbreytt grunngögn staðgreiðslu til hagskýrslugerðar. Því hefur Hagstofan smíðað umfangsmikið 
úrvinnslukerfi til að vinna með gögnin. Til að mynda getur einstök mælieining verið með margar endurskoðanir sem 
þarf að sameina og þá kemur ekki fram í gögnum um hvers konar tegund staðgreiðsluskyldrar greiðslu sé að ræða. Lögð 
er mest áhersla á að skipta greiðslum í launagreiðslur og aðrar greiðslur, en öðrum greiðslum er þó ítarlegra skipt og 
má þar nefna greiðslur í fæðingarorlofi, styrkir verkalýðsfélaga, greiðslur úr lífeyrissjóðum, greiðslur vegna eftirlauna, 
bætur frá Tryggingastofnun og atvinnuleysisbætur. Mesta áskorunin er við að skipta upp greiðslum er í þeim tilfellum 
sem greiðandi staðgreiðsluskyldrar greiðslu greiðir bæði laun og aðrar greiðslur, eins og algengt er til dæmis hjá 
sveitarfélögum, lífeyrissjóðum og verkalýðsfélögum. Árlega eru gögn keyrð saman við skattframtöl einstaklinga og 
launamiðaskrá til að sannreyna að greiðslum hafi verið skipt rétt upp. Þá hefur komið í ljós að skipting greiðsla í 
úrvinnslukerfi er í miklum gæðum og greiðslum er almennt rétt skipt upp. Í gagnavinnslu eru gögnin einnig auðguð með 
ýmsum breytum úr öðrum gagnasöfnum Hagstofu ef þau vantar í grunngögn (eins og kyn, aldur, búseta og bakgrunnur) 
eða ef breytur í grunngögnum eru ekki af nógu góðu gæðum (eins og atvinnugrein).  
 
Gögn eru lögð saman/talin úr gagnatöflum og flokkuð eftir mismunandi bakgrunnsupplýsingum. Niðurstöðurnar eru 
ekki vigtaðar né tilreiknaðar, engum aðferðum er beitt til að leiðrétta fyrir brottfall og engum líkönum er beitt við 
ályktunartöku. 

18.6 Aðlögun Á ekki við þar sem um er að ræða skráarbundin gögn.  

19. Athugasemdir 

19. Athugasemdir - 

 


