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Abstract 
In a changing population demography, for example lower birthrate, higher life 

expectancies, changing disabilities and the fact that many people choose to 

retire before the actual pension age (67) it is crucial to consider alternative 

financial solutions to provide for support. When an employee retires and 

receives payment from the legal pension fund at the age of 67 the value is only 

about 56% of monthly earned wages, taken into consideration that the 

employee has payed for 40 years into the legal pension fund. It is obvious that 

if there are no other savings there will be a substantial loss in support when the 

retirement starts. Personal pension funds are one of the possibilities to ensure 

financial freedom. At the age of 60 it is possible to receive this personal 

pension fund according to certain rules and over at least a seven year period. 

When an agreement was made between members of employers and employees 

which included contribution from the employer and deferred income tax there 

was a large increase in private savings. This personal pension fund is solely the 

asset of the member, income tax is deferred until it is repaid, there is no 

interest rate tax, no tax because of inheritance and in case of bankruptcy or 

financial difficulties it is untouchable.  

In this research the author sought informations from personal pension funds in 

order to predict whether this kind of savings is a good choice. The Result is in 

the authors opinion that it is a good choice but it is necessary to examine 

thoroughly the interest in the past before deciding on which fund to choose.  
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Samantekt 
Með breytingum á lýðfræði (demography), eins og lægri fæðingartíðni, 

hækkandi lífaldri, breyttum örorkulíkum og því að sumir kjósa að hætta 

störfum áður en ellilífeyrisaldri er náð, þarf að huga að neyslufé til framfærslu 

þar til ellilífeyrisaldri er náð. Skylduiðgjald í lífeyrissjóð sem kemur til 

útgreiðslu við 67 ára aldur er aðeins um það bil 56% af meðalmánaðarlaunum 

sé miðað við iðgjaldagreiðslu í 40 ár. Má telja fullvíst að ef ekki koma til aðrar 

greiðslur þurfi margur að herða sultarólina við starfslok. Séreignarsparnaður er 

einn þeirra möguleika að tryggja fjárhagslegt öryggi eftir að starfsævi lýkur. 

Hann er greiddur út við 60 ára aldur eftir ákveðnum reglum og á ekki skemmri 

tíma en sjö árum. Við samninga á vinnumarkaði um mótframlag 

launagreiðanda í séreignarsjóð og frestun á tekjuskatti jókst mjög 

séreignarsparnaður hjá einstaklingum. Þessi sparnaður er alfarið séreign 

sjóðfélaga, tekjuskatti er frestað þar til að útgreiðslu kemur, ekki er greiddur 

fjármagnstekjuskattur af vöxtum, ekki greiddur erfðafjárskattur ef 

sparnaðurinn erfist og sparnaðurinn er ekki aðfararhæf eign.  

Rannsókn þessi gekk út á að afla upplýsinga um séreignarsparnaðarreikninga 

og hvort þessi sparnaðarleið sé vænlegur kostur fyrir hinn almenna borgara. 

Niðurstaða höfundar er að þetta sé góður kostur en skoða skal vel 

ávöxtunarsögu sjóða áður en haldið er af stað.  
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Inngangur 
„Oft veltir lítil þúfa þungu hlassi” 

 

Ritverk þetta er lokaverkefni til B.Sc. gráðu í viðskiptafræði við Háskólann á 

Akureyri. Eitt af stærstu vandamálum framtíðarinnar er að uppfylla 

lífeyrisskuldbindingar til almennings eftir að starfsævi lýkur. Mikil áhersla 

hefur undanfarin ár verið lögð á séreignarsparnað launþega, með það að 

markmiði að létta álagi af opinberum aðilum hvað varðar eftirlaunagreiðslur. 

Skattalegt hagræði hefur hvetjandi áhrif á sparnaðinn. Áhugi höfundar stafar af 

forvitni vegna umræðu um misjafna ávöxtun og kostnað. Auk þess hefur 

höfundur starfað í umhverfi þar sem neikvæð umræða hefur verið varðandi 

þennan sparnað. 

Markmið verkefnisins er að svara rannsóknarspurningunni „Er hagkvæmt fyrir 

einstakling að greiða í séreignarsjóð?” Til hliðsjónar er jafnframt spurningin 

„Er munur á ávöxtun séreignarsjóða hjá hefðbundnum lífeyrissjóðum og 

almennum innlánsreikningum banka”? Ekki er ætlunin að velta fyrir sér 

mismunandi fjárfestingarstefnu vörsluaðila. 

Í byrjun verður rakin forsaga þess hvers vegna almenningur var hvattur til að 

leggja hluta launa sinna í séreignarsparnað. Því næst verður fjallað um lög og 

reglugerðir varðandi séreignarsparnað. Þá tekur við umfjöllun um mismunandi 

vörsluaðila. Að því loknu er rannsóknaraðferðum lýst. Í kjölfarið er könnun og 

greining á mismunandi afurðum sjóða og loks kynntar niðurstöður.  
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1  Séreignarsparnaður 
Síðustu ár hefur lýðfræði breyst til muna, þ.e. fæðingartíðni hefur minnkað, 

örorkulíkur hafa breyst og almenningur hættir fyrr að vinna. Langlífi hefur 

aukist og mun aukast verulega á næstu árum samkvæmt útreikningum 

Hagstofu Íslands. Í dag er um 10% af heildarmannfjölda 67 ára og eldri en árið 

2050 verður þetta hlutfall komið í tæplega 19% (Hagstofa Íslands, 2008). 

Sífellt erfiðara verður fyrir ríkið að standa við þær skuldbindingar sem er lofað 

samkvæmt lögum, og er skattahagræði eitt af ráðum ríkisins til að hvetja 

almenning til aukins séreignarsparnaði. Séreignarsparnaður er sparnaður sem 

kemur til viðbótar við skyldulífeyrissjóðsgreiðslur og er séreign greiðandans. 

Hann er greiddur út eftir ákveðnum reglum sem eru frábrugðnar reglum um 

útgreiðslu skylduiðgjaldsins. Með því að gera samning um 

séreignarlífeyrissparnað öðlast launþegi rétt á mótframlagi frá vinnuveitenda 

sínum sem er 2%, á móti framlagi launþega sem getur verið 2 til 4%. Í kjölfar 

almennra kjarasamninga sem gerðir voru í maí 2000 um þetta mótframlag 

launagreiðandans hefur séreignarsparnaður aukist mjög í þjóðfélaginu 

(Alþýðusamband Íslands, 2000).  

1.1 Þróun og saga 

Í hinum vestrænu ríkjum er það siðferðileg krafa að öllum sé tryggð 

mannsæmandi framfærsla í lok starfsævinnar. Upphaf lífeyriskerfisins á Íslandi 

má rekja aftur til ársins 1969. Á þeim tíma var grunnlífeyrir almannatrygginga 

um 17% af verkamannalaunum, sem augljóslega dugði engan veginn til 

framfærslu. Þann 19. maí 1969 gerðu aðilar atvinnurekenda og aðilar innan 

Alþýðusambands Íslands með sér samning í tengslum við kjarasamninga á 

almennum vinnumarkaði, um að hefja skylduaðild að lífeyrissjóðum á 

grundvelli starfsgreina. Full sjóðssöfnun skyldi vera frá upphafi ársins 1970.  

Í 8.-11.gr. í samningi þessum er fjallað um fyrirkomulag á lífeyrisgreiðslum. 

Meðal annars kemur fram að launþegi skyldi greiða 4% af launum sínum í 

lífeyrissjóðinn og atvinnurekandi 6% af sömu upphæð samtals 10%. Hefja 

skyldi greiðslu í lífeyrissjóð við 16 ára aldur (Landssamtök lífeyrissjóða, 
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1969). Árið 1974 voru sett lög sem skylduðu alla launamenn og 

atvinnurekendur þeirra til greiðslu 10% iðgjalds til viðurkenndra eða 

lögbundinna lífeyrissjóða. Í byrjun greiddi atvinnurekandi 1,5% og launþegi 

1% en síðan hækkaði prósentan árlega um sama hlutfall þar til fullu gjaldi var 

náð. Þróunin hélt áfram og árið 1980 náði hún einnig til sjálfstætt starfandi 

einstaklinga. Til að byrja með var einungis greitt af dagvinnulaunum en 1986 

var samið um að greitt skyldi í lífeyrissjóð hlutfall af öllum launum. Þessi 

tilhögun komst á í áföngum frá árinu 1987 til ársins 1990 (Alþýðusamband 

Íslands, 1998). Í upphafi árs 2006 hækkaði framlag atvinnurekenda í 

skyldulífeyrissjóðsiðgjald í 7% og síðan í byrjun árs 2007 í 8%. Samkvæmt 

lögum um skyldutryggingu lífeyrisréttinda og starfsemi lífeyrissjóða 

nr.129/1997 með seinni breytingum er skylduiðgjald því samtals 12% af 

heildarlaunum. 

 

 Skipta má lífeyrissjóðum upp í þrjú mismunandi kerfi: 

 

1. Gegnumstreymi/Sjóðssöfnun 

Gegnumstreymi á bakgrunn sinn í skattheimtunni. Hluti af skatttekjum þeirra 

sem eru í vinnu fer til greiðslu á lífeyri til þeirra sem hættir eru að vinna, og 

svo koll af kolli. 

 Sjóðssöfnunarkerfi byggir á því að hver launþegi leggur fyrir hluta af tekjum 

sínum og fær það síðan endurgreitt eftir ákveðnum reglum þegar starfsævi 

lýkur. Íslenska lífeyrissjóðakerfið er sjóðssöfnunarkerfi. 

 

2. Fastréttindasjóðir/Fastiðgjaldasjóðir 

Fastréttindasjóðir lofa sjóðfélögum ákveðnum fyrirfram gefnum réttindum 

fyrir greitt iðgjald. Slíkir sjóðir geta verið með eða án ábyrgðar 

launagreiðenda. Ábyrgð launagreiðenda felur í sér að hann ber áhættuna á að 

unnt sé að standa við skuldbindingar sjóðsins, til dæmis Lífeyrissjóður 

starfsmanna ríkisins, en í sjóðum án ábyrgðar bera sjóðfélagar áhættuna 

sameiginlega. Þar sem launagreiðendur bera ekki ábyrgð ræður ávöxtun 
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lífeyrissjóðsins mestu um hversu vel er hægt að standa við loforð og 

skuldbindingar. Íslenskir lífeyrissjóðir eru fastréttindasjóðir.  

Fastiðgjaldasjóðir byggja á föstu greiddu iðgjaldi samkvæmt 

ráðningarsamningi, kjarasamningi eða eigin ákvörðun greiðanda. Þar ræðst 

endurgreiðsla til sjóðfélagans af þeirri ávöxtun sem fæst. Séreignarsjóðir eru 

fastiðgjaldasjóðir. 

 

3. Sameignarsjóðir/Séreignarsjóðir 

Sameignarsjóðir eru sjóðir þar sem greiðandinn fær ákveðinn rétt til elli-, 

örorku- og fjölskyldulífeyris með greiðslu iðgjalds. Það fer eftir aðstæðum 

hvers og eins, hvort og hvernig réttindin nýtast og í því felst samtryggingin. 

Íslensku sameignarsjóðirnir eru fastréttindasjóðir. 

Séreignarsjóðir eru sjóðir þar sem inneign er alfarið eign greiðanda. Hún 

erfist, en aldrei fæst greitt meira eða minna út en sem nemur greiddu iðgjaldi 

ásamt ávöxtun. Þessir sjóðir eru fastiðgjaldasjóðir (Alþýðusamband Íslands, 

1998). 

1.2 Tilgangur séreignarsparnaðar 

Séreignarsparnaður er sparnaður umfram hinn lögboðna lífeyrissparnað sem er 

12% af heildarlaunum í dag. Í lögboðnum lífeyrissparnaði greiðir launþegi 4% 

af launum sínum og launagreiðandi greiðir 8% á móti. Af þessum 4% greiðir 

launþegi ekki tekjuskatt. Árið 1997 var gerð breyting á lögum um tekjuskatt og 

eignarskatt nr. 141/1997, sem gerði launþega kleift að fresta staðgreiðslu á allt 

að 6% af launum sínum vegna lífeyrissparnaðar svo framarlega sem iðgjöldin 

væru greidd reglulega (Lög um tekjuskatt nr. 141/1997). Frá og með 1. janúar 

1999 gátu sjóðfélagar dregið af heildarlaunum sínum allt að 2% í 

lífeyrissparnað og ríkið lagði þá til í formi lækkunar tryggingargjalds 10% af 

framlagi sjóðfélagans eða 0,2% af launum. Gat því heildarsparnaður numið 

2,2% (2%+0,2%). Með almennum kjarasamningum í maí 2000 var samið um 

að mótframlag launagreiðandans skyldi vera 1% af launum og frá sama tíma,  

1. júní 2000, var sjóðfélögum heimilt að hækka framlag sitt úr 2% í 4%. Að 

sama skapi hækkaði framlag ríkisins í 0,4%. Þannig gat heildarsparnaður 
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numið 5,4% (4%+0,4%+1%). Í byrjun árs 2002 var í kjarasamningum samið 

um að framlag launagreiðandans hækkaði úr 1% í 2% og nam þá 

heildarsparnaður 6,4% (4%+0,4%+2%). Frá og með 1. janúar 2004 féll framlag 

ríkisins til lækkunar tryggingargjalds niður og hefur því heildarsparnaður 

numið 6% af launum (4%+2%) frá 1. janúar 2004. Þeir launþegar sem ekki 

gerðu samning um séreignarsparnað fengu samt áfram 1% framlag frá 

launagreiðanda frá 1. júlí 2002 til 31. desember 2004 samkvæmt 

viðbótarákvæði í kjarasamningum á almennum vinnumarkaði. (Hrafn 

Magnússon, munnleg heimild, 21. janúar 2008). Í kjarasamningi bankamanna 

sem dæmi, er ákvæði um að greitt sé viðbótariðgjald í séreignarsjóð sem nemur 

sjö prósentum af föstum launum starfsmanns og velur starfsmaðurinn þann 

sjóð sjálfur. Einnig segir að ef starfsmaður greiði sjálfur í séreignarsjóð greiðir 

launagreiðandi 2% mótframlag (Samtök starfsmanna fjármálafyrirtækja, 2008). 

1.3 Lög og reglugerðir 

Í lögum um skyldutryggingu lífeyrisréttinda og starfsemi lífeyrissjóða, 

nr.129/1997, sem tóku gildi 1. júlí 1998, er fjallað um lágmarkstryggingavernd 

sem lífeyrissjóður veitir. Þar kemur einnig fram sú heimild einstaklinga að 

skapa lífeyrissparnað í eigin séreign umfram hið lögboðna lágmarksiðgjald í 

samtryggingasjóð. Í 1.mgr. 9.gr. laganna er nákvæm lýsing á því hvað þarf að 

koma fram í samningi sem sjóðfélagi hyggst gera um séreignarsparnað.  

Í 1.mgr. 5.gr. laganna segir að sjóðfélagi geti ráðstafað iðgjaldi sínu í 

séreignarsjóð til annars aðila en þess er móttekur skylduhluta lífeyrisiðgjaldsins 

og í 2 .mgr. að það sé honum að kostnaðarlausu. Í 4. mgr. segir ennfremur að 

tryggt skuli að sá hluti rekstrar vörsluaðilans sem tengist umsýslu og ávöxtun 

þessa eyrnamerkta iðgjalds skuli vera fjárhagslega aðskilið og ekki niðurgreitt 

af annarri starfsemi sjóðsins. Í 3. mgr. 4.gr. sömu laga segir að lífeyrissjóði sé 

heimilt í samræmi við tryggingafræðilega athugun að ákveða lágmark 

tryggingaverndar, þannig að hluti iðgjalds sé settur til öflunar lífeyrisréttinda í 

bundna séreign samkvæmt öðrum kafla laganna og hluti í sameign samkvæmt 

þriðja kafla. Samkvæmt 2.mgr. 8. gr. laganna segir að sjóðfélaga sé óheimilt að 

framselja, veðsetja eða á nokkurn annan hátt ráðstafa réttindum sínum eða 
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innistæðu samkvæmt samningi um séreignarsparnað eða réttindi í séreignar-

sjóði nema með sérstöku samkomulagi samkvæmt 1.-3. tölulið 3. mgr. 14. gr. 

laganna. Auk þess segir í 2 .mgr. 8. gr. sömu laga að ekki sé unnt að gera aðför 

að þessum réttindum og að enginn skuldheimtumaður í dánarbúi eða þrotabúi 

hafi rétt til skerðingar þeirra á nokkurn hátt. Samningur um séreignarsparnað 

grundvallast af reglugerð nr. 698/1998 um ráðstöfun iðgjalds til lífeyris-

sparnaðar og viðbótartryggingarverndar . 

1.4 Ávöxtunarleiðir 

Fjölmargar ávöxtunarleiðir eru fyrir séreignarsparnað. Ef greitt er 

viðbótariðgjald í séreign með mótframlagi frá vinnuveitanda getur sjóðfélagi 

valið um marga kosti bæði hjá lífeyrissjóðum og vörsluaðilum sem bjóða 

séreignarreikninga. Samsetning á sjóðum getur verið mismunandi eftir hversu 

mikla áhættu sparandinn vill taka. Vörsluaðilar sem bjóða marga sjóði kynna 

þá til dæmis með sparnaðartíma og áhættudreifingu að leiðarljósi. Sveiflur í 

ávöxtun geta verið miklar. Vegna þess að hlutabréf gefa bestu ávöxtun til 

lengri tíma litið er samsetning sjóða fyrir yngri kynslóðina með hátt hlutfall 

hlutabréfa á móti skuldabréfum og innlánsreikningum og síðan breytist þetta 

hlutfall eftir því sem sjóðfélagi eldist. Stundum er þetta innbyggt þannig að 

þegar sjóðfélagi nær ákveðnum aldri færist inneign hans til miðað við aldur og 

þá breytist samsetning sjóðsins og verðu áhættuminni.(Gunnar Baldvinsson, 

2004, bls. 116) 

1.5 Skattar 

Með því að gera samning um greiðslu iðgjalds í séreignarsjóð, allt að 4%, við 

vörsluaðila fæst frestur á staðgreiðslu skatta. Þessi iðgjöld eru óskattlögð 

greidd í séreignarsjóð eða á vörslureikning lífeyrissparnaðar. Við útgreiðslu á 

þessum séreignarsparnaði, sem getur fyrst orðið er sjóðfélagi nær 60 ára aldri, 

er greiddur tekjuskattur eins og af öllum öðrum tekjum. Enginn fjármagns-

tekjuskattur er greiddur af vöxtunum. Ef sjóðfélagi er hættur að vinna nýtir 

hann persónuafslátt sinn að fullu við útgreiðslu séreignarsparnaðarins og 

lækkar þannig í raun tekjuskattinn, miðað við ef hann hefði ekki greitt í 



 Viðskipta- og raunvísindadeild                                                                            Séreignarsjóðir – Góð sparnaðarleið? 

Guðrún Antonsdóttir  
  

7 

séreignarsparnað (Gunnar Baldvinsson, 2004, bls. 66). Ef sjóðfélagi andast 

áður en hann hefur tekið út sparnaðinn greiðist hann til erfingja. Börn og maki 

borga fullan tekjuskatt af þessum greiðslum en ekki erfðafjárskatt. 

1.6 Skerðing bóta 

Við útreikning á bótum frá Tryggingastofnun geta séreignalífeyristekjur haft 

áhrif til skerðingar. Þær bætur sem þessar greiðslur hafa áhrif á eru meðal 

annars tekjutrygging samkvæmt grunnreglu, heimilisuppbót, uppbót á lífeyri 

og vasapeningar. Félags- og tryggingamálaráðherra hefur lagt fram frumvarp 

um breytingar á lögum um almannatryggingar nr.100/2007 og lögum um 

málefni aldraðra nr.125/1999, þar sem kveðið er á um afnám skerðingar á 

bótagreiðslum vegna séreignarsparnaðar. Gert er ráð fyrir að lög samkvæmt 

frumvarpinu taki gildi 1. janúar 2009 (Tryggingastofnun, 2008). 

1.7 Útreikningur greiðslu 

Ákveðnar reglur gilda um greiðslur úr séreignarsjóði. Samkvæmt lögum um 

lífeyrissjóði er séreignin bundin til 60 ára aldus. Heilmikill sveigjanleiki er hjá 

vörsluaðilum sem gerir rétthafanum kleift að hafa áhrif á hvernig og hvenær 

greiðslur fara fram og er það gert með samningi við sjóðinn. Í 11. gr. laga um 

skyldutryggingu lífeyrisréttinda og starfsemi lífeyrissjóða nr. 129/1997 segir að 

hefja megi úttekt úr séreignarsjóði tveimur árum eftir fyrstu greiðslu iðgjalds 

að uppfylltum ákveðnum skilyrðum: 

• Sjóðfélagi þarf að hafa náð 60 ára aldri og fær þá greitt út með jöfnum 

greiðslum, annað hvort fasta upphæð mánaðarlega sem breytist með 

vísitölu neysluverðs eða árlega greiðslu á ekki skemmri tíma en sjö 

árum. Með jöfnum greiðslum eru reiknuð efri mörk greiðslanna sem 

leyfilegt er að greiða út á hverju ári. Sjóðfélagi getur fengið greitt lægri 

upphæð á árinu en efri mörk segja til um en ekki hærri. 

• Hægt er að fresta úttektinni til 67 ára aldurs og fá alla upphæðina 

greidda út í einu lagi. Ef inneign er innan upphæðar sem ákveðin er á 

hverju ári, kr. 814.409 í janúar 2008, má greiða hana út í einni greiðslu 

þegar sjóðfélagi nær 60 ára aldri.  
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• Ef sjóðfélagi missir heilsu fyrir 60 ára aldur og dæmist 100% öryrki 

öðlast hann rétt til greiðslu úr séreign sinni og fær greitt á sjö árum sem 

fyrr. Ef hins vegar örorkan er lægri, lækkar árleg útborgun sem því 

hlutfalli nemur og tíminn lengist að sama skapi.  

• Ef rétthafi andast áður en öll inneignin hefur verið greidd erfast 

eftirstöðvarnar og renna til erfingja. Þar er inneigninni skipt eftir 

reglum erfðalaga. Barn fær greitt með jöfnum greiðslum til 18 ára 

aldurs, eða á fimm árum. Maki fær sinn hluta greiddan út á sjö árum 

eða á þeim fjölda ára sem hann vantar upp á að ná 67 ára aldri.  

Ef rétthafi lætur ekki eftir sig börn eða maka rennur séreignin til 

dánarbúsins.  

Inneign er greidd með jöfnum greiðslum sem er afborgun af inneign í upphafi 

tímabilssins auk vaxta á endurgreiðslutímanum. Vextirnir reiknast af inneign í 

ársbyrjun hvert sinn. Vegna þessa vega vextir þyngra í byrjun 

endurgreiðslutímabilsins en minna er á líður. Hlutfall höfuðstóls eykst hins 

vegar með árunum. (Gunnar Baldvinsson, 2004, bls. 172-173). 

Hjá séreignardeild VR er unnt að breyta séreigninni í verðtryggða mánaðarlega 

greiðslu til æviloka, en við það fellur séreignarrétturinn niður og erfist ekki. 
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2 Vörsluaðilar  
Í lögum nr. 70 frá 7. júní 2004 um breytingu á lögum nr.129/1997 um 

skyldutryggingu lífeyrisréttindi og starfsemi lífeyrissjóða er í 3. mgr. 8. gr. 

fjallað um hverjir þeir aðilar eru sem hafa heimild til viðtöku iðgjalds sér-

eignarsparnaðar. Þessir aðilar eru sparisjóðir, verðbréfafyrirtæki og viðskipta-

bankar, samanber lög um fjármálafyrirtæki, lífeyrissjóðir, enda uppfylli þeir 

skilyrði 4.og 5.gr. sömu laga og líftryggingafélög samanber lög um 

vátryggingastarfsemi (Lög um skyldutryggingu lífeyrisréttinda og starfsemi 

lífeyrissjóða nr. 129/1997). Í áðurnefndum lögum nr.70/2004 er viðauki við 

8.gr. laga nr.129/1997, en þar kemur fram að erlendum viðskiptabönkum, 

sparisjóðum og verðbréfafyrirtækjum sem hafa starfsleyfi í öðru ríki innan 

Evrópska efnahagssvæðisins, í aðildarríki stofnsamnings Fríverslunarsamtaka 

Evrópu eða Færeyjum er veitt heimild, hvort sem er með stofnun útibús hér 

eða ekki. Skilyrði fyrir heimild er að fyrirtækið hafi staðfestu og starfsleyfi í 

heimalandi sínu og getur starfsemin hér aldrei farið út fyrir starfsheimildir sem 

fyrirtækið hefur í sínu heimalandi. Fjármálaeftirlitið getur gefið heimild til 

fyrirtækis utan Evrópska Efnahagssvæðisins til starfsemi hér að þeim 

skilyrðum uppfylltum að fyrirtækið hafi starfsréttindi í sínu heimalandi og 

sambærilegt eftirlit sé virkt þar.  

Í lok árs 2006 voru aðilar sem buðu samninga um séreignarsparnað 44 talsins. 

Þeir eru 17 lífeyrissjóðir, þrír bankar, 21 sparisjóður, eitt verðbréfafyrirtæki og 

tvö líftryggingarfélög. Þar má meðal annars nefna eftirtalda aðila: 

• Allianz   

• Glitnir banki hf 

• Kaupþing banki hf 

• Kaupþing líftryggingar hf 

• Líftryggingafélag Íslands 

• Sjóvá Almennar líftryggingar 

• Sparisjóðir í sambandi íslenskra sparisjóða 

• VBS Fjárfestingabanki hf 
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• Virðing hf. 

(Fjármálaeftirlitið, 2008) 

Meðalfjöldi þeirra sem greiddu iðgjöld í séreign á árinu 2006 var 55.080. 

Meðalfjöldi þeirra sem fengu greiddan lífeyri var 1.180 og heildarfjöldi 

rétthafa var 104.914 (Fjármálaeftirlitið, 2008). Ef miðað er við aldursskiptingu 

mannfjölda í lok ársins 2006 þá voru 207.839 á aldursbilinu 16 – 67 ára og 

atvinnuþátttakendur 83% eða 172.506 manns (Hagstofa Íslands, 2008). Af 

þessu sést að um það bil 32% þeirra er stunda atvinnu greiða iðgjöld í 

séreignarsjóð. (Fjármálaeftirlitið, 2008) 

Vörsluaðilum séreignarsparnaðar ber samkvæmt 36. gr. laga nr. 129/1997 að 

fara eftir ákveðnum fjárfestingarheimildum lífeyrissjóðanna. Deildir sem bjóða 

séreignarsparnað skulu starfa með aðskilinn fjárhag. Fjármálaeftirlitið skiptir 

eignum í fjóra flokka sem lífeyrissjóðum er heimilt að fjárfesta í. Þeir eru: 

• Markaðsskuldabréf 

• Önnur skuldabréf 

• Hlutabréf 

• Innlán (Fjármálaeftirlitið, 2008) 

2.1 Lífeyrissjóðir 

Lífeyrissjóðir starfa samkvæmt lögum um skyldutryggingu lífeyrisréttinda og 

starfsemi lífeyrissjóða nr.129/1997, með síðari breytingum. Fjármálaráðherra 

veitir lífeyrissjóði starfsleyfi að uppfylltum ákveðnum skilyrðum. Þó ber að 

leita eftir áliti Fjármálaeftirlitsins áður en starfsleyfi er veitt. Lífeyrissjóðir taka 

við skylduiðgjaldi lífeyrissjóðs og eru margir einnig með séreignarsjóði fyrir 

sjóðfélaga sína. Lífeyrissjóði er skylt samkvæmt lögum að greiða sjóðfélaga 

sínum lágmarkstryggingavernd, sem er 56% af þeim mánaðarlaunum sem 

iðgjald hefur verið greitt af, í mánaðarlegan ellilífeyri miðað við 40 ára 

inngreiðslutímabil. Í samræmi við 24.gr. laga nr.129/1997 skal lífeyrissjóður 

tilgreina það lágmarksiðgjald sem nauðsynlegt er svo hann geti staðið við þá 

lágmarkstryggingavernd sem hann innir af hendi. Ef iðgjald er umfram 

lágmarkið er lífeyrissjóði heimilt að undangenginni tryggingafræðilegri 
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athugun að ráðstafa umfram framlaginu til bundinnar séreignar. Lífeyrissjóði 

er skylt að ávaxta fé sjóðsins með bestu kjörum sem í boði eru á hverjum tíma 

að teknu tilliti til áhættu og ávöxtunar. Fjárfestingaheimildir lífeyrissjóða eru 

strangar og ber að skila sundurliðuðum upplýsingum um fjárfestingar fjórum 

sinnum á ári til Fjármálaeftirlitsins (Gunnar Baldvinsson, 2004, bls.142). 

Í deildaskiptum sjóði er stjórninni heimilt að hafa sérstaka fjárfestingastefnu 

fyrir hverja deild fyrir sig. Lífeyrissjóðum er aðeins heimilt að fjárfesta í 

ákveðnum flokkum verðbréfa sem taldir eru upp í 1. mgr. 36. gr laga um 

skyldutryggingu lífeyrisréttinda og starfsemi lífeyrissjóða. 

2.2 Viðskiptabankar/sparisjóðir 

Sparisjóðir og viðskiptabankar bjóða marga mismunandi innlánsreikninga fyrir 

séreignarlífeyrissparnað. Þeir starfa samkvæmt lögum um viðskiptabanka og 

sparisjóði nr.43/1993. Samsetning hvers sparnaðarreiknings fyrir sig er 

mismunandi og fjárfestingarleiðir margar. Við val á þessum reikningum er 

tekið tillit til aldurs sjóðfélaga, eignastöðu og áhættu. Valið snýst um hvort 

sjóðurinn fjárfestir í innlendum eða erlendum hlutabréfum, innlendum eða 

erlendum skuldabréfum eða verðtryggðum innlánsreikningum. Mögulegt er að 

hafa sjóðinn blandaðan. Reynsla fyrri ára og fjármálafræðin segja okkur að 

lykilatriði í sparnaði er eignasamsetning fjárfestingarinnar. Þegar til langs tíma 

er litið skiptir ávöxtunin miklu máli og þar með hver ávöxtunin er í þeim 

verðbréfum sem sjóðurinn samanstendur af. Hæstu ávöxtun gefa hlutabréf til 

langs tíma en þau sveiflast líka mest í verði. Ávöxtun þeirra ræðst af verði 

hlutabréfanna og arðgreiðslum. Skuldabréf gefa hins vegar stöðugri ávöxtun og 

henta því betur þegar komið er af léttasta skeiði og sparnaðartíminn styttist 

(Gunnar Baldvinsson, 2004, bls. 116).  

2.3 Verðbréfafyrirtæki 

Verðbréfafyrirtæki starfa samkvæmt lögum um verðbréfasjóði og 

fjárfestingasjóði nr.30/2003. Í 1.-5. mgr. 20gr. laganna kemur fram að 

verðbréfafyrirtæki eru vörslufyrirtæki og sýsla með og varðveita 

fjármálagerninga verðbréfasjóðs sem þeim er falinn. Mun rýmri heimildir eru 
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fyrir verðbréfasjóði til fjárfestinga en lífeyrissjóði og séreignarsjóði. 

Fjármunum vörslufyrirtækisins skal halda aðgreindum frá viðkomandi 

verðbréfasjóði. (Alþingi, 2008) 

2.4 Líftryggingafélög 

Líftryggingafélög starfa samkvæmt lögum um vátryggingastarfsemi 

nr.60/1994. Í 1.-3. mgr. 23 .gr. laganna er því lýst hvernig starfseminni skal 

háttað með tilliti til lífeyrissparnaðar Líftryggingafélag getur boðið 

séreignarsparnað sem meðhöndlar greidd iðgjöld á sama hátt og samkvæmt 

sömu lögum og reglum og aðrir vörsluaðilar. (Alþingi, 2008) 
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3 Rannsókn 
Rannsókn höfundar gekk út á að afla gagna um raunávöxtun og kostnað 

séreignarsparnaðarreikninga hjá vörsluaðilum. Kanna skiptingu á 

heildarinneign í lok sparnaðartímabilsins með það að markmiði að komast að 

niðurstöðu um hvort séreignarsparnaður sé vænlegur kostur fyrir hinn almenna 

borgara. 

3.1 Rannsóknaraðferðir 

Til að bera saman raunávöxtun hjá vörsluaðilum sem bjóða samninga um 

séreignarsparnað sem stofnað er til af launþega með mótframlagi frá launa-

greiðanda upp á 2% og raunávöxtun venjulegra bankareikninga fyrir sama 

tímabil 1999-2007 hafði höfundur samband við sérfræðinga þeirra vörsluaðila 

sem bjóða þessar sparnaðarleiðir. Að auki voru nýttar upplýsingar úr árs-

reikningum og af vefsíðum þessara aðila. Mismunandi aðgengi er hjá þessum 

aðilum á veraldarvefnum og oft er sýnd nafnávöxtun. Að auki eru nokkur ár 

dregin saman í meðaltal og getur þannig verið erfitt að átta sig á raunávöxtun 

hvers árs. Nokkrar spurningar voru sendar með tölvupósti til sérfræðinganna 

um raunávöxtun, kostnað og fjölda virkra greiðanda. Við skoðun á raunávöxtun 

nokkurra sjóða sjá viðauka 1, sést að hún getur sveiflast mjög mikið. Úrval 

sjóða sem taka við séreignarsjóðsiðgjaldi er sífellt að aukast og alltaf að bætast 

nýjar sparnaðarleiðir hjá vörsluaðilum. Við útreikninga höfundar var leitast við 

að nota sjóði sem hafa allir verið til frá því samið var um mótframlag frá 

launagreiðanda eða frá árinu 1999. Ákvað höfundur að taka þann sjóð sem gaf 

hæstu raunávöxtun, einn fjölmennan sjóð og einn dæmigerðan sjóð í vörslu 

banka. Þessar niðurstöður voru bornar saman við raunávöxtun sparnaðar hjá 

einstaklingi sem leggur fyrir sambærilega upphæð að frádregnum tekjuskatti. 

Þar er að sjálfsögðu ekki gert ráð fyrir mótframlagi launagreiðanda. Einnig var 

skoðað hversu mikinn kostnað vörsluaðilar draga frá ávöxtun. 

Við útreikninga er notuð formúla um framvirðingu (future value) sem sýnir 

virði iðgjalds á ákveðnum tíma ásamt áunnum raunvöxtum tímabilsins. 

Almenna formúlan er: 
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FVn = PV(1+i)
n  

FVn = framvirði, n = fjöldi tímabila, PV = núvirði, i = vextir 

(Brigham og Houston, 2001, bls. 286). 

Skoðaður er sparnaður yfir 40 ára tímabil. Reikniaðferðin miðar við að 

vaxtareiknað sé í lok hvers mánaðar, og er þá formúlan sem notuð er við 

útreikning hvers mánaðar = (1+i)(1/12)-1 Fram til ársins 2007 eru notaðar 

raunávöxtunartölur, en til að reikna ávöxtun fram í tímann er notað meðaltal 

raunávöxtunar fyrri ára. Til viðmiðunar er einnig reiknað með þeirri 

raunávöxtun sem gefin er upp sem viðmiðunaraunávöxtun einsog til dæmis. hjá 

séreignarsjóði VR.  

3.2 Samanburður séreignarsjóða 

Við skoðun á mismunandi séreignarsjóðum kemur í ljós að raunávöxtun þeirra 

sjóða sem teknir voru fyrir í þessari skýrslu, frá því samið var um 2% framlag 

launagreiðanda, er mjög mismunandi eða allt frá 25,8% jákvæðri ávöxtun niður 

í 33,9% neikvæða ávöxtun á ársgrundvelli, sjá viðauka 1. Búið er að draga 

kostnað frá við uppgefna raunávöxtun. Þeir sjóðir sem valdir voru til 

útreiknings eru Lífeyrissjóðurinn Gildi Framtíðarsýn 1, en sá sjóður gaf hæstu 

meðalraunávöxtun á árunum 1999-2007, 10,39%, séreignarsjóður VR sem er 

einn fjölmennasti sjóðurinn og gaf 7,09% raunávöxtun á sama tímabili og síðan 

Íslenska lífeyrissjóðurinn, Líf 1 dæmigerður bankasjóður og gaf 4,93% í 

raunávöxtun. Alla útreikninga má sjá í viðaukum 2, 3 og 4.  

Tafla 1 sýnir samanburðarútreikning þessara séreignarsparnaðarreikninga til 40 

ára. Þar má sjá að vextir skipta höfuðmáli þegar litið er til framtíðar. Við 

útreikninga í töflu 1 er notuð uppgefin raunávöxtun en þar er búið að draga 

kostnað frá. Af heildarinneign fyrir skatta er hlutfall vaxta Lífeyrissjóðs Gildis 

Framtíðarsýn 1 91,85%, sama hlutfall hjá Íslenska lífeyrissjóðnum er 67,81% 

og séreignasjóði VR 81,37%. Í töflu 1 sést einnig að kostnaður er óverulegur 

hluti af heildarinneigninni hjá þessum sjóðum, en hann reiknast út miðað við 

uppgefna kostnaðarprósentu úr ársreikningum þessarra sjóða. Tekjuskattur er 

sá sami hjá öllum eða 35,72% sem er skattprósentuhlutfall ársins 2008.  
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Til samanburðar er einnig í töflu 1 sýndir útreikningar miðað við 5% raun-

ávöxtun sem oft er notað sem viðmiðunarprósenta á útreikningi inneignar í 

séreign hjá vörsluaðilum séreignarsparnaðar. 

Tafla 1 Samanburður séreignarsjóða 

 
   Raunávöxtun 1999-2007 og áætluð prósenta eftir það 

  
5% raunávöxtun Gildi Framtíðarsýn 1 

Íslenski 
lífeyrissjóðurinn Séreignarsjóður VR 

  
2% 

framlag 
4% 

framlag 
2% 

framlag 
4% 

framlag 
2% 

framlag 
4% 

framlag 
2% 

framlag 
4% 

framlag 

Framlag launþega   1.440.000 2.880.000 1.440.000 2.880.000 1.440.000 2.880.000 1.440.000 2.880.000 

Framlag launagreiðanda 1.440.000 1.440.000 1.440.000 1.440.000 1.440.000 1.440.000 1.440.000 1.440.000 

Vextir 6.019.698 9.029.547 32.468.850 48.703.275 6.065.762 9.098.643 12.577.239 18.865.859 

Heildarinneign e.40 ár 8.899.698 13.349.547 35.348.850 53.023.275 8.945.762 13.418.643 15.457.239 23.185.859 

Skattar 3.178.972 4.768.458 12.626.609 18.939.914 3.195.426 4.793.139 5.521.326 8.281.989 

Kostnaður 63.606 95.409 252.638 378.957 40.837 61.256 8.347 12.520 

Inneign til útgreiðslu 5.720.726 8.581.089 22.722.241 34.083.361 5.750.336 8.625.504 9.935.913 14.903.870 

Framlag launþega af heildarinneign 16,18% 21,57% 4,07% 5,43% 16,10% 21,46% 9,32% 12,42% 
Framlag launagreiðanda af 
heildarinneign 16,18% 10,79% 4,07% 2,72% 16,10% 10,73% 9,32% 6,21% 

Vextir 67,64% 67,64% 91,85% 91,85% 67,81% 67,81% 81,37% 81,37% 

 

Mynd 1 sýnir samanburð á ávöxtun þessara þriggja sjóða ásamt þeirri raun-

ávöxtun sem oft er notuð við útreikninga á framtíðarvirði sparnaðar eða 5%. 

Gert er ráð fyrir 2% framlagi launþega og 2% framlagi launagreiðanda. Eftir 40 

ára sparnað er heildarinneign Gildis töluvert hærri en samanburðarsjóðanna 

vegna hærri vaxtaprósentu. Þarna kemur bersýnilega í ljós margföldunaráhrif 

vaxta eða vaxtavextir (compound interest).  
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Mynd 1 Samsetning inneignar miðað við 2% framlag launþega 

 

Mynd 2 sýnir samanburðinn miðað við 4% framlag launþega og 2% framlag 

launagreiðanda. Þar eru vextir hærri vegna aukins framlags launþega. 
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Mynd 2 Samsetning inneignar miðað við 4% framlag launþega 
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Bent skal á að miðað er við ávöxtun fyrri ára og ekki er endilega hægt að gera 

ráð fyrir sömu ávöxtun í framtíðinni, því engar reglur eða lög segja til um neina 

lágmarks eða hámarksávöxtun séreignarsjóða.  

3.3 Þóknun og kostnaður 

Við sparnað til langs tíma skiptir verulegu máli að vita um kostnað sem fylgir 

og að halda honum sem lægstum. Kostnaður hefur áhrif á uppsöfnun til langs 

tíma því hann dregst frá ávöxtuninni (Gunnar Baldvinsson, 2004, bls. 153). 

Í ársreikningum lífeyrissjóða kemur fram að um tvennskonar kostnað er að 

ræða hjá séreignardeildum. Annarsvegar fjárfestingargjöld eða veltugjöld og 

hinsvegar rekstrarkostnað (Fjármálaeftirlitið, 2008). Til veltugjalda flokkast 

upphafskostnaður, kostnaður við kaup á einingum í verðbréfasjóðum, þóknun 

til fjármálafyrirtækja fyrir kaup og sölu verðbréfa, kostnaður við að flytja 

inneign sjóðfélaga á milli sjóða, innleysing bankainnistæða og úttektar-

kostnaður. Rekstrarkostnaður er allur kostnaður sem til fellur við að reka 

sjóðinn, svo sem, þóknun fyrir umsýslu og fjárvörslu, kostnaður vegna 

innheimtu og eignastýringarkostnaður (Gunnar Baldvinsson, 2004, bls. 154). 

Sumir séreignarsjóðir eru með svokallaðan fyrirframgreiddan kostnað (front 

loading) einsog til dæmis Vista sjóðurinn hjá Kaupþing banka,en þar eru fyrstu 

átta iðgjaldsgreiðslurnar settar í þóknun en á móti geta þær komið til 

endurgreiðslu að hluta þegar að útborgun kemur. (Kaupþing banki hf., 2008). 

Hjá líftryggingafélögum til dæmis Allianz er tekinn 4% fastur kostnaður af 

hverri iðgjaldagreiðslu og einnig tekur Icebank eina evru á mánuði í þóknun 

fyrir að millifæra inneign til Þýskalands (Allianz, 2008). 

 

Tafla 2 Kostnaður séreignarsjóða í prósentum 

 
  Rekstrarkostnaður Fjárfestingagjöld Heildarkostnaður 

VR 0,0397 0,0201 0,0598 

Gildi 0,5719 0,1429 0,7147 

Íslenski lífeyrissjóðurinn 0,1887 0,1522 0,3410 
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Tafla 2 sýnir kostnað þeirra þriggja séreignarsparnaðarreikninga sem valdir 

voru til samanburðar. Þar sést að töluverður munur er á heildarkostnaðartölum 

en þetta eru hlutfalls tölur og þegar litið er til heildarkostnaðar og heildar-

inneignar eru upphæðir ekki háar. 
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Mynd 3 Kostnaður séreignarsjóða í prósentum 

 

Rekstrarkostnaður er samkvæmt mynd 3 mun hærri en fjárfestingargjöld. 

 

3.4 Samanburður við ávöxtun á bankareikningi 

Þegar skoðaðir voru almennir innlánsreikningar banka fyrir sama tímabil og 

séreignarsparnaðurinn, það er árin 1999-2007, kemur í ljós að meðalraun-

ávöxtun er mjög svipuð hjá þeim bönkum sem skoðaðir voru einsog sjá má í 

viðauka 5. 

Tafla 3 Samanburður á bankareikningi og séreignarreikningum. 
 

 
Framlag 
launþega 

Framlag 
atvinnurekenda Vextir 

Inneign e.40 
ár 

Frádregin 
skattur 

Til 
útborgunar 

Bankareikningur 2% 925.632 0 2.435.906 3.117.948 311.795 2.806.153 

Bankareikningur 4% 1.851.264 0 4.871.812 6.723.076 672.308 6.050.768 

Gildi Framtíðarsýn 1 2% 1.440.000 1.440.000 32.468.850 35.348.850 12.626.609 22.722.241 

Gildi Framtíðarsýn 1 4% 2.880.000 1.440.000 48.703.275 53.023.275 18.939.914 34.083.361 

Íslenski lífeyrissjóðurinn 2% 1.440.000 1.440.000 6.065.762 8.945.762 3.195.426 5.750.336 

Íslenski lífeyrissjóðurinn 4% 2.880.000 1.440.000 9.098.643 13.418.643 4.793.139 8.625.504 

Séreignarsjóður VR 2% 1.440.000 1.440.000 12.577.239 15.457.239 5.521.326 9.935.913 

Séreingarsjóður VR 4% 2.880.000 1.440.000 18.865.859 23.185.859 8.281.989 14.903.870 
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Tafla 3 sýnir samanburð á inneign til útgreiðslu eftir 40 ára sparnaði bæði á 

bankareikningi og þeim séreingarsjóðum sem teknir voru til skoðunar. Við 

útreikning á bankareikningi var tekinn sá bankareikningur sem gaf hæstu 

meðalraunávöxtun á árunum 1999-2007 en það var Glitnir áður Íslandsbanki. 

Við útreikning á árunum 1999-2007 er notuð raunávöxtun og síðan er notuð 

meðalraunávöxtun þessa tímabils fyrir framtíðarútreikninga sem var 5,95%.  

Í þessari töflu má glöggt sjá hversu mikilvægir vextir eru í sparnaði.  
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Mynd 4 Samanburður á inneign til útborgunar í lok tímabils, án tillits til kostnaðar 

 

Við lok tímabils, það er eftir 40 ára sparnað, er heildarinneign til útborgunar 

mismunandi. Ef sparnaður var lagður inn á venjulegan bankareikning er 

greiddur 10% fjármagnstekjuskattur af vöxtum en til samanburðar er ekki 

greiddur fjármagnstekjuskattur af uppsöfnun vaxta á séreignarsparnaði heldur 

tekjuskattur. Á mynd 4 sést samanburður á inneign eftir 40 ára sparnað og sýnir 

að inneign á bankareikningi er mun lægri en á séreignarreikningum Gildis,VR 

og Íslenska lífeyrisjóðnum. 

3.5 Samantekt  

Við könnun á séreignarsjóðum kom í ljós að ekki er alltaf auðvelt aðgengi að 

þeim upplýsingum sem nauðsynlegar eru til að framkvæma nákvæma 

greiningu. Vaxtatölur vörsluaðila eru ýmist aðeins frá síðasta ári eða að þeir 
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taka nokkur ár saman í eina tölu. Rannsóknin gekk út á að afla upplýsinga um 

hver upphæð söfnunar verður í framtíðinni og hvort séreignarsparnaður sé 

heppilegt sparnaðarform fyrir almenning. Framkvæmdir voru útreikningar með 

formúlu um framvirði (future value) sem segir til um hver verður uppsafnaður 

sparnaður með vöxtum og vaxtavöxtum (compound interest). Við þessa 

útreikninga er notuð raunávöxtunarprósenta áranna 1999-2007 og síðan notað 

meðaltal þessarra níu ára 31 ár fram í tímann. Ávöxtun fyrri ára tryggir ekki 

ávöxtun framtíðar en með notkun meðaltals fyrstu níu áranna frá því mót-

framlag launagreiðanda hófst, fæst sögulegt viðmið. Hjá vörsluaðilum eru 

fjölmargar ávöxtunarleiðir með mismunandi samsetningu sjóða að teknu tilliti 

til ýmissa þátta hjá sparandanum. Þessi þættir eru sem dæmi aldur, áhættufælni 

og fjárhagsleg staða. Eftir skoðun á mörgum sjóðum ákvað höfundur að gera 

samanburð á þremur sjóðum, með mismunandi raunávöxtun fyrstu níu árin og 

mismunandi kostnað og ber saman heildarinneign í lok tímabils. Skoðað var 

hversu stórt hlutfall vextir og kostnaður eru af lokainneign sem kemur til 

útborgunar, bæði miðað við 2% framlag launþega og einnig 4% framlag. 

Uppgefin raunávöxtun sjóða er sú prósenta sem sparandinn fær til sín og er þá 

búið að draga frá þóknun sjóðsins. Samkvæmt ársreikningum séreignarsjóða er 

kostnaður bæði fjárfestingargjöld og rekstrarkostnaður og skal þessi kostnaður 

vera alveg aðskilinn frá öðrum rekstrareiningum vörsluaðila. Margir sjóðir 

setja allt iðgjaldið í sparnað og draga síðan kostnað frá árlega áður en raun-

ávöxtunarprósenta er gefin upp en þó eru sjóðir sem taka í þóknun nokkrar af 

fyrstu iðgjaldagreiðslunum. Þessar greiðslur geta síðan komið til endurgreiðslu 

að einhverjum hluta við útborgun. Við samanburð á venjulegum banka-

reikningi er raunávöxtun mjög áþekk á tímabilinu 1999-2007. Af uppsöfnuðum 

vöxtum er greiddur fjármagnstekjuskattur. Ef miðað er við sömu lækkun 

ráðstöfunartekna og lagt inn á venjulegan bankareikning er búið að greiða 

tekjuskatt og kemur því lægri upphæð í sparnaðinn. Ekkert mótframlag kemur 

frá launagreiðanda auk þess sem tekjuskattur er greiddur strax og því reiknast 

vextir af lægri höfuðstól. Þegar til útgreiðslu úr séreignarsjóði kemur er 

greiddur tekjuskattur af heildarinneigninni. Ákveðnar reglur gilda um hvenær 

sjóðfélagi getur fengið inneign sína greidda. Við 60 ára aldur má sjóðfélagi 
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hefja töku séreignarsparnaðar en getur þó frestað því. Í tilfellum þar sem 

sjóðfélagi dæmist öryrki að einhverju eða öllu leyti fæst séreignin greidd í 

hlutfalli við örorku. Við andlát sjóðfélaga greiðist séreignin til fjölskyldu 

samkvæmt erfðalögum. Ekki er greiddur erfðafjárskattur, en erfingjar greiða 

tekjuskatt. Ef enginn erfingi er til staðar rennur inneignin til dánarbúsins.  
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4 Umræða 
Forvitni mín um hvort séreignarsparnaður sé fýsilegur kostur sem 

sparnaðarform fyrir hinn almenna borgara mótast af því umhverfi sem ég hef 

starfað í. Mikil neikvæð umræða vegur þar þyngst og kemur þar hugsanlega 

fram hagur fyrirtækis fram yfir hag launþega. Framlag launagreiðanda hefur í 

för með sér aukinn launakostnað fyrir fyrirtækin, sem hjá stórum fyrirtækjum 

getur numið verulegum upphæðum. Þau fyrirtæki sem eru hagnaðardrifin 

reyna þar af leiðandi að halda launakostnaði niðri eins og öðrum kostnaði.  

Mikil umræða og auglýsingar með þykkum peningabunkum í bakgrunni sem 

merki um hversu heppilegur sparnaður þetta er hefur verið mjög áberandi. 

Hver hefur ekki séð sölumenn séreignarsparnaðar á göngum stórmarkaða grípa 

ungt fólk og bjóða því samning án þess að bæði kostir og gallar séu kynntir. 

Varðandi upplýsingar um kostnað og ávöxtun er hann ekki eins augljós. Þegar 

skoðaðar eru raunávöxtunartölur séreignarsparnaðar er búið að draga 

kostnaðinn frá, þannig að erfitt getur verið að finna út nákvæmlega hver 

kostnaður við sparnaðinn er.  

Þegar lögum um tekjuskatt og eignarskatt var breytt árið 1997, kom nýr 

möguleiki á sparnaði. Í breytingunni fólst frestun skattlagningar á allt að 6% af 

launum sem lögð voru í lífeyrissparnað. Við þetta lækkar ráðstöfunarfé 

launþegans minna en ef hann leggur til hliðar sambærilega upphæð sem hann 

er þegar búin að greiða tekjuskatt af og finnur hann því minna fyrir þeim 

sparnaði. Í kjarasamningum árið 2000 þegar samið var um mótframlag launa-

greiðandans jókst séreignarsparnaður mjög sem sést ef skoðaðar eru skýrslu 

fjármálaeftirlitsins um fjölda virkra sjóðfélaga í séreignarsjóðum. Má líta á 

þetta sem beina launahækkun sem launþegi fengi ekki annars. Með því að gera 

samning um séreignarsparnað er einstaklingur að leggja fyrir sitt framlag, 

framlag launagreiðandans auk þess hlutar sem hann hefði annars greitt í 

tekjuskatt. Við útgreiðslu borgar sparandinn tekjuskatt af allri heildinni en 

getur notað skattkort til frádráttar ef ekki er um aðrar tekjur að ræða og er 
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þannig í raun að lækka tekjuskatt sinn verulega. Enginn fjármagnstekjuskattur 

er greiddur af vöxtunum.  

Sparnaður er mjög af hinu góða en það reynist mörgum erfitt að leggja til 

hliðar án þessa að um reglubundið ferli sé að ræða. Telja má að framkvæmd 

sparnaðarins, sem er alfarið í höndum launagreiðanda, sé þægilegt form fyrir 

launþegann, því hann þarf ekki að framkvæma neinar færslur sjálfur.  

Þegar litið er til þess að um allt að 40 ára sparnað er að ræða, má velta fyrir sér 

hvernig fjármálaumhverfið á eftir að þróast. Miklar sviptingar hafa verið á 

undanförnum árum og sveiflast ávöxtun séreignarsparnaðar í takt við það. Með 

fjárfestingarstefnu lífeyrissjóðanna ákveða þeir samkvæmt lögum og reglum 

hvernig þeir ávaxta sjóði félaga sinna. Eignasamsetning skiptir þar miklu máli. 

Vörsluaðilum er skylt að ávaxta fé sjóðfélaga sinna með besta hætti sem völ er 

á hverju sinni. Við skoðun mína sést að ávöxtun á séreignarsparnaðar-

reikningum síðust níu árin hefur sveiflast mikið frá jákvæðri ávöxtun um rúm 

25% niður í neikvæða ávöxtun um tæp 34%. Þetta sýnir hversu miklar sveiflur 

er á þessum markaði. Ef litið er 40 ár aftur í tímann hefur fjármálaumhverfið 

mikið breyst. Ýmsar spurningar um skilyrði og reglur sem tengjast séreignar-

sparnaði hafa vaknað. Ein af þeim er ósnertanleiki inneignarinnar. Ef sjóð-

félagi kýs að hætta greiðslum í sjóðinn er inneignin algjörlega ósnertanleg til 

60 ára aldurs nema ef til örorku kemur eða fráfalls. Ef sjóðfélagi vill skipta um 

sjóð fylgir því jafnan kostnaður. Ef velt er fyrir sér þeim lífsstíl sem flestir vilja 

hafa þegar starfsævi lýkur er ljóst að greiðslur úr skyldulífeyrissjóðskerfinu 

sem má að lágmarki vera 56% af meðaltekjum þess er greitt hefur í 40 ár í 

sjóðinn dugar mörgum ekki til framfærslu svo vel sé. Því er nauðsynlegt að 

hver einstaklingur hugi að eigin sparnaði. Umræða hefur verið um að óréttlátt 

sé að greiða tekjuskatt af vaxtatekjuhluta sparnaðarins og að það ætti að vera 

greiddur fjármagnstekjuskattur af vaxtatekjum þessa sparnaðar eins og af 

venjulegum bankareikningum og síðan tekjuskattur af þeim hluta sparnaðarins 

sem er ekki vextir. Þetta er eitt af þeim atriðum sem þarf að skoða í framtíðinni 

og myndi án efa auka séreignarsparnað almennings. Þegar staðið er frammi 

fyrir því að velja sér séreignarsjóð væri mjög til bóta ef hægt væri að nálgast á 

einum stað samantekt á þeim sjóðum sem í boði eru ásamt vaxtasögu þeirra og 
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kostnaði. Þetta myndi auðvelda mjög val með samanburði og auk þess stuðla 

að samkeppni og hugsanlega hærri vöxtum og lægri kostnaði.  

Helstu takmarkanir þessarar rannsóknar eru þær að misjafnt aðgengi var að 

þeim upplýsingum sem þörf var á vegna útreikninga. Til að afmarka verkefnið 

voru teknir út þrír sjóðir sem taldir voru lýsandi fyrir þá séreignarsjóði sem eru 

starfandi. Mögulekt er að niðurstöðutölur væru á annan veg ef aðrir eða fleiri 

sjóðir hefðu verið valdir í útreikninga. Það er þó ekki talið hafa haft 

grundvallaráhrif á niðurstöðu rannsóknarinnar. 



 Viðskipta- og raunvísindadeild                                                                            Séreignarsjóðir – Góð sparnaðarleið? 

Guðrún Antonsdóttir  
  

25 

5 Niðurstaða 
Eitt helsta tækið sem hið opinbera hefur til hvatningar á auknum sparnaði er 

skattahagræði. Undanþága á fjármagnstekjuskatti og frestun á tekjuskatti sem 

fæst með séreignarsamningi hvetur mjög til sparnaðar. Með því að gera 

samning um séreignarsparnað má líta svo á að launþegi fái 2% hærri laun en 

hann hefði ella fengið. Auk þess leggur launþegi fyrir 2% eða 4% að eigin vali 

í sparnaðinn. Af þessu framlagi greiðir launþegi ekki tekjuskatt fyrr en til 

útgreiðslu kemur. Þegar til útgreiðslu kemur er greiddur tekjuskattur af 

heildarupphæðinni, það er af sparnaði og ávöxtun en ekki er greiddur 

fjármagnstekjuskattur á ávöxtuninni. Ef hinsvegar er sparað á venjulegum 

bankareikningi samsvarandi upphæð, án þess að vera með samning um séreign, 

þarf fyrst að greiða tekjuskatt og síðan er greiddur fjármagnstekjuskattur af 

áunnum vöxtum.  

Launagreiðandi greiðir 2% mótframlag af heildarlaunum launþegans 

samkvæmt kjarasamningi Samtaka atvinnulífsins og launþegasamtaka. Þetta 

má túlka sem 2% launaviðbót sem launþegi fengi ekki ef hann greiðir ekki í 

séreignarsjóð. Fyrir þá launþega sem fá laun sín greidd eftir kjarasamningum 

eingöngu en gera ekki sérsamning við vinnuveitanda sinn um launakjör er 

þetta tapað fé. Má líta á þetta viðbótarframlag vinnuveitenda sem hreina 

kjarabót til launþega. 

Við rannsókn höfundar á meðalraunávöxtun hvers árs á nokkrum 

séreignarreikningum á tímabilinu frá því atvinnurekendur hófu að greiða 

mótframlag kemur í ljós að hún hefur verið mjög mismunandi þessi níu ár sem 

liðin eru. Ávöxtunin er allt frá því að vera 25,8% jákvæð ávöxtun niður í að 

vera 33,9% neikvæð. Hæstu raunávöxtun gaf lífeyrissjóðurinn Gildi árið 1999, 

og þá lægstu Lífeyrisauki 1 hjá Kaupþingi árið 2002. Ef tekið er meðaltal 

raunávöxtunar síðustu níu ára á séreignarsparnaðarreikningum kemur í ljós að 

Gildi lífeyrissjóður er með hæsta meðaltal eða 10,39% en Almenni 

lífeyrissjóðurinn Ævisafn 1 með þá lægstu 3,52%. Samkvæmt skýrslu 

fjármálaeftirlitsins fyrir árið 2006 um séreignalífeyrissjóði voru 55.080 virkir 
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sjóðfélagar sem greiddu í séreignarsparnað það ár. Lífeyrissjóðir eru þar með 

stærstan hluta tæplega 80% eða 42.571 virkan sjóðfélaga.  

Séreignarsparnaður er hugsaður sem langtímasparnaður og er því vert að huga 

vel að ávöxtun áður en ákvörðun er tekin um vörsluaðila. Árið 2006 buðu 48 

aðilar upp á ýmsar leiðir í séreignarsparnaði og er því rík ástæða að skoða vel 

framboðið. Í lögum er hvergi minnst á neina lágmarksraunávöxtun og fer hún 

því einungis eftir því hvernig viðkomandi sjóði tekst til með sína eigin ávöxtun 

sem markast af fjárfestingarstefnu sjóðsins. 

Við uppgefna raunávöxtunarprósentu hefur kostnaður þegar verið dregin frá 

heildarinneigninni. Við skoðun á þeim ársreikningum nokkurra vörsluaðila 

kemur í ljós að heildarkostnaður er til dæmis 0,0598 % hjá séreignarsjóði VR 

og 0,7147 hjá Gildi lífeyrissjóði. Við athugun á raunávöxtunarprósentu sömu 

sjóða sem sýnir hærri prósentu hjá Gildi en hjá VR sem segir að þó svo 

kostnaður sé hærri þarf það ekki að þýða lægri ávöxtun. Hugsanlega er um 

betri rekstur að ræða og betri fjárfestingarstefnu. 

Niðurstaða þessarar rannsóknar sýnir tvímælalaust að séreignarsparnaður gefur 

mun hærri ávöxtun en almennur sparnaður vegna mótframlags launagreiðanda, 

skattalegs hagræðis og vaxtavaxta. 
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6  Lokaorð 
Í nútímasamfélagi þar sem lýðfræði hefur breyst og mun breytast á komandi 

árum er nauðsynlegt að almenningur hugi að framtíð sinni. Aukinn fjöldi 

almennings á eftirlaunaaldri kallar á aukin útgjöld samtryggingarsjóða. Með 

sparnaði í séreign skapar hver einstaklingur sína eigin inneign til ráðstöfunar 

þegar líður að starfslokum. Með mótframlagi launagreiðanda og frestun á 

tekjuskatti reiknast vextir og vaxtavextir af hærra framlagi en ef sparað er á 

venjulegum bankareikningi. 2% launahækkun til margra ára má telja að 

almenningur geti ekki sleppt. Það er því ótvírætt að með séreignarsparnaði 

aukast ráðstöfunartekjur mun meira þegar komið er á eftirlaunaaldur en 

sparnaður á hefðbundnum bankareikningi. Áhrif séreignarsparnaðar á 

almennar lífeyrisgreiðslur eru óljósar vegna yfirstandandi breytinga á lögum 

um málefni aldraðra. Þær breytingar benda þó til að séreignarsparnaður verði 

enn hagkvæmari fyrir einstaklinginn. Það er skoðun höfundar að hvetja ætti 

alla launþega til að notfæra sér þetta sparnaðarform og skoða vel framboð og 

sögulega ávöxtun sjóða, því græddur er geymdur eyrir. 
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(Árni Vigfússon, 2008; Ásgeir Guðmundsson, 2008; Bjarney Sigurðardóttir, 2008; Davíð 
Harðarson, 2008; Eyjólfur Lárusson, 2008; Hrönn Árnadóttir, 2008; Þór Egilsson, 2008) 
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VIÐAUKI 2 – ÁVÖXTUN  SÉREIGNARSJÓÐS GILDIS, FRAMTÍÐARSÝN 1 

 

 
 

(Bjarney Sigurðardóttir, 2008; Brigham og Houston, 2001, bls. 286) 
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VIÐAUKI 3 – ÁVÖXTUN SÉREIGNARSJÓÐS ÍSLENSKA LÍFEYRISSJÓÐSINS, LÍF 1 

 

 
 

(Ásgeir Haukur Guðmundsson, 2008; Brigham og Houston, 2001 bls. 286) 
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VIÐAUKI 4 – ÁVÖXTUN SÉREIGNARSJÓÐS VR 

 

 
 

(Þór Egilsson, 2008; Brigham og Houston, 2001 bls. 286) 
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VIÐAUKI 5 – ÁVÖXTUN BANKAREIKNINGA 

Hæsta mögulega raunávöxtun bankareikninga í % 
       

  KB Glitnir/Ísl.b. Landsbankinn Meðaltal 

1999 5,50% 5,25% 5,48% 5,41% 

2000 6,36% 6,35% 6,02% 6,24% 

2001 6,50% 6,35% 6,35% 6,40% 

2002 6,59% 6,55% 6,22% 6,45% 

2003 6,30% 6,12% 5,18% 5,87% 

2004 6,14% 5,93% 5,77% 5,95% 

2005 4,43% 4,74% 4,60% 4,59% 

2006 4,53% 4,54% 4,54% 4,54% 

2007 6,70% 7,75% 6,67% 7,04% 

Meðaltal   5,89% 5,95% 5,65% 5,83% 

 
(Kristjana Sigurðardóttir, 2008; Vigdís Hauksdóttir, 2008; Bjarni Árnason, 2008)  


