
Spurt og svarað vegna 110% aðlögun fasteignalána 
 

Hvaða lán falla undir 110% leiðina? 

Lán sem stofnað var til vegna fasteignakaupa  fyrir 1. janúar 2009 og hvíla með veði á eign sem ætluð 
er til heimilishalds lántaka og uppfylla skilyrði til vaxtabóta.  
 

Hvað þarf ég að gera til að komst í þessa leið? 

Hafa samband við þann lánveitanda sem er á aftasta veðrétti á eigninni þinni og fylla út umsókn og 
skila inn þeim gögnum sem óskað er eftir. 
 

Hvar get ég séð hvaða lán er á aftasta veðrétti? 

Á veðbókarvottorði sem þú færð hjá sýslumanni. 
 

Er miðað við fasteignamat 2011 sem verðmat á eigninni minni? 

Samkvæmt samkomulaginu skal miða við fasteignamat eða markaðsverð, hvort sem hærra er. 
 

Hve mikið get ég fengið niðurfellt af láninu mínu? 

Hámarksniðurfelling er allt að 4 milljónum hjá einstaklingum og 7 milljónum hjá einstæðum 

foreldrum, hjónum/sambýlisfólki. Ef veðsetning er enn umfram 110% af verðmæti fasteignar, þrátt 

fyrir lækkun veðskulda um 4 eða 7 m. kr., er hægt að óska eftir frekari niðurfellingu. Niðurfellingin 

getur í heild numið allt að 15 m.kr. fyrir einstaklinga og 30 m.kr. fyrir einstæða foreldra, sambýlisfólk 

og hjón.En mörk niðurfellingar ráðast af 110% veðmarki og að greiðslubyrði verði aldrei lægri en sem 

svarar 18% af brúttótekjum ársins 2010. 
 

Við hvaða tekjur er miðað við útreikning á greiðslubyrði? 

Tekið er mið af heimilistekjum, þ.e  atvinnutekjum lántaka og maka hans að viðbættum 

fjármagnstekjum þeirra á árinu 2010. Ef fjármagnstekjur skv. skattframtali 2009 voru engar eða lægri 

en 60.000 kr. verður ekki gert ráð fyrir fjármagnstekjum fyrir árið 2010. Hafi lántaki ekki haft neinar 

launatekjur á árinu 2010 skal miða við að lágmarkstekjur heimilis séu ekki lægri en 

grunnatvinnuleysisbætur.  

Undanskilin er úttekt á séreignarsparnaði og sérstakar greiðslur og einstakir styrkir til lántaka sem 

ekki geta talist reglulegar tekjur. 
 

Hvaða gögnum þarf ég að skila inn með umsókn? 

 Staðfestu skattframtali síðustu þriggja ára  

 Staðgreiðsluyfirlit fyrir árið 2010 frá ríkisskattstjóra, (hægt að sækja á www.skattur.is með 

veflykli) 

 Veðbókarvottorð frá Sýslumanni 

 Staðfestingu á eftirstöðvum lána þann 01.01.2011 og upplýsingar um hvort lán séu í íslenskri 

eða erlendri mynt 

 Yfirlit yfir aðrar aðfararhæfar eignir sem ekki koma fram í skattframtali 
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