
Tugþúsundir í seðilgjöld 
Í hverjum mánuði greiða flest heimili fjölda greiðslu- og gíróseðla.  Langflestir 
þessara seðla bera seðil- eða greiðslugjald sem getur verið á bilinu 200-490 krónur á 
hvern greiddan seðil.  Þegar þessum upphæðum er safnað saman yfir árið getur verið 
um talsverðar upphæðir að ræða. Seðilgjöld af reglulegum útgjöldum á meðalheimili 
sem fær reikninga senda heim til sín í pósti geta numið tugum þúsunda á ári.  Í 
flestum tilvikum er mögulegt að lækka þennan kostnað með því að setja reikninga í 
sjálfvirka skuldfærslu (beingreiðslur), boðgreiðslur á kreditkorti eða fá sendan 
rafrænan reikning í heimabankann.  Gallinn á þessu fyrirkomulagi getur verið að 
viðskiptavinir sem notfæra sé þessa kosti fá oft ekki send eða geta nálgast sundurliðuð 
yfirlit yfir viðskipti sín. Þannig eiga neytendur erfiðara með að fylgjast með notkun 
sinni og hafa eftirlit með því hvort innheimtan sé rétt. Þeir sem ekki kæra sig um að 
reikningarnir séu greiddir sjálfkrafa heldur vilja frekar sinna því sjálfir ættu samt sem 
áður að geta lækkað þennan kostnað hjá sér. Sú tækni er þegar til staðar að unnt sé að 
senda reikninga og viðskiptayfirlit rafrænt í heimbanka sem viðskiptavinurinn greiðir 
og getur svo sjálfur prentað út.  Fá fyrirtæki hafa tekið upp þetta fyrirkomulag en sem 
komið er en víða er þetta þó í vinnslu.  Einnig bjóða sum fyrirtæki viðskiptavinum að 
fylgjast með notkun og greiðslustöðu sinni á heimasíðum sínum.  Það getur borgað sig 
fyrir heimilið að fara yfir regluleg útgjöld sín og kanna vel möguleikana á að lækka 
seðil-og greiðslugjöld með því að hafa samband við viðkomandi fyrirtæki og spyrja 
hvaða lausnir þeir bjóði við innheimtu.    
 
 

Dæmi um seðilgjöld á algengum heimilisútgjöldum 
 

Greiðsluseðill á 
mánuði Greiðsluseðill á ári

Lægsta gjald 
á mánuði

Lægsta gjald á 
ári Ódýrasta form

Síminn 180 2160 0 0 Bein/boðgr.
Kreditkort ¹ 285 3420 120 1440 Skuldfært m.yfirliti
Orkuveita Reykjavíkur 249 2988 0 0 Bein/boðgr./netreikn.
Íbúðalánasjóður 195 2340 195 2340 Óbreytt
Skuldabr. banka ² 490 5880 120 1440 Skuldært án seðils
Bílalán (Glitnir/Lýsing) 275 3300 150 1800 Skuldfært m. seðli
Samtals 1.674 20.088 585 7.020  
 
1/ MasterCard.  Hjá Visa er gjaldið 270,-/mánuði eða 3.240,-/ári en lægsta gjaldið er 50,-/mánuði eða   
600,-/ári fyrir netreikning og yfirlit í heimabanka. 
2/ Íslandsbanki og SPRON. Hjá KB banka er gjaldið 470,-/mánuði eða 5.640,-/ári. 
 
 
Séu allir greiðsluseðlar sendir heim í pósti greiðir þetta heimili 1.674 krónur á mánuði 
eða 20.088 krónu á ári í seðilgjöld en sé í öllum tilvikum valinn sá greiðslumáti þar 
sem seðilgjöldin eru lægst verður þessi kostnaður 585 krónur á mánuði eða 7.020 
krónu á ári. Lækkunin nemur því 1.089 krónur á mánuði eða 13.068 krónur á ári.  
Hæstu gjöldin taka bankarnir fyrir að senda heim greiðsluseðil af skuldabréfum, þar 
með talið íbúðalánum, 490 krónur á mánuði ², en sé enginn seðill sendur heim og 
greiðslan skuldfærð af bankareikningi er gjaldið 120 krónur á mánuði  
Í meðfylgjandi töflu má sjá seðilgjöld á ýmsum algengum heimilisútgjöldum, 
upplýsingar um hvaða greiðslumáta fyrirtækin bjóða og hvar má sækja um breytingar 
á greiðslufyrirkomulagi. Ekki er um tæmandi upplýsingar að ræða og eru neytendur 



hvattir til að kynna sé vel hvernig þeir geta lækkað þennan kostnað hjá sér, en 
jafnframt tryggt að þeir hafi góðan aðgang að upplýsingum um viðskipti sín hverju 
sinni.     
 
  


