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Útdráttur 

Markmið með þessu lokaverkefni er að skoða hvaða áhrif mismunandi skattlagning hefur á 

lífeyrissparnað. Einnig til að vekja fólk til umhugsunar um lífeyrismál.  

Fjallað verður almennt um uppbyggingu eftirlaunakerfa í alþjóðlegu samhengi. Hvernig 

skattlagning á lífeyrissparnað er hjá OECD ríkjum og samanburður við lífeyrisgreiðslur 

tveggja Evrópuríkja. Einnig er gerður útreikningur á réttindum í skylduaðild hjá þremur 

lífeyrissjóðum ef að iðgjöld væru skattlögð. 

Rannsókn sem sýnir viðhorf almennings til skattlagningu á lífeyrissparnað og hvort 

lífeyrismál væri hluti af heildarfjármálum þess. Niðurstöðurnar sýna að meira en helmingur 

þátttakenda vilja skattlega iðgjöld fremur en við útgreiðslu lífeyris sem og að þátttakendur 

hugsa ekki um lífeyrismál sem hluta af sínum heildarfjármálum. 

Helstu niðurstöður sýna að uppsöfnuð inneign er sú sama hvort sem séreignarsparnaður er 

skattlagður við iðgjöld eða við lífeyrisgreiðslu. Hins vegar ef að samtryggingin væri skattlög 

við greiðslu iðgjalda gefur það lægri réttindi og það hallar meira á lífeyrissjóði á almennum 

vinnumarkaði. Íslenska lífeyriskerfið er með þeim bestu í heiminum en skattalega er betra að 

fá eftirlaun útgreidd í Hollandi. 
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Inngangur 

Er samsetning eftirlaunakerfa ríkja heimsins byggð upp á þann hátt að hún nái að greiða þjóð 

sinni mannsæmandi lífeyrir? Það er aldrei of snemmt að fara að huga að því hvernig efri ár 

einstaklingar vilja eiga. Þegar einstaklingur kemur á vinnumarkað er nauðsynlegt að huga að 

lífeyrismálum. Skipuleggja sparnað til að eignast sinn óskalífeyri. Þessi sparnaður mun síðan 

aðstoða við að jafna tekjur þegar kemur að töku ellilífeyris. Með þessu lokaverkefni er vænst 

til þess að kveika áhuga almennings fyrir lífeyrismálum sínum. Með upplýsingum um 

uppbyggingu lífeyrissparnaðar til þess að auka þekkingu á þeim. Áhrif skattlagningar verða 

skoðuð á lífeyrissparnað sem og í alþjóðlegum samanburði. 

Eftirlaunakerfi annarra ríkja verða til samanburðar við þá samsetningu sem er á Íslandi. 

Íslenska eftirlaunakerfið er talið með þeim bestu í heiminum. Eftirlaunakerfi ríkja heims eru 

margbreytileg en algengast eru þrískipt kerfi, það eru grunnkerfi, sjóðsöfnun og 

séreignasparnaður. Ávinningur íslenska lífeyriskerfisins með skylduaðildinni að 

lífeyrissjóðum er að það verður minni byrgði í framtíðinni fyrir komandi kynslóðir. Þessi 

skylda er með ýmsum hætti erlendis en oft þannig að heilu starfstéttirnar séu án lífeyrissjóða.  

Meðalaldur fer hækkandi í heiminum og misjafnt er hvernig lífeyriskerfi ná að takast á við þá 

áskorun. Mörg lönd sem eru að reyna að leysa lífeyrisvanda þjóðar sinnar líta til Íslands vegna 

góðrar velgengni á uppbyggingu lífeyriskerfisins.  

Skattaleg meðhöndlun lífeyrissparnaðar er mismunandi eftir þjóðum en flest þeirra byggja á 

sömu aðferðinni. Fjallað verður stuttlega frá átta mögulegum skattasamsetningum á 

lífeyrissparnað.  

Lífeyriskerfi Íslendinga er með því besta á heimsvísu en skattaleg meðhöndlun hefur ekki 

verið í eins háum metum á alþjóðavísu. Holland er með eitt skilvirkasta og sjálfbærasta 

lífeyrissjóðskerfið í heiminum. Við íslendingar berum okkur oft saman við Danmörk og það 

verður gert hér í þessu verkefni, til þess að kanna hvar verður best að eyða elliárunum.  

Hvatning með skattalegu hagræði hefur aukið möguleika launafólks til lífeyrissparnaðar. 

Viðbótarlífeyrissparnaður hefur aukist þrátt fyrir bankahrun og aðgerðum stjórnvalda með 

tímabundinni lækkun iðgjalds. Hvaða áhrif það hefur á uppsafnaða eign sparnaðar vegna 
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tímabundnar lækkunar til lengri tíma er skoðuð. Einnig hver áhrif verða á réttindasöfnun 

lífeyrisréttinda í lífeyrissjóð. 

Rannsóknarspurningarnar eru:  

1. Er íslenska lífeyriskerfið samanburðarhæft við eftirlaunakerfi annarra ríkja? 

2. Hver eru áhrifin á Íslenska ríkið, lífeyrissjóði og þjóðina ef lífeyrissparnaður væri 

skattlagður við inngreiðslu iðgjalda?  
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Lífeyrissparnaður 

1. Upphafið 

Lífeyrir er flæði greiðslna sem hefst þegar einstaklingar hætta á vinnumarkaði sökum aldurs. 

Lífeyrir tryggir ævilanga innkomu (Blake, 2006). Ekknasjóðir voru fyrstu vísar að 

eftirlaunasjóðum. Sá fyrsti var stofnaður árið 1645 í Þýskalandi af Duke Ernest the Pious. 

Annar sjóður var stofnaður árið 1662 fyrir kennara (Hopf, 1861). Á Írlandi er hægt að rekja 

sögu velferðar, allt til Brehon laga á sautjándu öld um að ætthópar bæru ábyrgð á því að hlúa 

að einstaklingum sem vegna elli, blindu, heyrnaleysi, veikinda eða geðveiki gætu það ekki 

sjálfir (Ginnell, 1894). Í Bandaríkjunum voru upphaflega óformlegir samningar gerðir við 

uppgjafahermenn eftir bandarísku byltinguna (e. American Revolutionary War) árið 1783 

(Peterson, 2006). Síðar var þar komið á fót sjóði Civil War pension policy árið 1862 og var 

hann upphaflega til að veita bækluðum uppgjafarhermönnum bætur en þróaðist í að verða 

lífeyriskerfi sem veitti uppgjafahermönnum og fjölskyldum þeirra tekjustuðning (Blanck og 

Song, 2001). 

Fyrsta formlega lífeyrissjóðskerfið í heiminum var stofnað árið 1889 í Þýskalandi, hannað af 

Otto von Bismarch kanslara. Þetta lífeyrisskerfi varð grunnur margra velferðakerfa um allan 

heim. Það reyndist vel til að veita góð eftirlaun á móti sanngjörnu framlagshlutfalli. Þetta var 

fyrsta eftirlaunakerfið sem fjármagnað var með skatttekjum og upphaflega hannað til að veita 

þeim sem næðu 70 ára aldri lífeyri. (Borsch-Supan og Wilke, 2006). Í Grágás, sem er hin 

forna lögbók Íslendinga, var farið að huga að stöðu fátækra í íslensku samfélagi með því að 

láta hluta af skattpeningum vinnandi manna renna til fátækra. Árið 1281 voru 

tryggingarákvæði Grágásar felld inn í Jónsbók. Lögbókin gilti næstu fimm aldirnar. Á síðari 

hluta nítjándu aldar urðu til tryggingasjóðir (TR, e.d.). 

1.1 Uppbygging alþjóðlegra lífeyriskerfa 

Hönnun eftirlaunakerfa ríkja eru fjölbreytt og misjafnt hvernig þeim hefur tekist til (Gern, 

2002). Árið 1994 gaf Alþjóðabankinn út skýrslu sem var afrakstur tveggja ára rannsóknar á 

eftirlaunakerfum flestra ríkja heims. Þetta var fyrsta heildstæða rannsóknin sem gerð hafði 

verið á eftirlaunakerfum. Ríki heims eru mörg hver að endurskoða eftirlaunakerfi sín vegna 

hækkandi lífaldurs og minni fæðingatíðni því eftirlaunakerfi ríkjanna munu ekki ná að tryggja 
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afkomu þjóðar á efri árum. Í niðurstöðu rannsóknarinnar mælir Alþjóðabankinn með því að 

ríki heims noti þrískipt eftirlaunakerfi sem samanstendur af þremur stoðum. Fyrsta stoðin á að 

vera opinbert kerfi fjármagnað með skattgreiðslum, en það er almannatryggingarkerfi sem 

tryggir öllum lífeyrisþegum lágmarks framfærslu. Önnur stoðin á að vera 

samtryggingarsjóður, sjóðsöfnun með skylduaðild þar sem launþegar greiða í sjóð og ávinna 

sér réttindi til lífeyrisgreiðslna þegar eftirlaunaaldri er náð. Þriðja stoðin er svo frjáls 

einkasparnaður, þar sem launþegar spara sjálfir í formi viðbótarlífeyrissparnaðar ef þeir óska 

eftir frekari launavernd. Þetta þriggja stoða kerfi á að vera örvun fyrir hagvöxt ríkisins og 

virka sem félagslegt öryggisnet. Samsetning eftirlaunakerfa er mismunandi eftir löndum en 

yfirleitt eru eftirlaunakerfin blanda af gegnumstreymiskerfum og sjóðakerfum. Þessi 

samsetning hjálpar til við að jafna tekjurnar yfir æviárin og myndar öryggi vegna áhættu efri 

ára (Alþjóðabankinn, 1994; Gunnar Baldvinsson, 2004). 

1.2 Gegnumstreymiskerfi 

Uppbygging gegnumstreymiskerfis (e. pay as you go system) er með þeim hætti að 

lífeyrisgreiðslur eru fjármagnaðar af samtímasköttum eða iðgjöldum. Í gegnumstreymiskerfi 

eru það skattar launamanna á hverjum tíma sem greiða lífeyrir þeirra sem eru komnir á 

eftirlaunaaldur. Það er hugsað þannig að ein kynslóð greiði fyrir aðra. Kostur við þetta kerfi er 

að strax við upptöku þess er hægt að greiða góðan lífeyri en ókostur er að með hækkandi 

lífaldri þá fjölgar þeim sem njóta eftirlauna meira en þeim sem greiða skatta og þannig eykst  

lífeyrisbyrði þeirra (Gunnar Baldvinsson, 2004). 

1.3 Sjóðsöfnunarkerfi 

Sjóðsöfnunarkerfi (e. fully funded system) byggist á því að hlutfall af tekjum launaþega er 

greitt í sameiginlegan sjóð og ávinnur launþegi sér réttindi hjá þeim sjóði sem greitt er í. 

Réttindasöfnun getur verið tvíþætt. Annars vegar er um að ræða aldurstengda réttindaávinnslu 

þar sem yngri sjóðfélagar öðlast meiri réttindi fyrir sama iðgjald en þeir sem eldri eru. 

Iðgjaldið er því verðmætara á fyrri hluta starfsævinnar því það ávaxtast lengur í sjóðnum. 

Hins vegar getur réttindasöfnun verið með jafnri ávinnslu þar sem fólk á vinnumarkaði 

ávinnur sér sömu réttindi óháð aldri. Iðgjaldið verður jafn verðmætt yfir starfsævina óháð því 

hvort sjóðfélaginn sé 25 ára eða 65 ára (VR, e.d.). Sjóðurinn er síðan ávaxtaður þannig að 

undirliggjandi eignir vaxi og þegar launþegi fer á eftirlaun þá greiði sjóðurinn honum eftirlaun 

í samræmi við þau réttindi sem hann hefur áunnið sér með framlagi sínu. Kosturinn við þetta 
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kerfi er að hver kynslóð sparar fyrir sig en ókosturinn er sá að erfitt er að koma kerfinu á 

laggirnar þar sem það tekur langan tíma að safna upp í sjóðinn (Gunnar Baldvinsson, 2004).  

1.4 Frjáls séreign 

Frjáls séreign byggist á því að hlutfall af tekjum launþega er greitt í viðbótarlífeyrissparnað 

sem ákveðið skilgreint framlag. Uppbygging séreignar er í formi innborgunar í lífeyrissjóð, 

lífeyrisreikning eða lífeyrissamningur við banka eða fjárfestingafyrirtæki (OECD, 2005a). 

Hluti af lögbundnu iðgjaldi getur verið sett í frjálsa séreign. Við framlag launþegans bætist oft 

mótframlag launagreiðanda (Gunnar Baldvinsson, 2004). Flest ríki bjóða yfirleitt góða 

skattameðferð á eftirlaunasparnað í séreignasparnaði, því er skattalegt hagræði algengt. Oft 

eru einstaklingsframlög að fullu eða að hluta til frádráttarbær frá tekjuskattsskuldbindingum 

og ávöxtun að fullu eða að hluta til skattfrjáls. Sum ríki bjóða upp á að útgreiðslur séu 

skattfrjálsar. Kostir við þennan sparnað eru að kostnaður við hann er í lágmarki, uppsöfnuð 

eign er að fullu í séreign sjóðfélagans, en ókostirnir eru að það er engin baktrygging við 

þennan sparnað. Einstaklingar bera sjálfir mótaðilaáhættu (OECD, 2011, bls. 122–123). 

1.5 Söfnunartrygging 

Söfnunartrygging er sambland líftrygginga, lífeyristrygginga og hefðbundins sparnaðar. Það 

er að hluti iðgjalds í viðbótarlífeyrissparnað fer í að greiða iðgjald í líftryggingar og það sem 

er umfram er lagt í sparnað. Líftryggingar eru mismunandi og fara eftir þörfum hvers og eins 

tryggingartaka. Líftryggingar bera ekki eignaskatt og hafa því skattalegt hagræði (Allianz, 

e.d.; Haukur C. Benediktsson, J. Michael Orszag, og Tryggvi Þór Herbertsson, 1999; VÍS, 

e.d.). Söfnunartryggingar tryggja lágmarksávöxtun út samningstímann og er hægt að bæta 

viðbótatryggingum við til að margfalda bótafjárhæð vegna andláts af völdum slysa (Allianz, 

e.d.).  
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2. Alþjóðlegir lífeyrissjóðir 

OECD er skammstöfun á efnahags og framfarastofnun sem er alþjóðleg efnahagsleg samtök 

þrjátíu og fjögurra ríkja sem voru stofnuð til að örva efnahagslega framvindu og 

alþjóðaviðskipti. Flest OECD ríki eru tekjumikil hagkerfi, með góð lífskjör og teljast til 

þróaðra þjóða. Árlega tekur OECD saman upplýsingar yfir eftirlaunakerfi ríkjanna og gefur út 

upplýsingarrit um uppbyggingu þeirra. Uppbygging eftirlaunakerfa í OECD ríkjunum eru 

margvísleg og innihalda fjöldann allan af fjölbreytilegum kerfum. Ritið Pensions at a Glance 

innheldur samanburð fyrir árið 2011 á því hvernig eftirlaunakerfi OECD ríkjanna og G20 

landanna eru uppbyggð en G20 er samstarfshópur tuttugu stærstu hagkerfa heims, það er 

nítján landa og Evrópusambandsins. Það er flókið mál að flokka og bera þessi kerfi saman 

vegna margbreytileika (OECD, 2011, bls. 106–107). 

Almennt eru eftirlaunakerfi með þriggja stoða kerfi en það er almannatryggingakerfi, 

lífeyrissparnaður í formi starfstengdra sjóða eða sjóða í eigu fyrirtækja og valfrjáls 

séreignasparnaður og söfnunartryggingar. Grunnur sjóðanna í Evrópu byggist aðallega á 

almannatryggingarkerfinu með þátttöku ríkisins og námu þau útgjöld um 88% í upphafi 21. 

aldar en 7% frá sjóðum sem var í eigum fyrirtækja og 1% úr viðbótarlífeyrissparnaði (Gunnar 

Baldvinsson, 2004).  

Almannatryggingarkerfið er hornsteinn eftirlaunakerfa OECD ríkjanna. Um 60% 

eftirlaunatekna koma úr því kerfi og um 40% deilast niður á starfatengda sjóði, 

séreignalífeyrissparnað og annan sparnað (Martin og Ervin, 2011).  

Vesturlandaþjóðir byggja flestar á þriggja stoða kerfi líkt því sem Alþjóðabankinn hefur mælt 

með. Fyrsta stoðin er almannatryggingakerfi með gegnumstreymisfyrirkomulagi eða blöndu 

af gegnumstreymi og sjóðsöfnun. Önnur stoðin er yfirleitt með þátttöku launagreiðenda og 

sjóðsöfnun. Sjóðsöfnun er með uppsöfnuð réttindi eða föstum iðgjaldagreiðslum. Fyrsta og 

önnur stoðin eru í flestum tilfellum með fullri skylduaðild eða með skylduaðild að hluta 

samkvæmt lögum. Þriðja stoðin er frjáls sparnaður oftast með skattafríðindum (Gunnar 

Baldvinsson, 2004).  

2.1 Fyrsta stoð 

Fyrsta stoð (e. first tier, mandatory, adequacy) er skyldulífeyrir sem tryggir lágmarksvernd. 
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Það eru þrír flokkar í fyrstu stoðinni og er nokkuð blandað hvernig almannatryggingakerfi 

OECD ríkjanna eru uppbyggð, sum eru með einn stofn og önnur með blöndu af þeim. 

Grunnkerfi (e. basic) greiða annað hvort fastar bætur (sama fjárhæð til allra eftirlaunaþega) 

eða að verðmæti bótanna byggir á fjölda ára í vinnu en ekki á síðustu tekjum. Grunnlífeyrir er 

ekki tengdur við aðra innkomu lífeyrisþegans. Viðbótarlífeyrissparnaður skerðir til dæmis 

ekki þessar bætur heldur er viðbót við bæturnar. Það eru þrettán OECD ríki sem eru með 

grunnlífeyriskerfi eða önnur ákvæði sem virka svipað (OECD, 2011, bls. 106–107). 

Tekjutengdur lífeyrir (e. resource-tested) eða áætlanamiðaður lífeyrir sem greiðir hærri 

greiðslur til láglauna eftirlaunaþega og lægri greiðslur til tekjuhærri eftirlaunaþega. Upphæð 

tekjutengda lífeyrisins byggir á því hve miklar tekjur einstaklingur er að fá frá öðrum aðilum 

og í sumum tilfellum er upphæðin bæði tengd tekjum og hve mikið einstaklingur á í eignum. 

Félagslegt öryggisnet af þessu tagi er til í öllum OECD ríkjum, en í sumum tilvikum nær það 

aðeins til þeirra eftirlaunaþega sem hafa haft slitróttan starfsferil. Láglaunamaður sem hefur 

unnið alla starfsævi myndi eiga rétt á úrræðum tekjutengdra bóta í tólf OECD ríkjum, eða um 

30% af meðaltali af mannafla á vinnumarkaði (OECD, 2011, bls. 106–107). 

Lágmarks lífeyrir (e. minimum pensions) er fyrir þá sem hafa lægstu eftirlaunatekjurnar. 

Lágmarkslífeyrir hefur svipaða eiginleika og tekjutengdur lífeyrir en munurinn er sá að það er 

aðeins ein uppspretta af tekjum í lífeyriskerfinu sem hefur áhrif á útreikning. Átján OECD ríki 

eru með lágmarks lífeyrir. Í tekjutengdu kerfi eins og er í Belgíu og í Bretlandi hafa einingar 

svipuð áhrif á bætur fyrir láglaunamenn og reiknast eins og ef hann hefði áunnið sér hærri stig 

(OECD, 2011, bls. 106–107).  

Á Íslandi byggir almannatryggingakerfið á grunnlífeyri, tekjutryggingu og heimilisuppbót og í 

einhverjum tilfellum aukauppbót til að tryggja öllum lágmarksframfærslu sem er 180.000 

krónur á mánuði fyrir hvern einstakling (Ágúst Þór Sigurðsson, Hrafn Magnússon, Sigríður 

Lillý Baldursdóttir, og Stefán Ólafsson, 2009).  

Verg landsframleiðsla (VLF) (e. gross domestic product, GDP) er markaðsvirði vöru og 

þjónustu sem er framleidd til endanlegra nota innan þess landamæris á ákveðnu tímabili 

(Parkin, 2010). Lífeyrisgreiðslur almannatrygginga sem hlutfall af vergri landsframleiðslu er 

sú lægsta hér á landi meðal OECD ríkja. Lífeyrisþegar eru færri miðað við aðrar þjóðir og 

skýrir þetta lága hlutfall það að þjóðin er hlutfallslega ung og taka lífeyris byrjar seint. 
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Framtíðarhorfur eru góðar því árið 2050 verður hlutfall af vergri landsframleiðslu á Íslandi 

6,9% (OECD, 2012; Samtök atvinnulífsins, 2012). 

 

Mynd 1. Lífeyrisgreiðslur almannatrygginga sem hlutfall af VLF. Heimild: (OECD, 2012) 

2.2 Önnur stoð 

Önnur stoð (e. second tier mandatory savings) er viðbótarlífeyrissparnaður með skylduaðild. 

Viðbótarlífeyrissparnaður í þessari stoð eru annaðhvort almannasjóðir, séreignasjóðir eða 

blanda af þessu tvennu. Viðbótarlífeyrissparnaður hefur vaxið síðustu ár innan OECD 

ríkjanna. Ríkin hafa verið að breyta og draga úr opinberum eftirlaunakerfum. Sextán af þrjátíu 

og fjórum OECD ríkjum eru með einhverskonar skyldu á viðbótarlífeyrissparnaði ásamt því 

að vera með víðtæka þátttöku vinnuafls. Í Finnlandi, Íslandi, Noregi og Sviss eru starfatengdir 

lífeyrissjóðir skyldaðir með lagasetningu og er þátttakan á milli 70% til 80% af vinnuafli 

landanna. Launamaður verður að hafa lífeyrisáætlun og hlutfallið sem launamaður greiðir til 

sjóðsins af tekjum er ákveðið með lögum. Þátttaka í annarri stoðinni er mest á Íslandi af öllum 

OECD ríkjum eða 82,5% af vinnuafli landsins (OECD, 2011, bls. 126–127). 

Annar starfatengdur lífeyrissparnaður getur verið flokkaður að hluta til með skylduaðild og er 

þá með þátttöku fyrirtækja, atvinnugreina eða með kjarasamningum. Vinnuveitendur koma á 

eftirlaunakerfi sem starfsmenn verða að taka þátt í. Þetta er ekki altækt í atvinnugreinum því 

er ekki hægt að flokka það sem skyldu. Undantekningar eru í Danmörku, Hollandi og Svíþjóð 

þar sem þátttaka í viðbótarlífeyrissparnaði er meira en 60% af vinnuafli landanna (OECD, 

2011, bls. 126–127). 
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Opnað hefur verið fyrir umræðu um viðbótarlífeyrissparnaður í fleiri ríkjum eins og í 

rómönsku ríkjunum og í mið- og Austur Evrópu til að koma í stað eða sem hluta af 

almannatryggingakerfinu. Þar sem þátttaka þar er ekki almenn, mun eldra fólk ekki njóta 

viðbótarlífeyrissparnaðarkerfis. Þátttaka mun fara vaxandi þar sem yngra fólk fer að vera með 

viðbótarlífeyrir sem hluta af sínum eftirlaunum í framtíðinni. Viðbótarlífeyrissparnað í annarri 

stoðinni er hægt að flokka í fjórar tegundir lífeyrissparnaðar (OECD, 2011, bls. 172–173). 

Réttindatengdir lífeyrissjóðir (e. defined-benefit) eru byggðir upp þannig að hlutfall af 

tekjum launþegans eru greidd í lífeyrissjóð ásamt því sem vinnuveitandi greiðir oftast ákveðið 

mótframlag. Launþegi ávinnur sér réttindi með iðgjöldum til eftirlaunagreiðslna við starfslok, 

byggð á þeim réttindum sem hann hefur áunnið með upphæð inngreiðslna og árafjölda yfir 

starfsævina. Réttindatengdir sjóðir eru einkareknir í átján OECD ríkjum. Starfatengdir 

lífeyrissjóðir eru með skylduaðild samkvæmt lögum eða með hlutaskylduaðild í þremur 

ríkjum, Íslandi, Hollandi og Sviss (OECD, 2011, bls. 106–107). Sjóðir með skilgreind réttindi 

eru oftast með ábyrgð launagreiðanda eða þriðja aðila (Ólafur Ísleifsson, 2009). 

Punktakerfi (e. points) er byggt upp þannig að launþegar ávinna sér lífeyrispunkta eftir því 

hve mikið þeir hafa í tekjur árlega. Við starfslok eru samtals lífeyrisstig margfölduð með 

lífeyrisgengi og þeim umbreytt í reglulegan straum lífeyrisgreiðslna. Það eru fjögur OECD 

ríki með slíkan lífeyrissparnað. Hann er einkarekinn í Frakklandi en rekinn opinberlega í 

Eistlandi, Þýskalandi og Slóvakíu (OECD, 2011, bls. 106–107).  

Lögbundin kerfi skilgreindra iðgjalda (e. defined-contribution schemes) eru byggð upp 

þannig að launþegi greiðir hlutfall launa og vinnuveitandi greiðir oft ákveðið hlutfall í 

mótframlag. Þetta fer inn á einstaklingsreikning eða sérmerkt einstaklingi í sjóðinn. 

Reikningurinn/sjóðurinn er síðan ávaxtaður og við starfslok er uppsöfnuðum sparnaði 

umbreytt í streymi lífeyrisgreiðslna. Þessi gerð sparnaðar er grunnkerfi í ellefu OECD ríkjum. 

Í Danmörku og Svíþjóð eru þessir sjóðir að hluta til skyldusparnaður (OECD, 2011, bls. 106–

107). Sjóður með skilgreind iðgjöld er ekki með bakábyrgð og ber lífeyrisþeginn einn 

áhættuna (Ólafur Ísleifsson, 2009).  

Sýndarreikningar (e. notional accounts) eru byggðir upp þannig að framlög eru skráð inn á 

einstaklingsreikninga og er innistæðan ávöxtuð. Þessi reikningar eru sýndarreikningar í þeim 

skilningi að staðan er aðeins sýnileg hjá þeirri stofnun sem heldur utan um hann. Við 

eftirlaunaaldur er uppsöfnuðum sýndarhöfuðstól umbreytt í straum lífeyrisgreiðslna byggða á 
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reikniformúlu um lífaldur þjóðar. Sýndarreikningskerfi eru hönnuð til að líkja eftir 

skilgreindum iðgjaldakerfum. Slík kerfi er í fjórum OECD ríkjum. Þetta eru opinber kerfi og 

virka svipað og hefðbundin almannatryggingakerfi með gegnumstreymi þar sem að 

fjármögnun er greidd með samtímaskattgreiðslum (Alþjóðabankinn, 2001). 

2.3 Þriðja stoð 

Þriðja stoð (e. third tier voluntary, savings) er valfrjáls viðbótarlífeyrissparnaður. Valfrjáls 

viðbótarlífeyrissparnaður er almennt heimilaður í flestum ríkjum, þannig að launþegar geta 

sjálfir sparað valfrjálst í séreignasparnað, með söfnunartryggingum eða gert samning með 

atvinnurekanda sínum um starfatengdan viðbótarlífeyrissparnað. Viðbótarlífeyrissparnaður er 

frjáls þegar einstaklingar geta ákveðið sjálfir hvort þeir taka þátt eða ekki. Þátttaka í frjálsum 

viðbótarlífeyrissparnaði, hvort sem um er að ræða séreign eða starfstengdan sparnað, er yfir 

50% í Kanada, Tékklandi og Bretlandi og nálægt 50% í Slóveníu. Önnur lönd eru með mjög 

litla þátttöku eða fyrir neðan 5% eins og Grikkland, Lúxemborg, Portúgal og Tyrkland. 

Opinber eftirlaun í þessum ríkjum eru það góð sem skýrir að hluta til þessa litlu þátttöku. Nýja 

Sjáland og Ítalía hafa þegar hafið yfirfærslu yfir í viðbótarlífeyrissparnaðar á landsvísu. 

Árangurinn er mismunandi, Nýja Sjáland náði um 43% þátttöku í viðbótarlífeyrissparnaði en 

á Ítalíu var yfirfærslan yfir í starfatengda lífeyrissjóði, og aðeins 12,8% af vinnuafli fór í 

viðbótarlífeyrissparnað. Þátttaka í viðbótarlífeyrissparnaði er misjöfn eftir ríkjum og sýnilega 

meiri í þeim ríkjum þar sem laun eru hærri. Í flestum tilfellum er þátttaka mest hjá launþegum 

á aldrinum 35 til 44 ára og 45 til 54 ára (OECD, 2011, bls. 172–173). 

 

Mynd 2. Tegundir eftirlaunastofna OECD ríkja. Heimild: (OECD, 2011, bls. 106–107) 
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2.4 Hagfræðilegt samhengi 

Í hverju hagkerfi er nauðsynlegt að það sé stöðugur hagvöxtur. Séu miklar sveiflur í hagvexti 

er það mjög kostnaðarsamt fyrir ríkið. Þegar góðæri er í hagkerfinu er umfram eftirspurn eftir 

vöru og þjónustu. Þá er mikið framboð af atvinnu og umfram afkoma hjá ríkissjóði. Í 

niðursveiflu er aftur á móti ríkið rekið með halla og þá verður mikil eftirspurn eftir vöru og 

þjónustu og lítið um atvinnu. Heildarsparnaður þjóðarbús hefur góð áhrif á fjárfestingar til 

langs tíma, jákvæð áhrif á verga landsframleiðslu og síðast en ekki síst á hagvöxtinn (Már 

Guðmundsson, 2004). Lífeyriskerfið hefur mikil áhrif á atvinnuframleiðni og fjárnýtingu á 

vöxt hagkerfisins (Alþjóðabankinn, 1994).  

2.5 Minnkandi jaðarnyt 

Notagildi mælir hversu mikið einstaklingur metur ákveðna vöru eða þjónustu. Eftir því sem 

magnið eykst því minni not hefur einstaklingurinn af vöru eða þjónustu. Það þýðir að 

notagildið eykst ekki línulega. Talið er að einstaklingar hafi jákvæða en minnkandi 

jaðarnytjagildi fyrir þá vöru eða þjónustu sem hann neytir. Þegar magnið eykst því minni not 

hefur einstaklingurinn fyrir vöruna eða þjónustuna (Blake, 2006).  

 

Mynd 3. Notagildisfall. Minnkandi jaðarnyt. Heimild: (Blake, 2006) 
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Fallið, hér að neðan, lýsir hvernig jaðarnyt neyslu er reiknað. Fallið af U(Ct) mælir notagildi 

neyslu. Fyrsta afleiðan verður þá: 

        
      

   
   

Til að gera betur grein fyrir því að notagildi minnkar við meira framboð er tekin önnur afleiða 

af notagildisfallinu. Framboðið eða einingarfjöldinn mun þá aukast en notagildið verður 

minna. Fyrsta einingin er þá verðmætust. Önnur afleiða verður þá: 

         
      

      
   

(Blake, 2006). 

Tökum dæmi um einstakling sem hefur lokið við sína menntun og ætlar að stíga sín fyrstu 

skref út í atvinnulífið. Hann byrjar á atvinnumarkaði og ávinnur sér lífeyrisréttindi. Hann 

stofnar til fjölskyldu og þarf því nýtt heimili. Hann tekur lán fyrir framtíðarhúsnæði sínu til 40 

ára. Á meðan hann ávinnur sér lífeyrisréttindi á lífsleiðinni greiðir hann af sínum 

húsnæðislánum. Hann hámarkar tekjur sínar um miðbik ævinnar og þá greiðir hann niður sín 

lán og nær að leggja enn frekar fyrir í lífeyrissparnað. Við starfslok á atvinnumarkaði tekur 

einstaklingurinn út lífeyrisréttindi sín til að nota á efri árum. Hann hefur greitt upp sínar 

skuldir og á sama tíma hefur neysla farið minnkandi. Neyslan hefur verið jöfnuð yfir 

æviskeiðið með lánum og sparnaði sem er grunnur fyrir því að hægt sé að jafna tekjum yfir 

ævina. Ef enginn jöfnuður ætti sér stað væri þá neyslan ójafnari og notagildi einstaklingsins 

væri minni (Blake, 2006; Már Guðmundsson, 2004).  
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Mynd 4. Líftímakúrfa auðs og neyslu. Heimild: (Blake, 2006) 

Líftryggingafyrirtæki bjóða uppá líf- og sjúkdómatryggingar til að tryggja einstaklinga ef 

eitthvað skyldi koma uppá á lífsleiðinni, til dæmis ef þeir neyðast til að fara af vinnumarkaði 

vegna heilsubrests. Gallinn við þessar tryggingar er að einstaklingurinn getur ákveðið sjálfur 

að hann sé óvinnufær með aðstoð læknis þrátt fyrir að hann geti unnið og það getur skapað 

vandamál. Þetta þýðir meiri kostnað og skattpeninga fyrir þá sem eru á vinnandi markaði. 

Þetta kallast freistnivandi (e. moral hazzard) (Alþjóðabankinn, 1994). Með því að setja þetta 

meira upp í samhengi þá er tenging á milli hrakvals (e. adverse selection) og freistnivanda. Í 

hrakvali eru vandamál sem geta komið upp á milli fyrirtækja og einstaklinga, en það er þegar 

annar aðilinn veit betur um gæði vörunnar og hvaða áhrif það hefur á markaðinn. Til dæmis 

þegar einstaklingur kaupir sér líf- og sjúkdómatryggingu hjá tryggingafélagi. 

Tryggingafélagið mun reikna út þann áhættuþátt fyrir því hvort viðskiptavinurinn segi satt og 

rétt frá um sitt heilsufar eða hvort hann lifi áhættusömu lífi. Að gefnu samþykki vátryggða 

getur félagið fengið aðgang að læknaskýrslum. Freistnivandi myndast þegar búið er að eiga 

viðskipti eða gera samninga, það er hvort hinn vátryggði geti staðið við sína samninga 

(Perloff, 2009). 

2.6 Hækkandi meðalaldur 

Lífslíkur byggjast á líkindadreifingu sem þýðir að einhver ákveðinn atburður muni líklega 

verða að veruleika (Newbold, Carlson, og Thorne, 2010). Þeim líkum fylgir ákveðin óvissa 
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sem getur falið í sér að ákveðinn einstaklingur getur mögulega orðið fyrir slysi og orðið 

lamaður og þar af leiðandi óvinnufær. Hann getur fengið sjúkdóm á lífsleiðinni eins og til 

dæmis krabbamein, þurfi mikla umönnun og greiða umfangsmikinn lyfjakostnað. 

Einstaklingar geta dáið ungir eða lifað heilbrigðu og löngu lífi. Fyrirtæki geta orðið gjaldþrota 

og bankar geta hrunið. Það getur haft áhrif hvort hagkerfið blómstrar eða staðnar með þessum 

líkum. Náttúruhamfarir geta orðið hvar sem er í heiminum sem getur haft áhrif á hagkerfið 

(Alþjóðabankinn, 1994). 

Íbúum um allan heim fjölgar stöðugt og lífskeið einstaklinga eru að lengjast. Þessi þróun mun 

halda áfram til árins 2050 samkvæmt spám OECD. Eftirlaunaaldurinn fór lækkandi alveg til 

ársins 1993 í mörgum OECD ríkjum. Á móti hafa lífslíkur farið hækkandi og því hefur verið 

þörf að hækka eftirlaunaaldurinn aftur á seinni árum. Lífslíkur voru minni á fyrri hluta 

tuttugustu aldar. Á seinni hluta aldarinnar hafði áhætta dauðsfalla við eftirlaunaaldur 

minnkað. Hjá körlum höfðu lífslíkur aukist um 3,9 ár og hjá konum um 5,4 ár (OECD, 2011, 

bls. 19–37). 

 

Mynd 5. Lífslíkur eftir 65 ára aldur hjá konum og körlum árið 2005 og 2045. Heimild: (OECD, 2011, bls. 

165) 
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Mynd 5 sýnir framtíðarlífslíkur eftir 65 ára, en það er hversu lengi hver einstaklingur lifir í 

viðbót eftir 65 ára aldur eftir kyni.  

Það er mikil áskorun fyrir hagkerfin í heiminum að eiga fyrir eftirlaunum og halda jafnframt 

fjárhagslegum stöðugleika í eftirlaunakerfinu. Á seinni hluta tuttugustu aldarinnar lækkaði 

lífeyristökualdurinn niður í 62,5 hjá karmönnum og 61,1 ár hjá konum. Það sem eykur líkur á 

langlífi hefur verið vanmetið af sérfræðingum. Það þarf að skoða vel sambandið á milli 

eftirlaunaaldurs og lífslíkna til framtíðar. Það þarf að líta aftur til fortíðar og fara yfir söguna 

til að getað spáð fyrir um framtíðina. Sjá nánar á mynd 7 (OECD, 2011, bls. 19–37). 

 

Mynd 6. Meðal lífslíkur við 60 og 65 ára aldur eftir kyni hjá OECD ríkja, 1960-2050. Heimild: (OECD, 

2011, bls. 19–37) 

Greiningin sýnir hvernig vænt starfslok hafa verið og hvernig er líklegt að þau verði þegar 

búið er að taka tillit til breytinga á eftirlaunaaldri og hvernig samfelldur vöxtur á lífslíkum 

undanfarin ár hefur verið. Nú þegar hafa mörg ríki gert áætlun um að hækka 

eftirlaunaaldurinn í 67 ár til ársins 2050 (OECD, 2011, bls. 19–37). 

2.7 Hækkandi meðalaldur á Íslandi 

Á þeim tíma þegar upphaf gegnumstreymiskerfisins hóf göngu sína á Íslandi var hlutfall 

aldraða mun lægra og fleira yngra fólk á vinnumarkaði til að halda uppi kerfinu. Það verða 

breyttir tímar í framtíðinni því með hækkandi meðalaldri verður hlutfall aldraða hærra og 

meiri byrði mun leggjast á yngri kynslóðir til að halda uppi velferðarkerfinu. Kröfur eldra 
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fólks um betri lífskjör og réttindi munu aukast og mun sú kynslóð vega þungt í framtíðinni þar 

sem talið er að eftirlaunatímabilið muni lengjast um 30%. Árið 2011 var hlutfall 64 ára og 

eldri 12,3% og mun það hlutfall aukast í 27% árið 2050 samkvæmt spám Sameinuðu 

þjóðanna (Gunnar Baldvinsson, 2004; Hagstofa Íslands, 2011; Hannes G. Sigurðsson, 2010). 

Það mun reynast erfitt að viðhalda góðu velferðarkerfi eins og til dæmis heilbrigðis- og 

umönnunargeira sem eingöngu er haldið uppi með opinberri fjármögnun. Ef gripið er strax til 

aðgerða er hægt að draga úr vandanum, annars mun þetta vandamál vera til staðar næstu 

áratugina. Þær breytingar sem þarf að huga að þurfa að vera til lengri en ekki til skemmri 

tíma. Þetta er verkefni sem þarf að hugsa um í áratugum (Hannes G. Sigurðsson, 2006).  

2.8 Úr gegnumstreymi yfir í sjóðsöfnun 

Ekki er alfarið hægt að skipta út og hætta með gegnumstreymiskerfi því það tekur tíma að 

safna í sjóðakerfi þannig að það standi undir sér. Ef ríki hefur aðallega verið með 

gegnumstreymiskerfi og ætlar að skipta um og breyta yfir í réttindatengd kerfi eða kerfi með 

skilgreindum framlögum þá kemur tímabil þar sem verið er að greiða í bæði kerfin, það er að 

segja gegnumstreymiskerfið og sjóðsöfnunina. Þá er greiddur jafnóðum ellilífeyrir til 

eftirlaunaþega og einnig í sjóðakerfi þar sem verið er að safna í pott fyrir framtíðargreiðslur 

(van Groezen, Meijdam, og Verbon, 2007). 

Fjármögnunarvandi vestrænna þjóða hefur leitt til þess að flestar þeirra hafa verið að 

endurskoða lífeyriskerfi sín og farið í lagfæringar og breytingar á þeim. Fjármögnunarvandi 

hefur aðallega orsakast af nokkrum samverkandi þáttum. Misvægi milli kynslóða, það er bilið 

milli þeirra sem eru á vinnumarkaði og hinna sem taka lífeyrir sér til framfærslu hefur verið 

að aukast. Íbúar Evrópulanda hafa farið æ fyrr útaf vinnumarkaði og ekki er óalgengt að fólk 

hætti að vinna um 60 ára aldur. Þetta er fyrir þann tíma sem hönnun upphaflegu 

eftirlaunakerfanna gerði ráð fyrir. Þetta hefur þýtt aukna framfærslubyrði á eftirlaunakerfin. 

Örorkubyrði lífeyriskerfa hefur einnig víða aukist og hefur skattheimtuþol ríkja þrengst 

verulega og fækkað hefur stórlega fjármögnunarkostum. Algengustu leiðirnar til að bregðast 

við fjármögnunarvandanum hefur verið með breytingum á lífeyriskerfum eins að lengja 

starfsferil vinnandi fólks til að seinka lífeyristöku (Ágúst Þór Sigurðsson o.fl., 2009; van 

Groezen o.fl., 2007). 

Öll OECD ríki hafa einhverskonar öryggisnet fyrir þá sem eru að komast á eftirlaunaaldur. 

Víða hefur verið komið á lögbundnum eftirlaunakerfum með skilgreindum iðgjöldum eða 
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sameignasjóðum. Einnig hafa nokkur ríki breytt opinberum gegnumstreymiskerfum sínum í 

svo nefnda sýndarreikninga. Vegna hækkandi lífaldurs eru lífeyriskerfi landanna ekki að ná að 

standast skuldbindingar sínar í framtíðinni. Hafa nokkur ríki þegar tengt fjárhæðir 

lífeyrisgreiðslna eða skilyrt töku lífeyris við lífslíkur þjóðar. Þróunin hefur að miklu leiti verið 

í þá átt að fara frá réttindatengdum sjóðum með skilgreindum útborgunum yfir í 

eftirlaunasparnað með skilgreind framlög og í frjálsan séreignalífeyrissparnað (OECD, 2011, 

bls. 81–102). 
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3. Skattar 

Þróuð samfélög þarfnast margvíslegrar þjónustu og félagslegrar starfsemi. Hið opinbera spilar 

veigamikið hlutverk í hagkerfi nútímans. Skattheimta er til að afla fjár til reksturs 

samfélagsins. Markmið skattkerfisins er að afla tekna á móti útgjöldum opinbera kerfisins og 

verður gott skattkerfi að uppfylla tiltekin skilyrði: Að gæta jafnræðis og sanngirni á 

skattbyrði, að gæta hlutleysis og æskilegt að áhrif þess séu lítil, einnig þess að gæta kostnaðar 

með því að hafa skattkerfi gagnsætt, einfalt og hagkvæmt. Þessi skilyrði komu fram hjá Adam 

Smith á síðari hluta 18. aldar (Fjármálaráðuneytið, e.d.). Skattar eru innheimtir með beinum 

og óbeinum hætti. Með beinni skattlagningu eru launatekjur eða fyrirtæki skattlögð, en með 

óbeinum hætti er framleiðsla og neysla skattlögð. Ríkið þarf tekjur fyrir þau útgjöld sem 

stofnað hefur verið til, svo það nái að standa við þær skuldbindingar að ná jafnvægi í 

ríkisbúskapnum. Með hækkandi meðalaldri þjóða hækka útgjöld í lífeyris- og 

heilbrigðismálum (Fjármálaráðuneytið, 2008). Tekjuskattur er skattur sem ríki leggja á tekjur 

einstaklinga og fjármagnstekjuskattur er skattur sem ríki leggja á eignatekjur (RSK, e.d.).  

Laffer kúrfa sýnir sambandið á milli skatthlutfalls og skatttekna. Það er ef skatthlutfall hækkar 

þá aukast tekjur ríkisins og nær hámarki við T*. Ef skatthlutfallið hækkar umfram T* þá 

munu tekjur ríkisins dragast saman. Það dregur úr framboði vinnuafls sem hefur áhrif á 

framleiðslugetu hagkerfisins og sparnaður verður í lágmarki (Parkin, 2010). 

 

Mynd 7. Laffer kúrfa. Heimild: (Parkin, 2010) 
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3.1. Skattaleg meðhöndlun á lífeyrissparnað 

Skattaleg meðhöndlun á lífeyrissparnað er misjöfn eftir ríkjum og er hann ýmist skattlagður 

að fullu, að hluta til eða alveg skattfrjáls. Þar sem skattlagning er á lífeyrissparnaði er notaður 

tekjuskattur því hann er hugsaður sem tekjur í framtíðinni. Þar sem ávöxtun lífeyrissparnaðar 

er skattlögð er notaður mismunandi fjármagnstekjuskattur. Þessir skattar eru mismunandi hjá 

þjóðum og er fjármagnstekjuskattshlutfall yfirleitt lægra en tekjuskattshlutfall 

(Alþjóðabankinn, 2005; Whitehouse, 1999). 

Í rannsókn sem David Miles (2000) gerði á því hvernig á að fara úr gegnumstreymiskerfi yfir 

í sjóðakerfi, kemur fram að í skilvirku hagkerfi mun meðalávöxtun sjóðakerfa bera hærri 

ávöxtun en hagvöxtur. Skattar í gegnumstreymiskerfi fylgja hagvexti sem þýðir að þá munu 

sjóðakerfin geta greitt hærri lífeyrir. Þetta er niðurstaða þeirra sem aðhyllast breytingar á 

eftirlaunakerfum úr því að vera gegnumstreymiskerfi yfir í sjóðakerfi. Mikilvægur þáttur í 

stuðningi við aldraða er skattakerfið, en það getur veitt góðan stuðning til betri afkomu 

eftirlaunaþega. Mörg skattkerfi veita einhvers konar skattaívilnanir til eftirlaunaþega. Í 

sumum ríkjum er tekjuskattur á eftirlaunatekjur lægri upp að vissu marki en tekjuskattur á 

almenn laun (OECD, 2011, bls. 122–123).  

Í gegnumstreymiskerfi eru greiðslur til lífeyrisþega að fullu skattskyldar og er skatturinn 

tekinn af við útgreiðslu. Í sjóðsöfnunarkerfum eru þrír möguleikar til skattlagningar. Þetta á 

bæði við um sjóðsöfnun í samtryggingarkerfi með skyldugreiðslu til lífeyrissjóða og 

viðbótarlífeyrissparnað sem einstaklingar leggja sjálfir til hliðar í séreign (Alþjóðabankinn, 

2005). 

Þrír möguleikar eru á skattlagningu á lífeyrissparnaði: 

 Þegar greidd eru iðgjöld í sjóðinn af launþegum og launagreiðendum 

 Þegar fé er varið til fjárfestinga sem afla fjármagnstekna 

 Þegar greitt er út úr sjóðnum til lífeyrisþega 

Þessir þrír möguleikar á skattlagningu lífeyrissparnaðar geta verið með átta mögulegum 

samsetningum. Dæmi eru um að það sé verið sé að nota margar þeirra í raun, en sumir 

valkostirnir eru algengari en aðrir og lýsa fræðilegum hugmyndum um skattakerfi þjóða . 
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Átta mögulegar samsetningar á skattlagningu á lífeyrissparnað: 

 EET - samsetning undanskilur iðgjöld frá skatti, skattleggur ekki ávöxtun sjóðanna og 

skattlagning er á útgreiðslur lífeyris úr sjóðnum.  

 TEE - samsetning felur í sér að spara af skattlögðum tekjum, þá er búið að taka skatt 

af iðgjöldum þegar þau eru greidd í sjóðinn, enginn skattur er lagður á ávöxtun 

sjóðsins og útgreiðslur lífeyrisréttinda eru skattfrjálsar. 

 TTE - samsetning felur í sér að spara af skattlögðum tekjum, þá er búið að taka skatt 

af iðgjöldum við inngreiðslu í sjóðinn, skattur tekinn af ávöxtun sjóðsins og þá eru 

lífeyrisréttindi skattfrjáls við útgreiðslu. 

 ETT - samsetning undanskilur iðgjöld frá skatti, skattur er tekinn af ávöxtun sjóðsins 

og skattlagning er á útgreiðslur lífeyris úr sjóðnum. 

 EEE - samsetning er að engin skattur tekinn af lífeyrissparnaði á neinu stigi hans. 

 TTT - samsetning er að skattur tekinn af öllum stigum lífeyrissparnaðar. Þar er um að 

ræða tvísköttun, þá er álagður skattur á iðgjöld og ávöxtun í sjóðinn. Að lokum er aftur 

lagður skattur á hvort tveggja þegar útgreiðsla úr sjóðnum hefst. 

 ETE - samsetning er að undanskilja iðgjöld frá skatti, skattur er tekinn af ávöxtun 

sjóðsins og skattfrjálsar útgreiðslur lífeyrisréttinda. Þarna er eingöngu tekinn 

fjármagnstekjuskattur. 

 TET - samsetning felur í sér að spara af skattlögðum tekjum, þá er búið að taka skatta 

af iðgjöldum við inngreiðslu í sjóðinn, engin skattur lagður á ávöxtun sjóðsins og 

skattlagning er á útgreiðslur lífeyris úr sjóðnum. Þarna eru iðgjöldin í raun tvískattlögð 

en fjármagnstekjur aðeins einu sinni (Whitehouse, 1999). 

Lífeyrissparnaður eru almennt skattlagður með EET samsetningunni, sem hefur verið talin 

hvetjandi til söfnunar lífeyrisréttinda þar sem skattlagningu er frestað þar til við útgreiðslu 

lífeyris. Einnig er algengt að nota TEE samsetninguna, þar sem ríki kjósa að skattleggja 

iðgjaldið þegar það er greitt í lífeyrissjóð. Þetta getur verið hagstætt fyrir ríki þar sem 

launþegar koma frá öðrum ríkjum og starfa þar um skeið en ekki til frambúðar (Magnús 

Fannar Sigurhansson, 2010). Evrópusambandið eru stjórnmálaleg og efnahagsleg 

alþjóðasamtök tuttugu og sjö Evrópuríkja. Framkvæmdastjórn Evrópusambandsins (2001) 

hefur mælt með því að aðildarríkin samræmi skattalega meðhöndlun á lífeyrissparnað. Það 

auðveldar flutning launamanna innan evrópska efnahagsvæðisins og kemur í veg fyrir 
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tvískattlagningu á lífeyrissparnað eða að lífeyrissparnaður verði greiddur út skattfrjáls. 

Aðildarríki Evrópusambandsins eru flest með skattlagningu á lífeyri við útgreiðslu, það er 

EET samsetningu og hefur framkvæmdarstjórnin mælt með að nota hana á lífeyrissparnað. 

 

Mynd 8. Skattaleg meðhöndlun lífeyrissparnaðar í OECD ríkjum. (Whitehouse, 1999) 

Í samantekt frá OECD (2011) er skattaleg meðhöndlun ríkjanna á lífeyrissparnaði mjög 

svipuð. Flest ríki skattleggja lífeyrissparnað við útgreiðslur lífeyrisréttinda, nema Ástralía, 

Japan og Nýja Sjáland. Þar eru framlög í lífeyrissjóð skattlögð við greiðslu iðgjalda í sjóðinn 

og/eða með skatta ívilnunum. Í Ástralíu er reyndar flóknara kerfi þar sem framlög eru bara að 

hluta til frádráttabær frá skatti, en ávöxtun og útgreiðslur eru skattlagðar með lægra 

skatthlutfalli en tekjuskattur. Skattaívilnanir eru yfirleitt með takmörkunum í flestum 

ríkjunum. Í Finnlandi er 60% af iðgjöldum frádráttabær frá skatti á meðan Austurríki 

skattleggur aðeins fjórðung lífeyrisgreiðslunnar. Í flestum ríkjum OECD ávaxtast 

lífeyrissparnaðurinn í sjóðunum skattfrjálst þó með undantekningum. Í tveim ríkjum er tekið 

sérstakt skatthlutfall á ávöxtunina, í Ástralíu 15% og í Svíþjóð 10%, sem er lægra hlutfall en 

jaðar tekjuskattshlutfall ríkjanna og í Belgíu eru fjármagnstekjur skattlagðar árlega. Í 
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Danmörku er raunávöxtun lífeyrissparnaðarins skattalögð og einnig er tekinn tekjuskattur af 

útgreiðslum lífeyrisréttinda. Skattaleg meðferð á úttektum úr lífeyrissjóðum er breytileg hjá 

ríkjunum eftir því hvort sem um er að ræða reglulegar jafnar lífeyrisgreiðslur eða eingreiðslur, 

og þá er oft heimild til skattlegra ívilnana. Ástralía, Írland, Japan og Bretland leyfa útgreiðslu 

á skattfrjálsri eingreiðslu úr lífeyrissjóðum. Japan heimilar skattfrjálsar eingreiðslur úr 

lífeyrissjóði aðeins að ákveðnu marki. Í flestum ríkjum OECD eru úttektir úr lífeyrissjóðum 

fyrir starfslok ekki heimil, en nokkur ríki, eins og Austurríki og Bandaríkin heimila útgreiðslu 

úr lífeyrissparnaði fyrir lífeyristökualdur en þá með skattavítum (Whitehouse, 1999).  

Í öllum ríkjum OECD eru stigvaxandi tekjuskattsþrep þannig að með hækkandi tekjum eykst 

skatthlutfallið. Það þýðir að jaðarskattar (það er viðbóta skattur á eina einingu í viðbót af 

tekjum) eru hærri en meðalskattar (hlutfall af tekjum sem greitt er í skatt). Ef lengri lífslíkur 

skerða lífeyrisréttindi, þá fellur tekjuskattsskuldbinding í jaðarhlutfall og meðalskatthlutfall 

fellur. Þannig eru lífeyrisréttindi að frádregnum sköttum minna næm fyrir breytingum á 

lífslíkum, þar sem búið er að tengja lífeyrir við lífslíkur (OECD, 2011, bls. 81–102; 

Whitehouse, 1999).  

Skattaívilnanir eru kostnaðarsamar fyrir ríki og hafa fjórtán OECD ríki nú birt reikninga sem 

sýna hversu mikið af tekjum fer forgörðum við skattaívilnanir. Að nota aðra skatttegund eins 

og útgjaldaskatt sem kæmi í stað tekjuskatts myndi falla betur að lífeyrissparnaði. Þá yrði 

mæling á kostnaðinum réttmætari (Alþjóðabankinn, 2005). Útgjaldaskattur er byggður á 

neysluútgjöldum einstaklinga (Britannica, e.d.). Rökin fyrir að nota útgjaldaskatt er að hann 

skattleggur lífeyristekjur aðeins einu sinni, annaðhvort við innborgun iðgjalda eða við 

greiðslu lífeyrisréttinda. Spurningin er hvort sé betra að hafa hann eftirágreiddan EET eða 

fyrirframgreiddan TEE (Alþjóðabankinn, 2005). 

3.2. Samanburður lífeyriskerfa 

Hér eftir verður fjallað um lífeyriskerfi tveggja ríkja til samanburðar við íslenska kerfið, það 

eru kerfi Hollands og Danmerkur. Almennt eru lífeyriskerfi með þriggja stoða kerfi en það er 

almannatryggingakerfi, lífeyrissjóðir sem eru í eigu fyrirtækja og frjáls 

viðbótarlífeyrissparnaður. Holland er talið vera það sjálfbærasta og skilvirkasta 

lífeyrissjóðaskerfið í heiminum í dag (Akkerman, 2012). Hollendingar tryggja öllum íbúum 

landsins lífeyrir sem er að hámarki 2% í réttindi á ári og eftirlaunaþegi getur fengið að 

hámarki 70% af nettó lágmarkslaunum þegar kemur að töku lífeyris en það fer eftir lengd 
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búsetu í landinu. Starfatengdir lífeyrissjóðir tóku til starfa þegar skylduaðildinni var komið í 

kjarasamninga árið 1989 og 1991. Í framhaldi jókst þátttaka almennings í lífeyrissjóði. 

Lífeyrisgreiðslur eru háðar hjúskaparstöðu í Hollandi og Danmörku en það var afnumið hér á 

landi árið 2007. Fjallað verður um hvernig skattlagningu er háttað á lífeyrisgreiðslum hjá 

þessum þjóðum því um mismunandi uppbyggingu er að ræða. Ákveðið var að styðjast við 

eina fasta fjárhæð í útreikningum sem voru meðallaun á Íslandi árið 2011 samkvæmt 

Hagtíðindum Hagstofu Íslands um laun á vinnumarkaði (Gunnar Baldvinsson, 2004; 

Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, 2008; Stougaard, 2001). Vegna hækkandi 

meðalaldurs þarf að grípa til aðgerða og hafa nú þegar þrettán af þrjátíu og fjórum OECD 

ríkjum framkvæmt viðeigandi ráðstafanir. Sú aðgerð felur í sér sjálfvirka tengingu á breyttum 

lífslíkum við framtíðareftirlaun við lífeyrissjóðskerfið. Fjármagnskostnaður er hærri hjá þeim 

sem lifa lengur og með þessari tengingu mun byrðin dreifast á fleiri kynslóðir. Ef ekki er 

gripið strax til aðgerða munu skattar hækka og þar af leiðandi myndu þeir lenda á einni 

kynslóð við að halda uppi velferðarkerfinu. Þróunin hefur að miklu leiti verið í þá átt að fara 

frá réttindatengdum sjóðum með skilgreindum útborgunum yfir í eftirlaunasparnað með 

skilgreind framlög og í valkvæðan séreignalífeyri (Hannes G. Sigurðsson, 2006; Whitehouse, 

1999). 

3.3. Uppbygging lífeyriskerfisins á Íslandi 

Íslenskur lífeyrissparnaður er þriggja stoða lífeyriskerfi sem byggir á almennum grunnrétti, 

samtryggingasjóðum með föstum iðgjöldum byggðir á sjóðsöfnun og skipulögðum 

séreignasparnaði (Hannes G. Sigurðsson, 2007; Hrafn Bragason, Héðinn Eyjólfsson, og 

Guðmundur Heiðar Frímannsson, 2012). Almennur lífeyristökualdur er 67 ára og er hann 

hvergi hærri á Vesturlöndum. Mögulegt er að hætta á vinnumarkaði við 65 ára aldur án 

skerðingar ef launþegar eru starfandi hjá ríkinu. Með söfnun séreignasjóðs geta launamenn 

byggt upp sparnað til að minnka þá tekjuskerðingu sem óneitanlega verður þegar farið er af 

vinnumarkaði. Örorkubyrði íslenska kerfisins er ekki mikil í fjölþjóðlegu samhengi, en það 

hefur verið að breytast á undanförnum árum (Ágúst Þór Sigurðsson o.fl., 2009; Gunnar 

Baldvinsson, 2004).  

Fyrsta stoðin er almannatryggingakerfið en Tryggingastofnun Ríkisins (TR) greiðir 

grunnlífeyrir fyrir þá sem hafa náð 67 ára aldri. Til að öðlast rétt á greiðslum þarf 

einstaklingur að vera búsettur hér á landi í að minnsta kosti þrjú ár. Árið 1936 voru sett lög 
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um alþýðutryggingar og í framhaldi hóf TR starfsemi sína. Þann 1. janúar 1947 voru sett lög 

um almannatryggingar sem tóku yfir alþýðutryggingar (TR, e.d.). 

Önnur stoðin er sjóðsöfnunarkerfi hjá lífeyrissjóðum en lífeyrissparnaði Íslendinga var fyrst 

komið á fót með lífeyrisákvæðum kjarasamninga árið 1969 til að tryggja launafólki almennt 

aðild að lífeyrissjóðum (Ólafur Ísleifsson, 2009). Fyrir þann tíma höfðu verið starfandi 

lífeyrissjóðir tengdir nokkrum starfstéttum, sveitafélögum og fyrirtækjum (Þorgeir Eyjólfsson, 

2007). Í dag eru 33 starfandi lífeyrissjóðir á Íslandi (Fjármálaeftirlitið, 2012). Samkomulag 

kjarasamninganna kveða á um að greiða hluta af launum launþega í lífeyrissjóð og að 

atvinnurekendur greiði framlag á móti. Flestir lífeyrissjóðir voru stofnaðir eftir gerð þessa 

samninga. Með lögum um skyldutryggingu lífeyrisréttinda 1974 var bundið í lög að greiða 

skyldi af dagvinnulaunum launþega í lífeyrissjóð. Í framhaldi af þessari lagasetningu tók 

Söfnunarsjóður lífeyrisréttinda til starfa sem var ætlaður öllum launþegum og einyrkjum sem 

ekki eiga aðild að öðrum lífeyrissjóðum skv. kjarasamningum. Voru lögin útvíkkuð árið 1980 

með því að allir voru skyldaðir til þess að leggja 10% af launum með viðbótarframlagi 

launagreiðenda í lífeyrissjóð og á árinu 1990 ætti að greiða í lífeyrissjóð af heildarlaunum í 

stað dagvinnulauna. Sjálfstæðir atvinnurekendur voru einnig þá skyldaðir til að greiða í 

lífeyrissjóð (Ólafur Ísleifsson, 2009; Þorgeir Eyjólfsson, 2007). 

Með lögum um skyldutryggingu lífeyrisréttinda og starfsemi lífeyrissjóða nr.129/1997 var 

komið á heildstæðri löggjöf um lífeyrissjóði og með þátttöku skattayfirvalda var komið á 

eftirliti með greiðsluskyldu til lífeyrissjóða. Iðgjald í lífeyrissjóð er ákveðið í sérlögum, með 

kjarasamningum eða öðrum sambærilegum hætti en lágmarksiðgjald er 12% eftir 

lagabreytingu nr. 167/2006 (Ólafur Ísleifsson, 2009). 

Þriðja stoðin er viðbótarlífeyrissparnaður. Hvatning til viðbótarlífeyrissparnaðar var sett með 

lögum um skyldutryggingu lífeyrisréttinda og starfsemi lífeyrissjóða nr. 129/1997. Þá var sett 

inn heimild til 2% frádráttar frá tekjuskattstofni einstaklinga til séreignar í viðbót við þau 4% 

iðgjalds sem þegar voru í lögum um samtryggingarsjóð. Árið 1999 var þessi heimild í 

séreignasjóð hækkuð í 4%. Í kjarasamningum árið 2000 var síðan samið um mótframlag frá 

vinnuveitendum, þannig að ef launamaður sparar í séreignasparnað þá greiða vinnuveitendur 

mótframlag (Hannes G. Sigurðsson, 2010).  

Í kjölfar bankahruns hefur hvatinn til sparnaðar verið dreginn saman. Heimild til frádráttar frá 

tekjuskattstofni einstaklinga til séreignar var breytt með lagabreytingu nr. 90/2003 og lækkuð 
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í 2% og úttekt heimiluð á séreignasparnaði einstaklinga. Aldurstengdar greiðslur sem áður var 

heimilt að greiða út með jöfnum mánaðarlegum greiðslum til 7 ára frá 60 ára aldri voru 

rýmkaðar og eftir lagabreytinguna nr. 129/1997 er nú heimilt að taka upphæðina út alla í einu 

eða dreifa í jafnar greiðslur eftir 60 ára aldur. Við lagabreytinguna var einstaklingum yngri en 

60 ára einnig veitt heimild til úttektar á séreignasparnaði sínum vegna sérstakra aðstæðna. Á 

árinu 2011 var þátttaka í séreignarsparnað sem hlutfall af fólki á vinnualdri um 42% sem er 

5,8% aukning frá fyrra ári (OECD, 2012). 

3.3.1. Ábyrgð 

Íslenskir lífeyrissjóðir sem tilheyra opinberum geira eða stjórnsýslu eru með bakábyrgð 

launagreiðenda sem eru ríkið og sveitafélög. Starfatengdir og frjálsir lífeyrissjóðir eru ekki 

með bakábyrgð ríkisins. Skuldbindingar skiptast í skuldbindingar sem hafa nú þegar myndast 

og framtíðarskuldbindingar. Réttindi sem eru ekki með bakábyrgð launagreiðanda eru 

breytileg (Már Guðmundsson, 2000). Eignir sjóðanna þurfa að geta staðið undir þeim 

skuldbindingum sem hafa myndast til að tryggja sjóðfélögum eftirlaun eða áfallalífeyri. 

Samkvæmt skýrslu úttektarnefndar Landssamtaka lífeyrissjóða 2012 þurfa lífeyrissjóðir að 

gera nauðsynlegar breytingar á samþykktum sjóðsins ef meira en 10% munur verður á milli 

eigna og framtíðarskuldbindinga. Ef munurinn verður 5% í meira en 5 ár samfellt, þarf að 

grípa til aðgerða sem verður þá annaðhvort að skerða eða auka við réttindi. Til bráðabirgða 

voru gerðar tímabundnar breytingar á þessum ákvæðum en þá er heimild fyrir allt að 15% 

mun á eignarliða- og framtíðarskuldbindingum vegna lífeyris fyrir árið 2011, allt að 13% árið 

2012 og 11% fyrir árið 2013 án þess að gera þurfi breytingar á samþykktum sjóðanna. Það er 

nauðsynlegt fyrir lífeyrissjóðina að efla sjóðsöfnun og bæta áfallna stöðu með ábyrgð ríkis og 

sveitafélaga. Með því að hækka iðgjöld, skerða réttindi eða hækka lífeyristökualdur dregur úr 

halla (Hrafn Bragason o.fl., 2012; Þingskjal 444, 2011). 

3.3.2. Eftirlit 

Fjármálaeftirlitið hefur eftirlit með að starfsemi lífeyrissjóða sé í samræmi við eðlilega og 

heilbrigða viðskiptahætti, sbr. 8. gr. laga nr. 87/1998 um opinbert eftirlit með 

fjármálastarfsemi. Fjármálaeftirlitið hefur einnig eftirlit með starfsemi viðskiptabanka, 

sparisjóða, lána- og verðbréfafyrirtækja, verðbréfamiðlana, rekstrar- og vátryggingafélaga, 

kauphalla auk annarra aðila sem hafa heimild til að taka á móti innlánum (Fjármálaeftirlitið, 

e.d.). 
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3.3.3. Skattar 

Skattlagning á Ísland byggir á EET samsetningu (Whitehouse, 1999). Lífeyrisgreiðslur eru 

skattlagðar eins og vinnulaun og greiðist tekjuskattur af útgreiðslu við töku lífeyris samkvæmt 

lögum nr. 90/2003 um tekjuskatt. Ekki er tekinn fjármagnstekjuskattur af vaxtatekjum 

lífeyrissparnaðar og enginn eignaskattur er tekinn af inneign. Samkvæmt lögum eru iðgjöld 

sem launþegi greiðir í lífeyrissjóð dregin frá skattskyldum tekjum áður en skattur er 

reiknaður. Framlag launagreiðenda í lífeyrissjóð launþega er flokkað sem rekstrarkostnaður 

og er frádráttarbært frá tekjum atvinnurekstrar. Lífeyrissjóðir eru undanþegnir skattlagningu 

samkvæmt 4. gr. laga nr. 90/2003 um tekjuskatt.  

 

Tafla 1. Þriggja þrepa tekjuskattur á Íslandi. Heimild: (RSK, e.d.) 

3.4. Uppbygging lífeyriskerfisins í Hollandi 

Hollenska lífeyrissjóðskerfið er talið vera eitt það stöðugasta og skilvirkasta í heiminum 

(Akkerman, 2012). Grunnlífeyriskerfinu var fyrst komið á fót árið 1957 en þá tók til starfa 

Eftirlaunasjóður ríkisins (e. The General old age pension act, AOW). Lífeyriskerfið byggist á 

gegnumstreymi en reynt er að hvetja til sparnaðar með sjóðsöfnun. Stærsti hluti 

lífeyrissjóðanna eru með baktryggingu launagreiðenda eða þriðja aðila. Kerfið er byggt á 

réttindatengdum sjóðum. Hver og einn íbúi í Hollandi ávinnur sér 2% á ári í lífeyrisréttindi og 

fyrir þann tíma sem hann er ekki búsettur í landinu skerðast réttindi um 2% á ári. Möguleikar 

eru á ávinningi ef lífeyristöku er frestað. Lögbundinn lífeyristökualdur er 65 ára en hugað er 

að hækka lífeyristökualdurinn í 66 ára árið 2019 og árið 2024 verði hann kominn í 67 ára til 

samræmi við hækkandi meðalaldur. Þessi framkvæmt tekur gildi á árinu 2013 (Gern, 2002; 

Gunnar Baldvinsson, 2004; Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, 2008; 

Pressman, 2010).  

Fyrsta stoð hollenska lífeyriskerfisins er almannatryggingakerfið en það er til að tryggja 

hinum almenna borgara lágmarkslífeyrir samkvæmt lögum sem er 70% af nettó 

lágmarkslaunum í ævilangan lífeyri fyrir þá sem eru orðnir 65 ára en það grundvallast af 
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lengd búsetu í landinu. Gift- hjón eða fólk í sambúð fær 50% af lágmarkslaunum (Ministerie 

van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, 2008). 

Önnur stoðin eru starfatengdir lífeyrissjóðir sem eru hálf skyldutryggðir og byggjast þeir á 

sjóðsöfnun. Það byggist á að þau iðgjöld sem sjóðfélagi leggur til í lífeyrissjóðinn sinn komi 

honum til góða þegar hann byrjar að taka út sinn lífeyri (Hrafn Bragason o.fl., 2012). 

Vinnuveitendur eru ekki skyldugir með lögum að bjóða uppá eftirlaunakerfi úr annarri 

stoðinni fyrir sína launþega. Launþeginn þarf að semja sérstaklega um það og gera samning 

við vinnuveitanda í gegnum ráðningarsamning eða kjarasamninga. Núna eru um 88% þeirra 

sem eru á vinnumarkaði að greiða í lífeyrissjóði sem byggjast á annarri stoðinni (OECD, 

2012). Hollenska lífeyrissjóðskerfið samanstóð í árslok 2008 af 651 lífeyrissjóðum í landinu. 

Þar af voru 543 sjóðir starfatengdir sjóðir sem eru í eigu stórra fyrirtækja. Sjóðir sem tengdir 

voru stéttarfélögum voru samtals 95 og þar af 69 með skylduaðild. Síðan eru sjóðir sem eru í 

eigu sérfræðistétta eins og til dæmis lækna- og tannlæknastétt. Heildareignir þessara sjóða 

námu um það bil 445 miljóna evra eða rúmlega 75 milljörðum íslenskra króna miðað við 

gengi evrunnar í lok árs 2008. Lífeyrissjóðum er að fækka, en þar á meðal eru einkarekin 

fyrirtæki þar sem kostnaðarþættir hafa mikil áhrif eins og umfang og tegundir sjóða og kerfa, 

úthýsing og endurtrygging (Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, 2008, 2008; 

Vereniging van Bedrijfstakpensioenfondsen, e.d.). 

Þriðja stoðin er viðbótarlífeyrissparnaður en hún felur í sér skattafrestun upp að ákveðnu 

marki. Þessi þriðja stoð af lífeyri er séreignarsparnaður og er ekki mikil þátttaka í þeim 

sparnaði eða um 28,3% af vinnuafli (OECD, 2012). Þátttaka vinnuveitanda er alltaf 

samkomulag við einstaka launþega í fyrirtækjum. Sjálfstæðir atvinnurekendur geta lagt til 

hliðar hluta af hagnaði fyrirtækisins í lífeyri á hverju ári og fengið skattafrestun (Ministerie 

van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, 2008; Vereniging van Bedrijfstakpensioenfondsen, 

e.d.). Mikil þróun er á fólksfjölgun og langlífi í Hollandi en þróunin virðist vera þannig víða 

um heim samkvæmt spám Sameinuðu þjóðanna (Fixsen, 2012; Hannes G. Sigurðsson, 2007). 

3.4.1. Ábyrgð 

Lífeyrissjóðskerfið í Hollandi hefur ekki baktryggingu ríkisins og bera sjóðirnir sjálfir 

ábyrgðina. Kerfinu er líkt við þríhyrning en þetta er samband á milli þriggja aðila en það er 

launþegi, vinnuveitandi og lífeyrissjóður. Í sameiningu ákveða þessir aðilar hvernig 

samningar verða í framtíðinni. Vinnuveitandinn ber þá ábyrgð að ráðstafa iðgjaldinu til 
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lífeyrissjóða og/eða söfnunartrygginga. Lífeyrissjóðurinn ber að lokum þá ábyrgð að 

iðgjaldinu sé ráðstafað samkvæmt samningum við launþega ásamt því að upplýsa hann um 

réttindastöðu. Ef að launþegi ákveður að skipta um starf getur hann flutt lífeyrisréttindi sín í 

annan sjóð í samráði við nýja vinnuveitandann. Reglugerðir um lífeyrissjóði í Hollandi, (e. 

Financial Assessment Framework, FTK) kveða á um að þeir fari eftir lögum og reglum 

(Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, 2008; Reichert, e.d.; Vereniging van 

Bedrijfstakpensioenfondsen, e.d.). 

3.4.2. Eftirlit 

Lífeyrissjóðskerfið og eftirlaunagreiðendur eru undir eftirliti tveggja stofnanna, Hollenska 

Seðlabankans (e. Dutch Central Bank) og Fjármálaeftirlitsins (e. Netherlands Authority for 

the Financial Markets, AFM). Fjármálaeftirlit Hollands fylgir því eftir að sjóðirnir séu 

lögmætir, áreiðanlegir og skilvirkir. Seðlabankinn fylgist með eignum lífeyrissjóðanna og 

hvort þeir séu fjárhagslega sterkir og hafi getu til að greiða framtíðarskuldbindingar sínar. 

Seðlabankinn fylgir því eftir að lífeyrissjóðirnir séu með varasjóði í umfram 

framtíðarskuldbindingar (Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, 2008; 

Vereniging van Bedrijfstakpensioenfondsen, e.d.). 

3.4.3. Skattar 

Holland byggir á EET samsetningu við skattlagningu. Tekjuskattar eru lægri þegar kemur að 

töku lífeyris en þegar sjóðfélagar eru á almennum vinnumarkaði. Greiddir eru helmingi lægri 

skattar þegar einstaklingur er kominn á eftirlaun, en það fer eftir tekjum einstaklinga. Hér að 

neðan má sjá töflu yfir hversu mikill tekjuskattur er tekinn áður en lífeyristaka hefst og eftir 

að sjóðfélagar eru komnir á lífeyri (Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, 2008). 

 
Tafla 2. Fjögurra þrepa tekjuskattur í Hollandi. Heimild: (Belastingdienst, 2012) 
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3.5. Uppbygging lífeyriskerfisins í Danmörku 

Allt til ársins 1998 var löggildur lífeyristöku aldur í Danmörku 67 ára og var það með hæstu 

gildum á meðal OECD ríkja. Árið 1999 var lífeyristökualdurinn lækkaður niður í 65 ára en 

það tók í gildi árið 2004. Þetta var í mótsögn við önnur OECD ríki sem voru að hækka sinn 

lífeyristökualdur. Fyrirhugað er að hækka hann aftur í 67 ára vegna hækkandi meðalaldurs í 

heiminum. Uppbygging lífeyriskerfisins byggist á þrískiptingunni en það er 

almannatryggingakerfi, sjóðsöfnun með þátttöku launagreiðenda og séreignarsparnaður með 

frjálsri þátttöku (Bingley, Gupta, og Pedersen, 2007; OECD, 2011, bls. 216–220). 

Úr almannatryggingakerfinu (e. State Retirement Pension) er greiddur tekjutengdur 

grunnlífeyrir og lífeyrir sem byggist á framlagi hjá hverjum einstaklingi fyrir sig. Allir Danir 

eiga rétt á grunnlífeyrir og fer það eftir lengd búsetu og aldri. Þeir sem þurfa að hætta fyrr á 

vinnumarkaði sökum heilsubrests geta fengið úr sjóðnum en með sérstökum skilyrðum 

(Bingley o.fl., 2007; Gunnar Baldvinsson, 2004; KPMG, 2012).  

ATP lífeyriskerfið (d. Arbejdsmarkedets Tillagaegs pension) var stofnað árið 1964 og er 

stærsta lífeyriskerfi Danmörku. ATP kerfið byggist á fullri sjóðsöfnun og þeir einstaklingar 

sem vinna að minnsta kosti níu klukkustundir á viku, eru orðnir 16 ára, eru búsettir í 

Danmörku eða starfa erlendis á vegum fyrirtækis í landinu þurfa að greiða í sjóðinn. Föst 

iðgjöld eru greidd árlega í sjóðinn. Einstaklingar greiða iðgjöld sem nema 1.080 danskar 

krónur á ári en það eru 21.979 íslenskar krónur á ári vegna ársins 2012. Mótframlag 

vinnuveitanda eru 2.160 danskar krónur á ári eða 43.958 íslenskar krónur á ári miðað við 

gengi 23. júlí 2012 (KPMG, 2012). Sjóðurinn var fyrst eingöngu fyrir vinnandi fólk en það 

breyttist í kringum 1990 þannig að þeir sem eru á atvinnuleysisbótum gátu líka fengið greitt úr 

sjóðnum. Lífeyristökualdurinn er 65 ára og greiðist ævilangt (Bingley o.fl., 2007; Gern, 2002; 

KPMG, 2012; Stougaard, 2001). 

Komið var á fót nýju lífeyriskerfi árið 1999 en það er SP kerfið (e. Special pension saving 

scheme). Þetta kerfi er fyrir alla launaþega og einstaklinga með sjálfstæðan atvinnurekstur í 

landinu á aldrinum 16-64 ára. Hann er byggður á fullri sjóðsöfnun og skilgreindu iðgjaldi sem 

er 1% og er dregið af heildarlaunum. Þetta er einnig lögbundinn sjóður og allir sem eru á 

vinnumarkaði sem hafa sama fjölda vinnustunda fá sömu réttindi. Í þessu kerfi er ekkert 

mótframlag frá vinnuveitanda. Lífeyristökualdurinn úr SP kerfinu er 65 ára (Stougaard, 2001). 
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Starfatengdir lífeyrissjóðir eru hluti af annarri stoðinni og sjóðfélagar eru samningsbundnir 

við fyrirtæki eða lífeyrissjóði. Þessir sjóðir eru byggðir á fullri sjóðsöfnun og eru iðgjöld 

skilgreind. Fyrirtækjasjóðir voru starfræktir fyrst í kringum 1950-1960. Hópur innan opinbera 

geirans fékk sinn fyrsta lífeyri úr þessum sjóðum í kringum 1960-1970 en þá voru 1/3 

launþega með þessar eftirlaunagreiðslur. Greiðslur í fyrirtækjasjóðina skiptust þannig að 

hópur fræðimanna greiddu 16% iðgjald. Sérfræðingar og stjórnendur 15%, launþegar í 

opinbera geiranum greiddu 12% og verkafólk eða launþegar í láglaunaðri stöðu greiddu 9% 

(Bingley o.fl., 2007; Stougaard, 2001). 

Viðbótarlífeyrissparnaðurinn er þriðja stoðin eða einkasparnaður. Þetta er sjálfstætt 

lífeyriskerfi og er valfrjáls fyrir þá einstaklinga sem vilja leggja aukalega fyrir og fá 

skattafrestun upp að vissu marki. Það eru nokkrar tegundir af viðbótarsparnaði en það er 

sjálfstæður einkasparnaður einstaklinga, samningur um sparnað samið við vinnuveitanda sem 

yrði milliliður við lífeyrissjóðinn og að lokum samningur sem er gerður beint við 

lífeyrissjóðinn. Þátttaka í viðbótarlífeyrissparnaði sem hlutfall af vinnuafli er 23,6% (OECD, 

2012). Það er meiri sveigjanleiki í fjárfestingum að vera með einkasparnaðinn en 

kostnaðurinn er heldur meiri en ef einstaklingur gerði til dæmis samning við sjóði eins og 

ATP og SP þar sem stærðarhagkvæmnin er mun meiri í þeim sjóðum og kostnaður minni. 

Árlegur kostnaður einkasparnaðar er um tíu sinnum meiri en hjá ATP og SP. Fjárfestingin í 

einkasjóðunum er hins vegar 100 sinnum meiri en hjá ATP og SP (Stougaard, 2001). 

3.5.1. Ábyrgð 

ATP og SP sjóðirnir eru með baktryggingu ríkisins. Vinnuveitandi greiðir tvo þriðju í framlag 

til ATP sjóðsins en einstaklingur á vinnumarkaði greiðir einn þriðja hluta. Fjárhæðin fer eftir 

því í hvaða starfsstétt einstaklingurinn er í, vinnutímanum og tegund framlags. Starfatengdir 

lífeyrissjóðir hafa ekki baktryggingu ríkisins (OECD, 2009).  

3.5.2. Eftirlit 

Fjármálaeftirlitið í Danmörku (e. The Danish Financial Supervision Authority, FSA) hefur 

eftirlit með að sjóðirnir fari eftir settum reglugerðum og stundi heilbrigða starfsemi. Stofnunin 

er undir danska viðskiptaráðuneytinu (e. The Danish Ministry of Business and Growth) 

(Finantilsynet, e.d.; Ministry of business and growth Denmark, e.d.). 
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3.5.3. Skattar  

Skattameðhöndlun í Danmörku er eftir ETT samsetningunni. Sjóðfélagar sem fá félagslegar 

bætur, eftirlaun, örorkulífeyrir eða lífeyrir frá ATP greiða skatta eins og um venjuleg laun eru 

að ræða. Það er ekki sérstakt skattþrep á skattkerfinu í Danmörku eins og á Íslandi eða 

Hollandi. Það er sérstakur hátekjuskattur upp á 15% fyrir þá sem hafa meira en 389.900 

danskar krónur á ári eða 7.934.855 krónur á ári miðað við gengi 23. júlí 2012. Samanlagt 

myndi einstaklingur greiða 37,52% í tekjuskatt ef hann væri undir hátekjum. 

Hámarksskatthlutfall er 51,5%. Kirkjuskatt er hægt að afnema vilji einstaklingur ekki vera 

meðlimur í þjóðkirkjunni. Allir íbúar sem eru hluti af skattkerfinu í Danmörku greiða 8% til 

vinnumálastofnunar af brúttó launum (KPMG, 2012; Skatteministreriet, e.d.). 

 

Tafla 3. Skattlagning í Danmörku. Heimild: (Kpmg, 2012) 
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4. Skattaleg meðhöndlun samanburðalanda 

Skattlagning á lífeyrisgreiðslur í löndunum þremur Íslandi, Hollandi og Danmörku er nokkuð 

svipuð en í þeim öllum er skattur tekinn við útgreiðslu lífeyrisréttinda en ekki af iðgjöldum. Í 

Hollandi eru greiddir lægri skattar við eftirlaunaaldur (Ministerie van Sociale Zaken en 

Werkgelegenheid, 2008). Á Íslandi greiða lífeyrisþegar sama tekjuskattshlutfall og þeir sem 

eru á vinnumarkaði. Í Danmörku eru lífeyrisþegar að greiða sama skatthlutfall og þeir sem eru 

á vinnumarkaði (Inwema, e.d.). 

Til samanburðar á þessum þremur löndum voru gerðir útreikningar á skattlagningu 

lífeyrisgreiðslna. Til að gæta samræmis var stuðst við fasta fjárhæð og notuð meðallaun á 

Íslandi fyrir árið 2011. Samkvæmt Hagtíðindum Hagstofu Íslands voru meðallaunin 365.000 

krónur á mánuði. Sú fjárhæð var síðan umreiknuð í danskar krónur og evrur miðað við gengi 

myntanna 23. júlí 2012. Gert var ráð fyrir að einstaklingur væri hættur á vinnumarkaði og 

væri því ekki að greiða iðgjald í lífeyrissjóð.  

Skattaprósentur, persónuafsláttur og skattþrep eru misjöfn í löndunum þremur. 

Persónuafsláttur er lægstur í Hollandi og hæstur í Danmörku. Á Íslandi nemur 

persónuafslátturinn 46.532 krónum á mánuði. Skattþrepin eru þrjú og miðast hvert þrep við 

ákveðnar fjárhæðir. Í Hollandi er persónuafslátturinn 169 evrur á mánuði eða 25.660 íslenskar 

krónur. Skattþrepin þar eru fjögur og miðast við ákveðnar fjárhæðir. Í Danmörku er 

persónuafslátturinn 3.575 danskar krónur á mánuði eða 72.755 íslenskar krónur. Í Danmörku 

eru ekki skattþrep. Aðrar forsendur eru á því hvernig skattgreiðslur skiptast niður en heildar 

skatthlutfallið er 37,52% ef launþegi er undir hátekjuskattsmörkum. 

Gerður var útreikningur á því hver nettó lífeyrisgreiðsla að frádreginni sköttum verður. 

Niðurstaðan var sú að útgreidd lífeyrisgreiðsla er hæst í Hollandi en lægst á Íslandi. 

Tekjuskattar í Hollandi eru lægri en hjá Íslandi og Danmörku þegar kemur að eftirlaunum og 

er því peningurinn meira virði þar. Laun í Danmörku eru almennt hærri miðað við önnur ríki í 

Vestur Evrópu. Á árinu 2010 voru laun í Kaupamannahöfn þau næst hæstu í heiminum á eftir 

Zürich í Sviss (Bendtsen og Springborg, 2011).  
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Mynd 9. Samanburður á lífeyrisgreiðslum að frádregnum skatti 

Hlutfallslegur munur á lífeyrisgreiðslum milli Íslands og Hollands er 19,4% og á milli Íslands 

og Danmerkur er munurinn 10,9% (viðauki 1). 

4.1. Frjáls viðbótarlífeyrissparnaður á Íslandi 

Að efla þjóðhagslegan sparnað er að auka lífeyrissparnað. Hann þarf að auka til þess að 

lífeyririnn verði í æskilegu hlutfalli við laun lífeyrisþega sem hann hafði áður en hann fór á 

eftirlaun. Með breytingunni á lögum nr.129/1997 var veitt heimild til öflunar lífeyrisréttinda í 

séreign. Það varð hvatning til aukins sparnaðar. Frestun á skattlagningu lífeyrissparnaðar þar 

til við útgreiðslu er ætlað að efla lífeyriskerfið. Einnig að tryggja almenna þátttöku en það er 

meðal annars það sem kemur fram í skýrslu sem fjármálaráðuneytið lét gera árið 1998 um 

leiðir til að efla sparnað (Fjármálaráðuneytið, e.d.). 

Mótframlag launagreiðenda í lífeyrissparnað launþega var tryggt með kjarasamningum. 

Lagabreytingin ásamt mótframlaginu varð til þess að þátttaka jókst verulega hjá launafólki í 

séreignalífeyrissparnaði sem var lítil framan af. Þessi tegund sparnaðar er áhrifaríkasta 

aðferðin til að stuðla að sparnaði heimilanna og auka þjóðhagslegan sparnað. Á meðan 

lífeyrissjóðir greiða lífeyri til sinna sjóðfélaga þá dregur það úr útgjöldum ríkissjóðs. Með því 

að hvetja fólk til sparnaðar með skattaívilnun mun draga úr þrýstingi á 

almannatryggingakerfið ef sparnaðurinn myndi aukast hratt (Benedikt Jóhannesson og Bjarni 

Guðmundsson, 2009; Fjármálaráðuneytið, 1998).  
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Aðgerð ríkisstjórnarinnar í kjölfar bankahruns 2008 var að með breytingu á lögum nr. 

90/2003 var tímabundið lækkuð heimild launþega til að draga frá skattskyldum tekjum 

framlag í lífeyrissjóð úr 4% í 2%. Mótframlag atvinnurekanda er óbreytt og gildir lækkunin 

frá og með 1. janúar 2012 til lok árs 2014. Áhrif þess til langtímasparnaðar er hér skoðuð. 

Gerðir voru tveir útreikningar, annars vegar muninn á uppsafnaðri eign eftir því hvort sparað 

er 2% eða 4% af launum í séreignarsparnað. Hins vegar muninn á uppsafnaðri eign með tillit 

til þessara breytinga laga um tímabundna lækkun. Í útreikningunum er gert ráð fyrir 3,5% 

raunávöxtun sem er meðalávöxtun lífeyrissjóða OECD ríkja (OECD, 2011). Grunnlaun eru 

365.000 krónur með 1% árlegri launahækkun. Það er að launin hækki miðað við almennt fast 

verðlag í landinu. Í dæminu er gert ráð fyrir 2% viðbótarframlagi vinnuveitanda en ekki 

tekjuskatti. Miðað verður við reglulegar greiðslur séreignarsparnaðar til 67 ára aldurs.  

Hér verður fjallað um ungan mann, Þórguð Jónsson, sem er 25 ára gamall nýútskrifaður 

viðskiptafræðingur. Hann er að byrja að spara í séreign og þarf að ákveða hversu mikið 

framlag hans verður. Honum langar að vita hver munurinn verður á uppsafnaðri eign eftir því 

hvað framlag hans er mikið. Fyrst er gerður samanburður á því ef hann sparar annarsvegar 4% 

og hins vegar 2% af launum í séreign. 

 

Mynd 10. Séreignarsparnaður með 4% og 2% iðgjaldi ásamt mótframlagi launagreiðanda 

Ef Þórguð leggur fyrir 4% í sparnað þá verður uppsöfnuð eign 21.228.956 krónur við 60 ára 

aldur. Ef hann ákveður að fresta útgreiðslunni og halda áfram að greiða inn í sjóðinn þangað 

til hann verður 67 ára verður uppsöfnuð inneign 28.618.585 krónur. Hinsvegar ef hann 
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ákveður spara 2% af sínum launum þá verður uppsöfnuð eign hans 14.152.637 krónur við 60 

ára aldur en 19.079.056 krónur við 67 ára aldur.  

Það er því meiri ávinningur fyrir Þórguð að spara 4% á mánuði í séreign. Mismunurinn á milli 

4% framlagi og 2% við 60 ára aldur er 7.076.319 krónur og munurinn ef hann sparar til 67 ára 

er 9.539.528 krónur.  

Þórguð ákveður að spara 4% af launum í séreignasparnað en vegna tímabundinnar breytingar 

á heimild þarf hann að lækka framlagið úr 4% í 2%. Honum langar að vita hver áhrifin verða 

til lengri tíma. Þá er gerður samanburður á því ef hann myndi annarsvegar spara 4% og svo 

hinsvegar ef hann myndi spara 4% en þarf að lækka sitt framlag tímabundið í 2% á árunum 

2012 til 2014. 

 

Mynd 11. Séreignarsparnaður með 4% og tímabundinni lækkun ásamt mótframlagi launagreiðanda 

Niðurstaðan er sú að ef Þórguð ákveður að taka út inneign sína við 60 ára aldur þá munar 

1.027.675 krónur Ef hann aftur ákveður að fresta úttekt þar til 67 ára aldri er náð þá verður 

mismunurinn 1.288.253 krónur (viðauki B). Til að brúa þetta bil sem tapast í sparnað og 

ávöxtun á þessum þremur árum þarf að leggja fyrir aukalega í sparnað (Lárus Páll Pálsson, 

2011). 

4.2.  Samanburður á lífeyrisréttindum á Íslandi 

Á Íslandi eru iðgjöld til lífeyrissparnaðar skattfrjáls skv. lögum nr. 90/2003 en 

lífeyrisgreiðslur eru tekjuskattskyldar. Ríkissjóði vantar fjármagn til að fylla upp í 
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fjárlagagatið sem varð við bankahrunið 2008. Umræður hafa verið um hvort það eigi að gera 

róttækar breytingar á lífeyrissjóðskerfinu. Með því að skattleggja lífeyrisiðgjöld í stað þess að 

skattleggja lífeyrisútgreiðslu eins og nú er. Með þessu sé fundinn skattstofn sem hægt er að 

nýta (Benedikt Jóhannesson og Bjarni Guðmundsson, 2009).  

Sjálfstæðismenn lögðu meðal annars til frumvarp til laga nr. 138, 2011 um breytingar á lögum 

nr. 129/1997 þar sem kveðið var á um sérstaka skattlagningu á séreignarsparnað. Þeir vildu 

skattleggja iðgjöld séreignasparnaðar og þegar kemur að útgreiðslu í framtíðinni verður 

sparnaðurinn skattfrjáls. Einnig vildu þeir endurgreiða persónuafslátt ef hann yrði ekki 

fullnýttur við útgreiðsluna. Þetta frumvarp hefur ekki verið samþykkt á Alþingi. 

Í fljótu bragði virðist þetta ekki hafa áhrif á almenning að því gefnu að skattprósenta yrði sú 

sama við útgreiðslur eins og víxlreglan gefur til kynna (37,02%*Heild = Heild*37,02%). Þá 

yrðu ráðstöfunartekjur þær sömu og ef einstaklingar myndu fá sinn sparnað skattfrjálsan 

(Benedikt Jóhannsson og Bjarni Guðmundsson 2009). Það gefur sterklega til kynna að miðað 

við réttindakerfi almennu lífeyrissjóðanna mundu réttindi skerðist í kringum 15% ef þessar 

breytingar væru innleiddar. Þá hefur ekki verið tekið tillit til mismunar á jafnri 

réttindaávinnslu og aldurstengdum réttindum í þessum hugleiðingum. Það er erfitt að segja til 

um hvernig skattlagning verður í framtíðinni og því er mjög mikilvægt að skoða allar hliðar 

málsins (Þórarinn V. Þórarinsson, 2009).  

Það er mun flóknara ef skattleggja á iðgjöld í samtryggingasjóð. Þar eru fleiri breytur sem 

spila inn í eins og réttindi sem einstaklingur ávinnur sér í sjóð. Til að skoða hvaða áhrif 

mismunandi skattlagningar á lífeyrissparnað hefur á réttindi í samtryggingasjóð var gerður 

samanburður hjá þremur íslenskum lífeyrissjóðum. Það eru þeir tveir stærstu Lífeyrissjóður 

starfsmanna ríkisins (LSR) og Lífeyrissjóður verslunarmanna (LIVE) (FME, 2012). 

Söfnunarsjóður lífeyrisréttinda (SL) var þriðji lífeyrissjóðurinn í samanburðinum því hann er 

ekki tengdur við nein stéttarfélög og er einn af elstu sjóðunum. Þessi sjóðir voru valdir til 

skoðunar vegna þess hve ólíkir þeir eru. LSR er sjóður fyrir ríkisstarfsmenn, með bakábyrgð 

ríkisins og háður stéttarfélagi. LIVE er fyrir þá sem starfa á almennum vinnumarkaði, hefur 

ekki baktryggingu ríkisins og er einnig háður stéttarfélagi. Söfnunarsjóðurinn er fyrir alla, 

ekki háður neinu stéttarfélagi og hefur enga bakábyrgð ríkisins. Á heimasíðum sjóðanna eru 

reiknivélar sem reikna út lífeyrisréttindi og framtíðarlífeyrir samtryggingasjóða og voru þær 

notaðir til samanburðarins. 
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Aftur verður fjallað um Þórguð sem er að fara greiða sín fyrstu iðgjöld í lífeyrissjóð þannig að 

hann á engin áunnin réttindi. Gerður er samanburður á brúttótekjum og nettótekjum til að 

skoða hvort munur verður á framtíðarréttindum. Brúttótekjur eru heildartekjur en nettótekjur 

eru þegar búið er að draga frá tekjuskatt. Brúttótekjurnar eru 365.000 krónur á mánuði og 

nettótekjur 271.326 krónur á mánuði 

Hann mun greiða í lífeyrissjóð næstu 42 starfsár og miðað er við að hann taki út sín 

lífeyrisréttindi 67 ára. Í útreikningum er gert ráð fyrir 3,5% raunávöxtun, óbreyttum 

grunnlaunum og tekið tillit til persónuafsláttar. 

 

Mynd 12. Lífeyrisréttindi miðað við ákveðnar skattaforsendur. Heimild: (LSR, e.d., LIVE e.d. og SL e.d.) 

A-deild LSR er með hærri réttindi eða um 32% miðað við hina sjóðina. Lífeyristökualdur hjá 

LSR miðast við 65 ár og er 9% ávinningur fyrir hvert ár sem lífeyristöku er frestað. Það skýrir 

hluta af mismuninum og einnig er mótframlag launagreiðenda til LSR hærra eða 15,5% á móti 

12%. Hjá LIVE og SL miðast lífeyristökualdurinn við 67 ár.  

Samanburður á lífeyrisréttindum eftir því hvenær skattlagning á lífeyrissparnaði verður á 

iðgjöld eða við lífeyrisgreiðslur. Munurinn á útgreiddum lífeyrir hjá A-deild LSR er 3.469 

krónur á mánuði eða um 1,02%. Hjá LIVE er munurinn 19.219 krónur. á mánuði eða um 

8,24% og hjá SL 19.347 krónur á mánuði eða um 8,34%. Þar sem réttindi hjá LSR eru 

töluvert hærri þá verður hærra hlutfall í skattþrepi tvö heldur en hjá hinum sjóðunum (Viðauki 

C). 

Ef iðgjöld væru skattlögð þá fengi ríkissjóður skatttekjurnar strax í ríkiskassann. Þetta væri 

lausn í mjög skamman tíma því þetta getur haft veruleg áhrif á efnahagslíf framtíðar kynslóða 
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sem fara á eftirlaun. Það verður minna fjármagn til fjárfestinga hverju sinni hjá lífeyrissjóðum 

og hvatning til sparnaðar verður minni. Fjármagnstekjuskattur yrði að öllum líkindum lagður 

á eða eignaskattur eins og Danir hafa lagt til hjá sér. Danir hafa lagt fram tillögur um 

breytingar á sínu lífeyriskerfi, en það er að skattleggja iðgjöld. Hagfræðingar í Danmörku eru 

ekki hlynntir því. Talið er að með því að skattleggja iðgjöld sé verið að refsa því fólki sem er 

að leggja til sparnaðar. Það væri því óráð að breyta kerfinu eins og staðan er í dag því það þarf 

að nást stöðugleiki í þjóðfélagið (Fixsen, 2012). 

4.3. Greining á viðhorfi almennings varðandi skattlagningu á lífeyrissparnað 

Í ljósi umfjöllunar í samfélaginu í dag, brennur almennt á vörum fólks hvað verði um 

lífeyrissparnað þess. Nú hafa komið fram hugmyndir um að skattleggja lífeyrissparnað 

almennt. Meira fjármagn fæst í ríkissjóð ef iðgjöld yrðu skattlögð við inngreiðslu í 

lífeyriskerfið. 

Á vordögum 2011 var lagt fram frumvarp til laga um fjársýsluskatt á þá lögaðila sem væru 

undanþegnir virðisaukaskatti sambærilegt við það sem væri gert í Danmörku, þar á meðal á 

lífeyrissjóði. Fram komu kröftug mótmæli frá lífeyrissjóðunum sem þóttu ekki nægar 

röksemdir koma fram fyrir því að skattleggja lífeyrissjóðina hér á landi þar sem lífeyriskerfin 

á Íslandi og í Danmörku væru ekki sambærileg (Landssamtök lífeyrissjóða, 2011a). Þegar lög 

um fjársýsluskatt nr. 165/2011 voru samþykkt á Alþingi í desember 2011 var búið að gera 

breytingu og taka lífeyrissjóðina út. Í 4 gr. laganna um fjársýsluskatt er framlag vinnuveitanda 

í lífeyrissjóð talið til skattstofns. Stjórnvöld lögðu ennfremur til sérstakan skatt eða 0,0814% 

eignaskatt á heildareignir samtryggingarhluta lífeyrissjóða vegna áranna 2012 og 2013. 

Lífeyrissjóðirnir eru almennt á móti þessari skattlagningu vegna þess að kostnaður 

lífeyrissjóða mun aukast og lífeyrisgreiðslur til sjóðfélaga munu þá skerðast (Landssamtök 

lífeyrissjóða, 2011b). Hinn 28. febrúar 2012 kom Helgi Hjörvar, formaður efnahags- og 

viðskiptanefndar Alþingis, fram í Kastljósinu. Í þættinum kom fram að rúmlega 40% þess fjár 

sem liggur í viðbótarlífeyrissparnaði er í raun eign ríkisins og sveitafélaga í formi óinnheimts 

skatts. Er vilji fyrir því að taka þessa fjármuni út úr lífeyriskerfinu og afhenda íbúðalánasjóði 

til að þeir geti komið á móts til þá fjölmörgu aðila sem tóku lán á árunum 2004-2008 (Sigmar 

Guðmundsson, 2012). 

Af því tilefni þótti fróðlegt að kanna hvernig íslenska þjóðin hugsar um sín lífeyrismál og 

skattlagningu á lífeyrissparnað, það er hvernig viðhorf er almennt gagnvart því hvort 
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skatturinn sé tekinn við greiðslu iðgjalda eða við greiðslu lífeyris. Einnig þótti fróðlegt að 

kanna sérstaklega hvort almenningur hugsi almennt um lífeyrismál sem hluta af sínum 

heildarfjármunum. OECD og Evrópusambandið hafa lýst yfir áhyggjum af of litlu 

fjármálalæsi, almenningur hafi ekki nægilega þekkingu á hugtökum og eðli fjármála. Ástæðan 

sé sú að fjármálaþjónusta er orðin flóknari en áður. Því er takmörkuð geta hjá einstaklingum 

að taka upplýsta ákvörðun um sínar fjárfestingar (Atkinson og Messy, 2012; 

Efnahagsráðuneytið, 2009; OECD, 2005b). 

4.4. Niðurstöður á viðhorfi almennings 

Þátttakendur í rannsókninni voru 314 og flestir þeirra greiða í lífeyrissjóð eða um 96%. 

Tilgangur með þessari rannsókn var að vekja almenning til umhugsunar um lífeyrismál. Hvort 

það hefði almennt viðhorf á því hvort greiddir séu skattar við greiðslu iðgjalda eða við 

útgreiðslu lífeyris. 

Þeir sem greiða í séreignarsparnað eru um 67% allra þátttakenda. Meirihluti þeirra vilja frekar 

greiða skatta af iðgjöldum eða um 51% en aðeins 33% vilja skattleggja við útgreiðslur. Af 

þeim sem ekki greiða í séreignarsparnað vilja meirihlutinn eða 48% skattleggja iðgjöld en 

10% þeirra vilja greiða skattinn við útgreiðslu séreignar og eru þó nokkuð margir sem er alveg 

sama hvor leiðin væri farin eða um 42%. Af þeim sem eru í skylduaðild er meirihlutinn eða 

51% þeirra sem vilja greiða skatta af iðgjöldum en skiptingin er nokkuð jöfn á þeim sem er 

sama hvor leiðin er farin eða um 22% og þeim sem vildu skattleggja við útgreiðslu. Þar sem 

næstum allir þátttakendur greiða í skylduaðild er niðurstaða afgerandi um að skattleggja 

iðgjöldin.  
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Mynd 13. Samanburður á viðhorfi um skylduaðild, séreign og lífeyrismál sem partur af heildarfjármálum 

Það eru ekki nægilega afgerandi niðurstöður á því hvort almenningur sé almennt að hugsa um 

lífeyrismál sem hluta af heildarfjármálum. Um 36% hugsuðu mikið um sín lífeyrismál á móti 

22% sem hugsuðu lítið um þau. 42% hugsuðu hvorki mikið né lítið um þau. 

Nánari greiningar á nokkrum breytum eru skoðaðar eins og eftir kyni, aldri, menntun og hvort 

þátttakandi sé starfandi hjá fjármálastofnun, í banka eða lífeyrissjóði.  

Innan hóps karlmanna eru um 55% sem vilja greiða skatta af iðgjöldum en 50% hjá konum. 

Það er því ekki neinn verulegur munur á viðhorfi gagnvart skattlagningu á lífeyriskerfinu eftir 

kyni. Um 22% karla og kvenna er sama hvor leiðin er valin. Í könnuninni var einnig spurt um 

hæsta menntunarstig þátttakanda til að greina hvort menntun hefur áhrif á viðhorf gagnvart 

skattlagningu. Niðurstöður sýna að menntun hefur engin áhrif. Tæplega helmingur 

þátttakenda er með háskólapróf og 52% þeirra vilja skattleggja iðgjöld.  
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Mynd 14. Samanburður eftir menntun. 

Þá kemur fram að meirihluti þeirra sem eru yngri en 36 ára vilja greiða skatta af iðgjöldum 

eða að meðaltali um 45%. Það er sama að segja um þátttakendur sem eru 36 ára og eldri sem 

einnig vilja frekar greiða skatta af iðgjöldum eða að meðaltali um 58%. Lítill hluti svaraði að 

þeim væri alveg sama eða að meðaltali 8%. Það er aðeins meiri vilji hjá eldri hópnum að 

skattleggja iðgjöldin heldur en þeim sem yngri er. Yfir 60% þeirra sem eru á aldrinum 36 til 

45 ára vilja skattleggja iðgjöldin. Þeir sem eru eldri en 56 ára eru annað hvort alveg með 

skattlagningu á iðgjöld eða með skattlagningu við útgreiðslu og skiptist það nokkuð jafnt og 

engin þeirra svaraði að þeim væri sama hvor leiðin væri farin. 

Mynd 15. Samanburður eftir aldri 

Það voru einungis 19% allra þátttakenda starfa hjá fjármálastofnun, í banka eða hjá 

lífeyrissjóði. Viðhorf þeirra er að vilja frekar skattleggja lífeyrissparnaðinn við útgreiðslu eða 

um helmingur þeirra. Þeir sem ekki starfa á þessum markaði vilja hins vegar frekar skattleggja 
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iðgjöldin. Fjórðungur þeirra sem svöruðu er sama hvor leiðin er farin. Þarna kemur fram 

afgerandi mismunandi viðhorf eftir því hvort aðili starfi hjá fjármálastofnun eða ekki. 

 

Mynd 16. Samanburði skipt niður eftir því hvor þátttakendur starfa hjá fjármálastofnun, í banka eða 

lífeyrissjóði 
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Niðurstaða 

Á Íslandi er eftirlaunakerfið byggt á þremur stoðum sem er það fyrirkomulag sem 

Alþjóðabankinn hefur mælt með. Flestar vestrænar þjóðir byggja á þriggja stoða kerfinu en 

innan OECD ríkjanna eru þau þó mörg hver ólík, til dæmis hvað varðar skattlagningu, 

lífeyrisaldur og hvort um er að ræða sjóðsöfnun eða gegnumstreymiskerfi. Á Íslandi er 

hlutfall lífeyrisgreiðslna almannatrygginga af vergri landsframleiðslu með því lægsta sem 

gerist. Með því að hafa byggt íslenska lífeyriskerfið á sjóðsöfnun er það betur í stakk búið að 

takast á við hækkandi meðalaldur heldur en lífeyriskerfi flestra annarra OECD ríkja. Mörg 

þeirra hafa verið að horfa til Íslands varðandi uppbyggingu lífeyriskerfa sinna þar sem það er 

talið að hér hafi tekist vel til. 

OECD hvetur ríki til að hækka eftirlaunaaldur annarsvegar og gera þannig almenningi 

mögulegt að vinna lengur og hinsvegar að tengja eftirlaunaaldur við framtíðarlífslíkur. Með 

því að tengja eftirlaunaaldur við framtíðarlífslíkur munu skuldbindingar lífeyrissjóða verða 

reiknaðar út frá spám um lífslíkur í stað þess að miða við hvernig lífslíkur hafa verið. 

Skuldbindingar lífeyrissjóða á Ísland eru reiknaðar út frá lífslíkum liðins tíma og myndi slík 

breyting hafa mikil áhrif hér á landi sem og annarsstaðar. Að því gefnu að lífslíkur haldi 

áfram að aukast þarf að skerða réttindi í lífeyrissjóðum. Lögbundinn eftirlaunaaldur á Íslandi 

hefur haldist stöðugur í gegnum árin en hann er almennt miðaður við 67 ára aldur og er með 

hæstu gildum innan OECD ríkja. Margar þjóðir eru að endurskoða eftirlaunakerfi sín, meðal 

annars með því að hækka lífeyristökualdurinn í þrepum á næstu árum eða áratugum. 

Fjármögnunarvandi lífeyriskerfa vestrænna þjóða orsakast meðal annars af því að lífslíkur 

hafa aukist og þar með hefur hlutfall eldra fólks af heildarmannfjölda aukist. Hlutfall yngra 

fólks hefur að sama skapi minnkað og eru því færri einstaklingar sem halda uppi 

velferðarkerfinu. Á Íslandi hefur ekki orðið sambærileg lækkun á fæðingartíðni og í öðrum 

OECD ríkjum. 

Þátttaka á Íslandi í viðbótarlífeyrissparnaði er mikil eða um 42% fólks á vinnualdri. Það er 

hærra hlutfall en gengur og gerist í öðrum OECD ríkjum. Séu skattar hækkaðir þá hefur hinn 

almenni launamaður minni hvata til að vinna fleiri vinnustundir og þannig dregur úr 

framleiðni. Með því að auka lífeyrissparnað er verið að auka þjóðhagslegan sparnað. Það er 

því mikilvægt fyrir stjórnvöld að hvetja til aukins lífeyrissparnaðar en ekki draga úr honum. Í 

verkefninu var gerður samanburður á skattalegri meðhöndlun lífeyrisgreiðslna í Danmörku, 



51 

 

Hollandi og á Íslandi. Þessi lönd eru öll með skattlagningu á lífeyrisgreiðslur. 

Samanburðurinn leiddi til þeirrar niðurstöðu að miðað við jafna inneign eru lífeyrisgreiðslur 

eftir skatta hæstar í Hollandi en lægstar á Íslandi. Persónuafsláttur er hæstur í Danmörku en 

lægstur í Hollandi. Þegar kemur að eftirlaunum er tekjuskattur í Hollandi er lægstur af 

löndunum þremur og er því peningurinn meira virði þar. Eftirlaunaþegar verða 

óhjákvæmilega fyrir tekjuskerðingu þegar þeir hætta að vinna. Skattkerfi getur vegið þar á 

móti, til dæmis með leið Hollendinga í skattlagningu þar sem lægra skatthlutfall er á þá sem 

eru 65 ára og eldri. 

Áhrifin á íslenska ríkið, lífeyrissjóði og þjóðina yrðu mismikil ef að iðgjöld væru skattlögð 

við inngreiðslu. Við athugun á séreignarlífeyrissparnaði skiptir í grunninn ekki máli fyrir 

sjóðfélaga hvort sparnaðurinn er skattlagður við inngreiðslu eða útgreiðslu miðað við óbreytt 

skatthlutfall í framtíðinni. Sjóðfélaginn fengi sömu upphæð til ráðstöfunar við útgreiðslu 

sparnaðarins en hinsvegar gæti það haft áhrif á lífeyrissjóðina sjálfa. Skattlagning á iðgjöld 

hefur þau áhrif að minna innstreymi fjármuna fer til lífeyrissjóðanna og ekki er víst að þeir nái 

að ávaxta eignir sínar á sömu kjörum. Breytingin, sem tók gildi 1. janúar 2012, á skattfrestun 

iðgjalds til séreignarsparnaðar úr 4% í 2% hefur í för með sér að uppsöfnuð framtíðareign 

verður lægri sem þýðir lægri ráðstöfunartekjur þegar lífeyristaka hefst. Einstaklingurinn þarf 

þá sjálfur að leggja til fjárhæðina sem vantar upp á til að vera jafn vel settur. Ríkissjóður 

myndi ná að fylla upp í núverandi fjárlagagat að einhverju leiti ef iðgjöld séreignar væru 

skattlögð en með því væri verið að nýta það fjármagn sem annars væri notað í framtíðinni. 

Það myndi hafa í för með sér meiri byrði á komandi kynslóðir. 

Við athugun á skattlagningu iðgjalda í samtryggingasjóði eru fleiri breytur sem hafa áhrif. 

Réttindi hjá sjóðfélögum myndu skerðast, en skerðing yrði meiri hjá lífeyrissjóðum á 

almennum vinnumarkaði en hjá opinberum lífeyrissjóðum. Ástæða þess er að réttindi í 

opinberum lífeyrissjóðum eru ríkistryggð en ekki hjá almennum lífeyrissjóðum.Vegna 

samspils almannatrygginga og greiðslna úr lífeyrissjóðum myndi meiri byrði leggjast á ríkið 

þar sem hækka þyrfti grunnlífeyri almannatrygginga á móti skerðingu hjá lífeyrissjóðunum. 

Ef iðgjöld samtryggingarsjóða yrðu skattlögð myndu lífeyrissjóðir ekki ná sömu 

stærðarhagkvæmni og ráðstöfunarfé til nýrra fjárfestinga myndi dragast saman. Það myndi 

leiða til minni skilvirkni á verðbréfa- og skuldabréfamörkuðum og hafa þannig neikvæð áhrif 

á hagvöxt. Aðgreina þyrfti skattlögð iðgjöld frá réttindum sem á eftir að skattleggja. Til að ná 
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því fram þyrfti að halda utan um tvö lífeyriskerfi sem yrði kostnaðarsamara fyrir 

lífeyrissjóðina. Það er því ekki hagkvæmt að skattleggja samtryggingasjóði við inngreiðslu. 

Fjármálamarkaðir eru orðnir það flóknir að nauðsynlegt er að efla fjármálalæsi almennings. 

Við vinnslu verkefnisins var gerð rannsókn á viðhorfi til skattlagningar á lífeyrissparnað með 

því að senda út spurningarlista. Niðurstöður hennar sýna að meirihluti þátttakenda vill 

skattleggja iðgjöld. Af þeim sem starfa hjá fjármálastofnunum, bönkum eða lífeyrissjóðum 

voru flestir sem vildu skattleggja lífeyrisgreiðslur. Flestir þátttakendur hugsuðu hvorki mikið 

né lítið um lífeyrissparnað sem hluta af heildarfjármálum sínum. Það gæti stafað af því að 

lífeyrissparnaðarkerfin eru flókin og fræðsla um þau ekki nægjanleg. Þessi niðurstaða styður 

rannsóknir um nauðsyn þess að efla fjármálalæsi sem gerðar hafa verið af OECD og af 

Stofnun um fjármálalæsi á Íslandi. 

Í verkefninu er skoðað hvort það er mismunur á því tekjuskattleggja iðgjöld eða 

lífeyrisgreiðslur í séreignasparnað og í samtryggingasjóði. Skattur og skatthlutföll eru 

ákvörðuð með lögum og væri áhugavert að skoða nánar hver áhrif verða með mismunandi 

skattforsendum og hlutföllum. Með því að skattleggja iðgjöld gefst ríkinu færi á því að fjölga 

skattaflokkunum og skattleggja meðal annars ávöxtun lífeyrissparnaðar í framtíð. Einnig væri 

áhugavert að gera rannsóknir um skattaívilnanir á lífeyrissparnað og framkvæma frekari 

útreikninga til að skoða málið til hlítar ef skattleggja á iðgjöld. 
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Viðauki A: Samanburður á lífeyrisgreiðslum í 

samanburðarlöndum 

Útreikningar eru í dönskum krónum en þær eru umreiknaðar yfir í íslenskar krónur eftir gengi 

þann 23. júlí 2012 kl: 16:40. Lífeyrisgreiðslur eru reiknaðar eftir skattkerfi í Danmörku. 

 

Útreikningar í evrum og eru umreiknaðar yfir í íslenskar krónur eftir gengi þann 23. júlí 2012, 

kl: 16:40. Launagreiðslur eru reiknaðar eftir skattkerfi í Hollandi. 

 

Útreikningar í íslenskum krónum. Launagreiðslur eru reiknaðar eftir skattkerfi á Íslandi. 
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Viðauki B: Frjáls séreign 

Forsendur   

Mánaðarlaun 365.000 kr. 

Framlag einstaklinga (fyrir lagabreytingu) 4% 

Framlag einstaklinga (eftir lagabreytingu) 2% 

Framlag vinnuveitanda 2% 

Ávöxtun 3,5% 

Árleg launahækkun umfram fast verðlag 1% 

Greiðsluflæði: 

   

Fyrir breytingu 

 

Eftir breytingu 

 

 

ÁR Aldur 

Uppsöfnuð frjáls 

séreign (4%) 

Uppsöfnuð frjáls 

séreign (4% og 

tímabundið 2%) 

Uppsöfnuð frjáls 

séreign (2%) 

Mismunur á 4% 

og 2% framlagi 

 

2011 25 262.800 kr. 262.800 kr. 175.200 kr. 87.600 kr. 

 

2012 26 537.426 kr. 447.198 kr. 358.284 kr. 179.142 kr. 

 

2013 27 824.318 kr. 639.802 kr. 549.545 kr. 274.773 kr. 

 

2014 28 1.123.932 kr. 840.917 kr. 749.288 kr. 374.644 kr. 

 

2015 29 1.436.741 kr. 1.141.112 kr. 957.827 kr. 478.914 kr. 

 

2016 30 1.763.232 kr. 1.454.521 kr. 1.175.488 kr. 587.744 kr. 

 

2017 31 2.103.913 kr. 1.781.635 kr. 1.402.609 kr. 701.304 kr. 

 

2018 32 2.459.307 kr. 2.122.960 kr. 1.639.538 kr. 819.769 kr. 

 

2019 33 2.829.957 kr. 2.479.021 kr. 1.886.638 kr. 943.319 kr. 

 

2020 34 3.216.426 kr. 2.850.361 kr. 2.144.284 kr. 1.072.142 kr. 

 

2021 35 3.619.296 kr. 3.237.544 kr. 2.412.864 kr. 1.206.432 kr. 

 

2022 36 4.039.169 kr. 3.641.153 kr. 2.692.779 kr. 1.346.390 kr. 

 

2023 37 4.476.670 kr. 4.061.791 kr. 2.984.446 kr. 1.492.223 kr. 

 

2024 38 4.932.444 kr. 4.500.083 kr. 3.288.296 kr. 1.644.148 kr. 

 

2025 39 5.407.161 kr. 4.956.677 kr. 3.604.774 kr. 1.802.387 kr. 

 

2026 40 5.901.515 kr. 5.432.242 kr. 3.934.343 kr. 1.967.172 kr. 

 

2027 41 6.416.221 kr. 5.927.474 kr. 4.277.481 kr. 2.138.740 kr. 

 

2028 42 6.952.024 kr. 6.443.089 kr. 4.634.683 kr. 2.317.341 kr. 
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2029 43 7.509.693 kr. 6.979.832 kr. 5.006.462 kr. 2.503.231 kr. 

 

2030 44 8.090.023 kr. 7.538.474 kr. 5.393.349 kr. 2.696.674 kr. 

 

2031 45 8.693.840 kr. 8.119.811 kr. 5.795.893 kr. 2.897.947 kr. 

 

2032 46 9.321.997 kr. 8.724.671 kr. 6.214.664 kr. 3.107.332 kr. 

 

2033 47 9.975.378 kr. 9.353.907 kr. 6.650.252 kr. 3.325.126 kr. 

 

2034 48 10.654.898 kr. 10.008.405 kr. 7.103.266 kr. 3.551.633 kr. 

 

2035 49 11.361.506 kr. 10.689.082 kr. 7.574.337 kr. 3.787.169 kr. 

 

2036 50 12.096.182 kr. 11.396.886 kr. 8.064.121 kr. 4.032.061 kr. 

 

2037 51 12.859.942 kr. 12.132.800 kr. 8.573.294 kr. 4.286.647 kr. 

 

2038 52 13.653.837 kr. 12.897.841 kr. 9.102.558 kr. 4.551.279 kr. 

 

2039 53 14.478.957 kr. 13.693.063 kr. 9.652.638 kr. 4.826.319 kr. 

 

2040 54 15.336.428 kr. 14.519.555 kr. 10.224.285 kr. 5.112.143 kr. 

 

2041 55 16.227.417 kr. 15.378.447 kr. 10.818.278 kr. 5.409.139 kr. 

 

2042 56 17.153.134 kr. 16.270.908 kr. 11.435.422 kr. 5.717.711 kr. 

 

2043 57 18.114.828 kr. 17.198.146 kr. 12.076.552 kr. 6.038.276 kr. 

 

2044 58 19.113.795 kr. 18.161.416 kr. 12.742.530 kr. 6.371.265 kr. 

 

2045 59 20.151.375 kr. 19.162.013 kr. 13.434.250 kr. 6.717.125 kr. 

Greitt í 36 

ár 2046 60 21.228.956 kr. 20.201.281 kr. 14.152.637 kr. 7.076.319 kr. 

 

2047 61 22.347.975 kr. 21.280.609 kr. 14.898.650 kr. 7.449.325 kr. 

 

2048 62 23.509.921 kr. 22.401.436 kr. 15.673.280 kr. 7.836.640 kr. 

 

2049 63 24.716.332 kr. 23.565.253 kr. 16.477.554 kr. 8.238.777 kr. 

 

2050 64 25.968.803 kr. 24.773.600 kr. 17.312.535 kr. 8.656.268 kr. 

 

2051 65 27.268.984 kr. 26.028.076 kr. 18.179.323 kr. 9.089.661 kr. 

Greitt í 42 

ár 2052 66 28.618.585 kr. 27.330.332 kr. 19.079.056 kr. 9.539.528 kr. 

Mismunur á milli þess þegar 4% framlag er greitt í 42 ár og 36 ár á móti þess þegar iðgjaldið 

lækkar tímabundið í þrjú ár í 2%.  

Greitt í 42 ár 28.618.585-27.330.332 =  1.288.253 kr.  

Greitt í 36 ár 21.228.956-20.201.281 =  1.027.675 kr.  

Útreikningur fyrir árin 2011, 2012 og 2013 miðað við 4% iðgjöld og 2% mótframlag. 
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Iðgjöld fyrir árið 2011: 

365.000*(0,04+0,02)*12 = 262.800 kr. 

Ávöxtun og uppsöfnuð séreign á árinu 2012: 

Iðgjöld ásamt árlegri hækkun = (365.000*1,01) = 368.650*(0,04+0,02)*12 = 265.428  

262.800*(1+0,035)+265.428 = 537.426 kr. 

Ávöxtun og uppsöfnuð séreign á árinu 2013: 

Iðgjöld ásamt árlegri hækkun = (368.650*1,01) = 372.337*(0,04+0,02)*12 = 268.082 

268.082*(1+0,035)+268.082 = 824.318 kr. 

 

Hér eftirfarandi er greiðsluflæði ef skattar eru greiddir við greiðslu iðgjalda og við útgreiðslu 

séreignar. Miðast var við 37,02% skatt. 

Ef skatthlutfallið er óbreytt næstu 42 árin þá skiptir ekki máli hvort séreignin sé skattlög við 

útgreiðslur eða við greiðslu iðgjalda. Samkvæmt stærðfræðilegri nálgun á einföldu dæmi er 

um víxlverkun að ræða.  

ÁR 

Uppsöfnuð frjáls 

séreign (nettógreiðsla) 

(4%) 

 2011 165.038 kr. 

 2012 337.504 kr. 

 2013 517.672 kr. 

 2014 705.830 kr. 

 2015 902.273 kr. 

 2016 1.107.310 kr. 

 2017 1.321.257 kr. 

 2018 1.544.445 kr. 

 2019 1.777.213 kr. 

 2020 2.019.916 kr. 

 2021 2.272.918 kr. 

 2022 2.536.598 kr. 

 2023 2.811.348 kr. 
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2024 3.097.575 kr. 

 2025 3.395.697 kr. 

 2026 3.706.151 kr. 

 2027 4.029.387 kr. 

 2028 4.365.871 kr. 

 2029 4.716.087 kr. 

 2030 5.080.534 kr. 

 2031 5.459.731 kr. 

 2032 5.854.214 kr. 

 2033 6.264.537 kr. 

 2034 6.691.276 kr. 

 2035 7.135.026 kr. 

 2036 7.596.402 kr. 

 2037 8.076.043 kr. 

 2038 8.574.610 kr. 

 2039 9.092.785 kr. 

 2040 9.631.277 kr. 

 2041 10.190.818 kr. 

 2042 10.772.168 kr. 

 2043 11.376.112 kr. 

 2044 12.003.463 kr. 

 2045 12.655.063 kr. 

 2046 13.331.784 kr. 

 2047 14.034.529 kr. Skattfrestun: 

2048 14.764.230 kr. 28.618.585 kr. 

2049 15.521.856 kr. Skattur: 

2050 16.308.408 kr.  10.646.113   

2051 17.124.922 kr. Útgreiðsla: 

2052 17.972.471 kr.  17.972.471   

ÁR 
Brúttó 

mánaðarlaun Árlegt iðgjald (4%) Árlegt iðgjald (2%) Nettó mánaðarlaun Árlegt iðgjald (4%) 

2011 365.000 kr. 262.800 175.200 229.220 165.038 kr. 
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2012 368.650 kr. 265.428 176.952 231.512 166.689 kr. 

2013 372.337 kr. 268.082 178.722 233.827 168.356 kr. 

2014 376.060 kr. 270.763 180.509 236.166 170.039 kr. 

2015 379.820 kr. 273.471 182.314 238.527 171.740 kr. 

2016 383.619 kr. 276.205 184.137 240.913 173.457 kr. 

2017 387.455 kr. 278.967 185.978 243.322 175.192 kr. 

2018 391.329 kr. 281.757 187.838 245.755 176.944 kr. 

2019 395.243 kr. 284.575 189.716 248.212 178.713 kr. 

2020 399.195 kr. 287.420 191.614 250.695 180.500 kr. 

2021 403.187 kr. 290.295 193.530 253.201 182.305 kr. 

2022 407.219 kr. 293.198 195.465 255.733 184.128 kr. 

2023 411.291 kr. 296.130 197.420 258.291 185.969 kr. 

2024 415.404 kr. 299.091 199.394 260.874 187.829 kr. 

2025 419.558 kr. 302.082 201.388 263.482 189.707 kr. 

2026 423.754 kr. 305.103 203.402 266.117 191.604 kr. 

2027 427.991 kr. 308.154 205.436 268.778 193.521 kr. 

2028 432.271 kr. 311.235 207.490 271.466 195.456 kr. 

2029 436.594 kr. 314.348 209.565 274.181 197.410 kr. 

2030 440.960 kr. 317.491 211.661 276.923 199.384 kr. 

2031 445.369 kr. 320.666 213.777 279.692 201.378 kr. 

2032 449.823 kr. 323.873 215.915 282.489 203.392 kr. 

2033 454.321 kr. 327.111 218.074 285.314 205.426 kr. 

2034 458.865 kr. 330.382 220.255 288.167 207.480 kr. 

2035 463.453 kr. 333.686 222.458 291.049 209.555 kr. 

2036 468.088 kr. 337.023 224.682 293.959 211.651 kr. 

2037 472.769 kr. 340.393 226.929 296.899 213.767 kr. 

2038 477.496 kr. 343.797 229.198 299.868 215.905 kr. 

2039 482.271 kr. 347.235 231.490 302.866 218.064 kr. 

2040 487.094 kr. 350.708 233.805 305.895 220.244 kr. 

2041 491.965 kr. 354.215 236.143 308.954 222.447 kr. 

2042 496.885 kr. 357.757 238.505 312.043 224.671 kr. 
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2043 501.853 kr. 361.334 240.890 315.164 226.918 kr. 

2044 506.872 kr. 364.948 243.299 318.316 229.187 kr. 

2045 511.941 kr. 368.597 245.731 321.499 231.479 kr. 

2046 517.060 kr. 372.283 248.189 324.714 233.794 kr. 

2047 522.231 kr. 376.006 250.671 327.961 236.132 kr. 

2048 527.453 kr. 379.766 253.177 331.240 238.493 kr. 

2049 532.727 kr. 383.564 255.709 334.553 240.878 kr. 

2050 538.055 kr. 387.399 258.266 337.898 243.287 kr. 

2051 543.435 kr. 391.273 260.849 341.277 245.720 kr. 

2052 548.870 kr. 395.186 263.457 344.690 248.177 kr. 

Reikningsflæðið að ofan sýnir þegar laun eru hækkuð um 1% umfram fast verðlag og 

greiðslur iðgjalda í takt við það. Stuðst var við þessar tölur þegar reiknað var út hver 

uppsöfnuð inneign væri miðað við ákveðið tímabil.  
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Iðgjöld ekki skattlögð: 

 

Skýring Fjárhæð Hlutfall 

 Mánaðarlaun  365.000 kr.  100% Meðallaun 

Iðgjald   14.600 kr.  4% 

 Viðbótarframlag VV   7.300 kr.  2% 

 Skattstofn  350.400 kr.  

  1 þrep 85.882 kr. 37,34% 230.000 kr. 

2 þrep   48.449 kr.  40,24%     120.400 kr.  

Persónuafsláttur 46.532 kr. 

  Greiddir skattar   87.799 kr.  

  Laun fyrir önnur gjöld  277.201 kr.  

   

 

 

Iðgjöld skattlögð 

   Skýring Fjárhæð Hlutfall 

 Mánaðarlaun 365.000 kr.  100% 

 

    Skattstofn 365.000 kr.  

  1 þrep 85.882 kr. 37,34% 230.000 kr. 

2 þrep 54.324 kr.  40,24% 135.000 kr.  

Persónuafsláttur 46.532 kr. 

  

    Greiddir skattar 93.674 kr.  

  Laun fyrir önnur gjöld 271.326 kr.  
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Viðauki C: Reiknivélar LSR, LIVE og SL 

Reiknivél hjá lífeyrissjóði starfsmanna ríkisins: 

 

Reiknivél hjá lífeyrissjóði verslunarmanna: 
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Lífeyrisréttindi 
[skattur á 
lífeyrisgreiðslu
r] 

Lífeyrisréttindi [skattur 
á lífeyrisgreiðslur] 

LSR 341.202 kr. 257.104 kr. 

LIVE 233.143 kr. 192.528 kr. 

SL 232.065 kr. 191.884 kr. 

   1 þrep 37,34% 85.882 kr. 

2. þrep 40,24% 44.748 kr. 

Pers 

 

46.532 kr. 

Skattar 

 

84.098 kr. 

útborgað LSR 

 

257.104 kr. 

   1 þrep 

 

85.882 kr. 

2. þrep 

 

1.265 kr. 

Pers 

 

46.532 kr. 

Skattar 

 

40.615 kr. 

útborgað LIVE 

 

192.528 kr. 

   1 þrep 

 

85.882 kr. 

2. þrep 

 

831 kr. 
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Pers 

 

46.532 kr. 

Skattar 

 

40.181 kr. 

útborgað SL 

 

191.884 kr. 

   Heildarskattar ef iðgjöld væru skattlögð   93.674 kr.  

Heildarskattar ef skattfrestun er    87.799 kr.  

Mismunur [skattar verða hærri]   5.875 kr.  

Hlutfallslegur mismun 6,27% 
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Viðauki D: Viðhorf almennings gagnvart skattlagningu á 

lífeyrissparnað 

Aðferð 

Þátttakendur: 

Þátttakendur voru alls 314 karlar og konur. Hlutfall kvenna var 62% en hlutfall karla var 38%. Áður 

en að spurningalistinn var sendur formlega út var valinn sérstakur tíu manna rýnihópur til að svara 

spurningalistanum. Rýnihópurinn fékk þá tækifæri til að koma með athugasemdir og úrbætur. 

Mælitæki: 

Spurningalistinn samanstóð af níu spurningum. Meginhersla spurningalistans var að nota Likert 

kvarða. Fyrstu tvær spurningarnar voru á léttum nótunum, til að koma þátttakendum í gang og síðan 

þyngdust spurningarnar. Að lokum voru síðust tvær spurningarnar um óháðar breytur um aldur og kyn. 

Niðurstöður voru greindar í Excel töflureikni.  

Framkvæmd: 

Spurningalistinn var dreifður í gegnum netið ýmist með tölvupósti eða Feisbúkk. Þátttakendur fengu 

þau fyrirmæli að merkja aðeins við einn svarmöguleika en þeim væri heldur ekki skylt að svara 

listanum í heild sinni. Nemendur voru einnig upplýstir um að þátttaka þeirra væri mikilvæg fyrir 

úrvinnslu á niðurstöðum og þær væru marktækar. Einnig kom fram að ekki væri hægt að rekja svör til 

einstakra þátttakenda. Um er að ræða hentugleika úrtak í bland við snjóboltaúrtak. 

Spurningalistinn 

Þessi spurningakönnun er liður í BS verkefni viðskiptafræðinema við Háskólann í Reykjavík. Að 

undanförnu hefur verið umræða um skattlagningu á lífeyrissparnað. Það er hvort skattleggja eigi 

lífeyrissparnað launþega fyrirfram eða þegar útgreiðslur hefjast úr lífeyrissjóði þegar lífeyristökualdri 

er náð. Hér er bæði átti við skylduaðild í lífeyrissjóð samkvæmt lögum og viðbótarlífeyrissparnað. 

Markmiðið er að kanna viðhorf almennings til þess hvenær tekjuskattur er tekinn af lífeyrissparnaði. 

Áður en þú byrjar skal tekið fram að þér er ekki skylt að svara einstaka spurningum né listanum í heild 

sinni. Þátttaka þín er mjög mikilvæg til að tryggja sem marktækustu niðurstöður og fullum trúnaði er 

heitið. 
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Aðeins á að haka við einn svarmöguleika við hverja spurning. Það tekur um það bil 2 til 3 

mínútur að svara listanum í heild sinni. 

Starfar þú í fjármálastofnun, banka eða lífeyrissjóði? 

 

 Já 

 Nei 

 

Greiðir þú í lífeyrissjóð? 

 

 Nei 

 Já 

 

Hvort vilt þú frekar að tekjuskattur sé tekinn af lífeyrissparnaði við greiðslu iðgjalda eða 

tekinn af við útgreiðslu þegar lífeyristökualdri er náð? 

 

Miklu frekar að skattur   Sama hvor   Miklu frekar að skattur 

sé tekinn af lífeyris-      leiðin er farin sé tekinn af lífeyris- 

sparnaði við       sparnaði þegar lífeyristökualdri  

greiðslu iðgjalda      er náð 

(5)   (4)  (3)  (2)  (1) 

 

Greiðir þú í viðbótarlífeyrissparnað? 

 

 Nei 

 Já 

 Ekki viss 

 

Hvort vilt þú frekar að tekjuskattur sé tekinn af viðbótarlífeyrissparnaði við greiðslu iðgjalda 

eða tekinn af við útgreiðslu þegar lífeyristökualdri er náð? 

 

Miklu frekar að skattur   Sama hvor  Miklu frekar að skattur 

sé tekinn af viðbótarlífeyris-  leiðin er farin  sé tekinn af viðbótarlífeyris- 

sparnaði við       sparnaði þegar lífeyristökualdri  

greiðslu iðgjalda      er náð 

(5)   (4)  (3)  (2)  (1) 

 

Hvert er þitt hæsta menntunarstig? 

 

Grunnskólapróf 

Stúdentspróf 

Háskólapróf 

Framhaldsmenntun á meistarastigi 

Doktorspróf 

Iðnmenntun 

Annað: _____________ 

 

Hver er aldur þinn? 



75 

 

 

 0-15 

 16-25 

 26-35 

 36-45 

 46-55 

 56-65 

 66 eða eldri 

 

Hvert er kyn þitt? 

 

 Kona 

 Karl 

  

Takk kærlega fyrir þátttökuna. 


