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Útdráttur 

Íslenska lífeyriskerfið byggir á þrem stoðum líkt og samræmist algengri sýn sérfræðinga 

á þessu sviði um tilhögun slíkra kerfa. Grunnstoð kerfisins felst í almannatryggingakerfi á 

vegum hins opinbera sem tryggir afkomu þeirra sem ekki hafa nægilegar tekjur til 

framfærslu þegar komið er á lífeyristökualdur. Til að ná fram markmiðum um mestan 

stuðning við þennan hóp miðast greiðsluupphæðir við tekjur hvers lífeyrisþega og 

skerðast þær samkvæmt fyrirframákveðnum reglum um greiðsluupphæðir, frítekjumörk 

og skerðingarhlutföll þeirra bótaflokka sem tilheyra kerfinu. 

Um síðustu áramót tók umrætt bótakerfi ellilífeyrisþega miklum breytingum og má 

segja að nýtt greiðslukerfi hafi verið tekið í notkun. Efni þessarar ritgerðar felst í úttekt á 

þeim breytingum sem áttu sér stað og samanburði á greiðslukerfinu sem notast var við 

áður og því nýja sem tekið var í notkun í upphafi árs, auk mats á því hvernig til tókst að 

ná fram þeim markmiðum sem sett voru fram í aðdraganda breytinganna.  

Virkni kerfanna er útskýrð og notast er við tölulega og myndræna framsetningu til að 

bera saman áhrif breytinganna á greiðslur til ellilífeyrisþega og skera þannig úr um hvort 

breytingarnar hafi haft áhrif á upphæðir greiðslna til lífeyrisþega, auk þess sem skoðuð 

eru jaðaráhrif skatta og skerðinga í tilfelli beggja kerfa.  

Niðurstöður rannsóknarinnar sýna að ágætlega tókst til að ná fram markmiðum um 

einföldun kerfisins, auknu frelsi og styrkari stoðum þess gagnvart þeim tekjulægstu. 

Nýja greiðslukerfið er mun einfaldara og býður upp á meira svigrúm varðandi töku 

lífeyris en kerfið sem notast var við áður. Skerðingar í upphafi tekjuöflunar eru mun 

minni með afnámi 100% skerðinga á lægstu tekjur líkt og samkvæmt gamla kerfinu og er 

því afkoma þeirra verst settu betur tryggð með nýja greiðslukerfinu.  

Hins vegar sýna niðurstöður líka að ákveðnir hópar koma verr út úr breytingunum og 

verða fyrir tekjumissi vegna þeirra. Skerðingum hefur þannig að einhverju leyti verið 

hliðrað og þær gerðar harðari gagnvart hópum með hærri tekjur. Niðurstöðurnar benda 

einnig til þess að nýja kerfið sé að sumu leyti meira letjandi hvað varðar atvinnuþátttöku 

ellilífeyrisþega heldur en gamla greiðslukerfið, þvert á markmið um að hvetja 

viðkomandi hóp til aukinnar atvinnuþátttöku. 
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1 Inngangur  

Almannatryggingakerfi eru mikilvægur þáttur í velferð manna í hinum vestræna heimi 

þar sem þeim er ætlað er að tryggja afkomu allra í samfélaginu og leggja þannig grunn 

að því að öllum sé gert kleift að lifa fjárhagslega sjálfstæðu lífi. Þannig hafa kerfin það 

hlutverk að annast framfærslu þeirra sem engar tekjur hafa og styðja við þá sem ekki 

hafa nægilega miklar tekjur til að standa undir eðlilegum útgjöldum.  

Margvíslegar ástæður geta verið fyrir því að fólk er í þeirri stöðu að þurfa að treysta á 

slíkt kerfi og má nefna aldur, fötlun, heilsuleysi og veikindi fjölskyldumeðlims eða 

meðlima sem dæmi þar um. Því getur verið um félagslega aðstoð að ræða en 

meginuppistaðan í útgjöldum slíkra kerfa er þó lífeyrir til þeirra sem komnir eru á 

lífeyrisaldur og öryrkja sem vegna fötlunar eða heilsuleysis geta ekki séð sér farborða 

sjálfir. 

Fyrirkomulag slíkra kerfa er breytilegt milli landa en þau eiga það þó sameiginlegt að 

hvíla á tveimur eða fleiri stoðum sem saman tryggja afkomu lífeyrisþeganna. 

Grunnstoðin er þá alla jafna á vegum hins opinbera en hinar stoðirnar eru 

skyldulífeyrissparnaður og viðbótarlífeyrissparnaður eða annar sparnaður. Grunnstoðin 

tryggir afkomuna ef engin önnur framfærsla er til staðar en ef til staðar eru 

framfærsluréttindi úr skyldulífeyrissparnaði á sér yfirleitt stað ákveðið samspil þar sem 

skyldulífeyrisréttindin og greiðslur úr almannatryggingum á vegum hins opinbera tryggja 

saman fjárhagslega afkomu. Þetta samspil byggist á skerðingum greiðslna 

almannatrygginga vegna annarra tekna, til að mynda lífeyrissjóðsgreiðslna. 

Viðbótarlífeyrissparnaður og annar sparnaður bætist svo við og er oftast aukalega ofan á 

þá framfærslu sem fyrstu tvær stoðirnar tryggja, en skerðingar geta þó komið til og sagt 

verður nánar frá þeim hér að aftanverðu. 

Á Íslandi svipar kerfinu til þess sem hér er lýst og ræðst því afkoma ellilífeyrisþega og 

öryrkja hérlendis mestmegnis af samspili greiðslna á vegum hins opinbera í gegnum 

almannatryggingakerfið og réttindum í skyldulífeyrissjóðum. Í lögum um 

almannatryggingar kemur fram hvernig samspil greiðslnanna er hverju sinni. Því er það 

Alþingi sem setur leikreglurnar um greiðslur frá Tryggingastofnun og ákveður hvaða 

fyrirkomulag notast er við til að ákvarða áhrif tekna á greiðslurnar. Virkni greiðslukerfis 
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almannatrygginga er þannig ákveðin á Alþingi og mótun kerfisins er í höndum þess í 

gegnum lagasetningu. 

Ákvörðunum eins og þessum sem byggðar eru á lögum, hefur í gegnum tíðina ítrekað 

verið breytt og þar með hafa breytingar átt sér stað á kerfinu. Kerfið hefur þannig 

þjónað sínum tilgangi og tryggt lífeyrisþegum lífeyri í gegnum tíðina, þrátt fyrir að 

skiptar skoðanir hafi verið um upphæðir og leikreglur greiðslukerfisins hverju sinni.  

Þarna er um að ræða ákveðna hagsmunabaráttu, enda er annars vegar um að ræða 

ráðstöfun skattfjár og hins vegar baráttu ákveðinna hagsmunahópa fyrir bættum 

kjörum. Hið opinbera þarf því að setja sér markmið sem tryggja velferð þess hóps sem 

treystir á kerfið, en taka um leið tillit til skattgreiðenda sem fjármagna kerfið. Jafnframt 

þarf að taka tillit til þeirra áskoranna sem fylgja því að eins og aðrar þjóðir mun íslenska 

þjóðin koma til með að eldast hratt á næstu árum og áratugum. 

Í gegnum tíðina hefur verið notast við sama greiðslukerfið til að ákvarða greiðslur til 

ellilífeyrisþega og öryrkja. Lengi hefur verið rætt um að mikilvægt sé að endurskoða 

kerfið og gera á þeim víðtækar breytingar. Um síðustu áramót komst það síðan að hluta 

til í framkvæmd þegar breytingar á lögum um almannatryggingar tóku gildi. 

Breytingarnar fólust í því að greiðslukerfi ellilífeyrisþega var gjörbreytt og í raun tekið 

upp nýtt greiðslukerfi fyrir þá. Breytingarnar eiga hins vegar ekki við um greiðslukerfi 

öryrkja og miðast greiðslur til þeirra ennþá við gamla greiðslukerfið. Mikil umræða hefur 

átt sér stað um breytingarnar og sitt sýnist hverjum um þær.  

Kveikjan að þessari ritgerð er sú mikla umræða í fjölmiðlum og í samfélaginu sem 

lengi hefur verið um kerfið, þá sérstaklega í aðdraganda og eftir gildistöku 

lagabreytinganna. Í rannsókninni er horft til útgjalda almannatrygginga vegna 

málaflokksins og þeirrar þróunar sem kemur til með að verða á útgjöldunum. 

Megináhersla er þó lögð á að bera saman greiðslukerfin til að geta lagt mat á 

breytingarnar og áhrif þeirra á afkomu ellilífeyrisþega. Með útreikningum á greiðslum 

samkvæmt reiknireglum greiðslukerfanna verður settur fram skýr samanburður og því 

svarað hvort kerfið er hagstæðara fyrir lífeyrisþega.  Aðstæður þeirra eru hinsvegar 

fjölbreytilegar og hefur það áhrif á útkomuna í tilfelli hvers og eins. Mikilvægt er að 

koma því skýrt á framfæri að í þessum samanburði er, í tilfelli gamla greiðslukerfisins 

notast við upphæðir greiðslna og framfærsluviðmiða frá árinu 2016, að viðbættum 



 

21 

hlutfallslegum hækkunum á greiðslum til öryrkja um síðustu áramót, ásamt hækkunum 

á framfærsluviðmiðum þeirra. Greiðsluupphæðir til beggja hópa voru í nánast öllum 

tilfellum þær sömu árið 2016 og lítill munur á greiðslum í þeim undantekningartilfellum 

sem svo var ekki. Þetta er gert til þess að afmarka ávinninginn af kerfisbreytingunum 

þannig að hægt sé að meta áhrif þeirra eingöngu, enda verður að teljast afar líklegt að 

ellilífeyrisþegar hefðu fengið sömu hækkanir og öryrkjar ef nýtt greiðslukerfi hefði ekki 

verið tekið í notkun. Því verður að teljast eðlilegt að þær hækkanir komi til frádráttar 

þegar áhrif kerfisbreytinganna eru metin.  Að endingu verða síðan markmið 

breytinganna skoðuð og metið hvernig til tókst að ná þeim fram í nýja kerfinu. 

Vert er að geta þess að í töluvert mörgum tilfellum er notast við neðanmálsgreinar til 

að vísa í heimildir í texta í ritgerðinni. Ástæðan er sú að mikið er notast við upplýsingar 

af síðum sem taka breytingum og eru ódagsettar. Oft á tíðum er um að ræða mikið 

magn af upplýsingum frá sömu vefsvæðum og því ógerlegt að greina hvaða síðu 

vefsvæðisins er verið að vitna í með tilvísunum í texta. Neðanmálsgreinar verða því 

nýttar til að tilgreina nánar hvað er að baki hverri heimild og hvenær upplýsingarnar 

voru sóttar. Þær koma því að góðum notum og gera lesendum nákvæma grein fyrir því 

hvaða síðu verið er að vísa í hverju sinni. Þetta á eingöngu við í umræddum tilvikum þar 

sem vísun í texta gefur lesendum ekki nægilegar upplýsingar um hvaða heimild liggur að 

baki en í tilfelli annarra heimilda verður eingöngu horft til APA kerfisins hvað 

heimildaskráningu varðar. 

Umfjölluninni er skipt í þrjá kafla og í kjölfar þeirra eru settar fram umræður þar sem 

farið verður yfir það helsta og niðurstöður rannsóknarinnar kynntar. Framsetningin 

verður með þeim hætti að í fyrsta kafla verður fjallað almennt um 

almannatryggingakerfi. Saga kerfisins á Íslandi er rakin, fjallað um samspil þess við aðrar 

stoðir kerfisins og um uppbyggingu og fyrirkomulag almannatryggingakerfa almennt. Þar 

verður einnig komið inn á markmið kerfanna, þá sérstaklega hérlendis, fjallað um 

gagnrýni á íslenska kerfið, starfsemi Tryggingastofnunar skoðuð og rýnt í hver eru 

útgjöld stofnunarinnar. 

Í öðrum kafla verður síðan ítarleg umfjöllun um bæði gamla og nýja greiðslukerfið, 

þar sem skoðuð verður virkni kerfanna. Í kaflanum verða upphæðir settar fram, jafnt 

greiðsluupphæðir, frítekjumörk, framfærsluviðmið, ásamt því að skerðingar verða 
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útskýrðar. Í framhaldinu verður síðan notast við þær upplýsingar til að setja upp 

umfjöllun þar sem notast verður við tölulega og myndræna framsetningu til að sýna á 

nákvæman hátt virkni kerfisins og áhrif tekna úr mismunandi tekjuflokkum á greiðslur úr 

kerfinu. Í kaflanum er þannig fyrst og fremst lagt upp með að reyna að útskýra virknina, í 

stað þess að endurspegla lífeyrisþega í tilteknum aðstæðum. 

Í þriðja kafla er lagt upp með að endurspegla áhrif breytinganna á afkomu 

lífeyrisþega í tilteknum aðstæðum og sett fram mörg dæmi í þeim tilgangi. Í lok kaflans 

er síðan sett fram ítarleg umfjöllun um jaðaráhrif skatta og skerðinga sem kerfið hefur 

verið gagnrýnt mikið fyrir um langt skeið. 

Í kjölfar þess telur höfundur sig geta lagt nokkuð víðtækt mat á áhrif þess að taka í 

notkun nýtt greiðslukerfi á hag lífeyrisþega og það hvernig til tókst að við að ná fram 

fyrirframsettum markmiðum með breytingunum.  
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2 Almannatryggingar og uppbygging almannatryggingakerfa 

Fyrsta vísi að almannatryggingakerfi á Íslandi má rekja allt aftur til þjóðveldisaldar, þó í 

töluvert annarri mynd en er á kerfinu í dag. Um er að ræða lagaákvæði í Grágás þáverandi 

lögbók Íslendinga, sem gerði ráð fyrir að 25% skatttekna yrði varið til framfærslu fátæks fólks 

sem ekki gat séð sér farborða sjálft. Þegar Grágás varð síðan hluti af Jónsbók árið 1281 fylgdi 

ákvæðið með og var í gildi allt þar til árið 1781 þegar Jónsbók var felld úr gildi. Í framhaldinu 

og allt fram á miðja tuttugustu öldina áttu sér stað ýmsar breytingar hérlendis sem miðuðu 

að því að tryggja réttindi alþýðufólks og má til að mynda nefna stofnun ýmissa sjóða sem 

höfðu það hlutverk að aðstoða fólk sem vegna elli, veikinda, slysa eða einfaldlega 

atvinnuleysis gat ekki séð sér farborða (Tryggingastofnun)1.  

Það var hins vegar í Þýskalandi á seinni hluta 19. aldar sem fyrsti vísirinn að 

almannatryggingakerfum eins og við þekkjum þau í dag, kom fram. Fyrsta skrefið í upptöku 

slíks kerfis hérlendis var síðan tekið árið 1889 með setningu laga um styrktarsjóð lasburða 

alþýðufólks og aldraðra (Stofnun Árna Magnússonar)2. 

Á tímabilinu urðu einnig miklar framfarir í lífeyrismálum hérlendis, sem í fyrstu náðu að 

mestu leyti einungis til embættismanna. Árið 1855 tóku gildi lög um eftirlaun 

embættismanna samkvæmt tilskipun konungs frá árinu 1851. Tilskipunin kvað á um að 

embættismenn sem þæðu laun frá ríkissjóði ættu rétt á eftirlaunum þegar þeir létu af 

störfum vegna elli, lasleika eða slysa sem gerðu þeim ókleift að sinna áfram störfum sínum 

(Lífeyrissjóður starfsmanna ríkisins)3. Árið 1904 var síðan embættismönnum gert skylt að 

safna sér ellistyrk með því að verja til þess árlega 2% af launum sínum eða kaupa sér 

geymdan lífeyri með því að leggja til 1,33% launa sinna. Samfara því voru sett lög um 

eftirlaun þar sem lögfest var að embættismenn ættu rétt á eftirlaunum úr landssjóði 

(Landsamtök lífeyrissjóða)4. Sambærileg lög er vörðuðu presta voru lögfest árið 1907 og 

                                                      
1
 Saga Tryggingastofnunar – skoðað á vefsvæði Tryggingastofnunar 17.01.2017 

2
 Almannatryggingar – skoðað á vefsvæði Stofnunar Árna Magnússonar 17.01.2017 

3
 Saga LSR – skoðað á vefsvæði Lífeyrissjóðs starfsmanna ríkisins 09.03.2017 

4
 Tilgangur, hlutverk og saga – skoðað á vefsvæði Landsamtaka lífeyrissjóða 09.03.2017 
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innihéldu lögin ákvæði sem gerði prestum skylt að ráðstafa hluta tekna sinna til að kaupa 

ekkjum sínum lífeyri (Lífeyrissjóður starfsmanna ríkisins)5.  

Árið 1919 voru sett lög um stofnun lífeyrissjóðs fyrir embættismenn sem varð þar með 

fyrsti eiginlegi íslenski lífeyrissjóðurinn og forveri Lífeyrissjóðs starfsmanna ríkisins sem 

stofnaður var með lögum árið 1943. Embættismönnum var í lögunum gert skylt að ráðstafa 

5% launa sinna til sjóðsins til ávinnslu lífeyrisréttinda (Landsamtök lífeyrissjóða)6. Samhliða 

voru sett lög um ekkjutryggingu embættismanna og um leið féllu úr gildi lög um eftirlaun 

embættismanna og presta, sem og lög um ekkjutryggingu sömu stétta. Árið 1921 voru síðan 

lögin sem sett voru árið 1919 afnumin og þeim skeytt saman í lögum um lífeyrissjóð 

embættismanna og ekkna þeirra sem þá tóku gildi (Lífeyrissjóður starfsmanna ríkisins)7.  

Tryggingastofnun ríkisins var stofnuð í apríl árið 1936 (Stofnun Árna Magnússonar)8. 

Einnig voru það sama ár, lögfest heildstæð lög um alþýðutryggingar. Samkvæmt lögunum 

skyldi Tryggingastofnun hafa umsjón með slysatryggingum, sjúkratryggingum, ellilífeyris- og 

örorkutryggingum, auk atvinnuleysistrygginga. Kaflinn um atvinnuleysistryggingar komst þó 

ekki til framkvæmda fyrr en árið 1955 þegar Atvinnuleysistryggingasjóður var stofnaður og 

þá sem hluti af lögum um almannatryggingar (Tryggingastofnun)9.  

Í upphafi var starfsemi Tryggingastofnunar ekki umfangsmikil og fór hún fram í tveimur 

herbergjum. Hún vatt hins vegar fljótt upp á sig og í lok ársins voru starfsmennirnir orðnir 10. 

Lögin fóru síðan í gegnum heildarendurskoðun árið 1943 og urðu tillögur nefndarinnar sem 

tók að sér endurskoðunina að lögum í lok ársins (Tryggingastofnun)10. Sama ár var 

Lífeyrissjóður starfsmanna ríkisins stofnaður með lögum frá Alþingi. Lífeyrissjóðum fjölgaði 

hratt í kjölfarið og voru þeir orðnir 15 árið 1946 þegar lög um almannatryggingar voru sett til 

að leysa af hólmi fyrrnefnd lög um alþýðutryggingar (Landsamtök lífeyrissjóða)11. Gildistaka 

nýju laganna var í ársbyrjun 1947 og var yfirlýst markmið þeirra að koma Íslandi í fremstu röð 

                                                      
5
 Saga LSR – skoðað á vefsvæði Lífeyrissjóðs starfsmanna ríkisins 09.03.2017 

6
 Tilgangur, hlutverk og saga – skoðað á vefsvæði Landsamtaka lífeyrissjóða 09.03.2017 

7
 Saga LSR – skoðað á vefsvæði Lífeyrissjóðs starfsmanna ríkisins 09.03.2017 

8
 Almannatryggingar – skoðað á vefsvæði Stofnunar Árna Magnússonar 17.01.2017 

9
 Saga Tryggingastofnunar – skoðað á vefsvæði Tryggingastofnunar 17.01.2017 

10
 Saga Tryggingastofnunar – skoðað á vefsvæði Tryggingastofnunar 17.01.2017 

11
 Tilgangur, hlutverk og saga – skoðað á vefsvæði Landsamtaka lífeyrissjóða 09.03.2017 
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í málaflokknum. Nýju lögin voru mun víðtækari heldur en fyrri lög og náðu til allra stétta, auk 

þess sem með þeim var verið að sameina flestar opinberar tryggingar undir eitt kerfi 

(Tryggingastofnun)12. 

Frá því að lög um almannatryggingar voru samþykkt árið 1947 og allt fram til ársins 2008 

sá Tryggingastofnun alfarið um greiðslur samkvæmt lögunum, sem og þjónustu við þá sem 

lögin náðu yfir (Tryggingastofnun)13. Undantekning á þessu var þó að atvinnuleysistryggingar 

færðust til Vinnumálastofnunar þegar hún tók til starfa árið 1997 (Vinnumálastofnun)14. 

Þrátt fyrir að lögin hafi oft farið í gegnum heildarendurskoðun á þessu tímabili var það ekki 

fyrr en 1. október 2008 sem starfsemin færðist að hluta yfir til Sjúkratrygginga Íslands, 

stofnunar sem hóf starfsemi 1. október það sama ár samkvæmt nýjum lögum um 

sjúkratryggingar (Tryggingastofnun)15.  

Á þessum rúmlega sex áratugum höfðu orðið miklar breytingar á upphaflegu lögunum 

sem miðuðu að því að bæta hag þeirra sem þurftu að reiða sig á greiðslur frá 

Tryggingastofnun. Bætur höfðu hækkað, lágmarkstekjur lífeyrisþega verið tryggðar með 

svokallaðri tekjutryggingu, áhrif annarra tekna á greiðslur verið minnkuð og ýmsar greiðslur 

teknar upp vegna útgjalda bótaþega til að standa straum af heilbrigðisþjónustu, svo nokkur 

dæmi séu tekin. Á þessum áratugum hafði einnig umgjörð lífeyrismála á Íslandi tekið 

stakkaskiptum með stofnun fjölda lífeyrissjóða og lögfestingu skylduaðildar að þeim 

(Tryggingastofnun)16.  

Grundvöllur að lífeyriskerfinu í núverandi mynd var lagður árið 1969 í allsherjar 

kjarasamningum. Samkvæmt samningunum skyldi komið á atvinnutengdum lífeyrissjóðum 

sem tækju til starfa í ársbyrjun 1970 og launþegar væru skuldbundnir til að greiða í. 

Samningarnir gerðu þannig ráð fyrir að byggt yrði á fullri sjóðasöfnun innan lífeyrissjóða, í 

stað gegnumstreymiskerfis þar sem launafólk á hverjum tíma stendur undir greiðslum til 

lífeyrisþega með ákveðnu hlutfalli samtímatekna og fjárhæð greiðslna lífeyris ræðst þannig af 
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 Saga Tryggingastofnunar – skoðað á vefsvæði Tryggingastofnunar 17.01.2017 

13
 Saga Tryggingastofnunar – skoðað á vefsvæði Tryggingastofnunar 17.01.2017 

14
 Söguágrip - Stutt ágrip af sögu Atvinnuleysistryggingasjóðs – skoðað á vefsvæði Vinnumálastofnunar 

09.04.2017 

15
 Saga Tryggingastofnunar – skoðað á vefsvæði Tryggingastofnunar 17.01.2017 

16
 Saga Tryggingastofnunar – skoðað á vefsvæði Tryggingastofnunar 17.01.2017 
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fjölda lífeyrisþega í hlutfalli við aðila á vinnumarkaði og því hversu há laun eru greidd á 

vinnumarkaði hverju sinni (Már Guðmundsson, 2000). Ný heildarlöggjöf varðandi 

almannatryggingar var samþykkt í aprílmánuði árið 1971. Samkvæmt nýjum ákvæðum í 

lögunum skyldi tryggja ákveðnar lágmarkstekjur lífeyrisþega með greiðslu tekjutryggingar til 

þeirra sem einungis þæðu greiðslur frá almannatryggingum eða hefðu litlar aðrar tekjur. 

Einnig voru ný ákvæði í lögunum sem gerðu ráð fyrir heimild til að greiðslu örorkustyrks 

vegna barna til og með 16 aldurs. Forsendur þeirra greiðslna voru að umönnun og útgjöld 

fælu í sér verulegan og íþyngjandi kostnað (Tryggingastofnun)17.  

Á grundvelli kjarasamninganna frá árinu 1969 var síðan árið 1974 lögfest sú skylda 

launamanna og atvinnurekenda þeirra að greiða iðgjöld sem næmu 10% dagvinnulauna í 

lífeyrissjóð. Árið 1980 voru síðan sett sambærileg lög varðandi sjálfstætt starfandi aðila og 

árið 1986 náðust samningar um að iðgjöld yrðu framvegis ekki aðeins greidd af 

dagvinnulaunum heldur öllum launum. Árið 1997 var síðan skotið ennþá fastari rótum undir 

skylduaðild að lífeyriskerfinu með enn ítarlegri lögum um skyldutryggingu lífeyrisréttinda og 

starfsemi sjóðanna. Ári síðar kom síðan fyrst til skjalanna frjáls viðbótarlífeyrissparnaður 

þegar lög um hann voru samþykkt (Landsamtök lífeyrissjóða)18. 

Eins og áður hefur komið fram urðu breytingar á starfsemi Tryggingastofnunar árið 2008 

þegar Sjúkratryggingum Íslands var komið á fót. Sjúkra-, sjúklinga- og slysatryggingar, ásamt 

hjálpartækjamiðstöð færðust þá frá Tryggingastofnun yfir til nýju stofnunarinnar 

(Tryggingastofnun)19. Hjá Tryggingastofnun ríkisins urðu hins vegar eftir lífeyrismál og 

félagsleg aðstoð, til að mynda fjölskyldu- og vistunarmál. Þetta fyrirkomulagið hefur haldist 

óbreytt síðan og annast Tryggingastofnun ennþá þessa þjónustu og útgreiðslur vegna 

umræddra málaflokka (Þekkingarmiðstöð Sjálfsbjargar)20.  

2.1 Uppbygging og fyrirkomulag almannatryggingakerfa 

Nú til dags eru, líkt og á Íslandi, alla jafna við lýði í aðildarríkjum OECD og innan annarra 

stórra hagkerfa almannatryggingakerfi í einhverri mynd. Uppbygging þeirra getur hins vegar 
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 Saga Tryggingastofnunar – skoðað á vefsvæði Tryggingastofnunar 17.01.2017 
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 Tilgangur, hlutverk og saga – skoðað á vefsvæði Landsamtaka lífeyrissjóða 09.03.2017 

19
 Saga Tryggingastofnunar – skoðað á vefsvæði Tryggingastofnunar 17.01.2017 

20
 Almannatryggingar – skoðað á vefsvæði Þekkingarmiðstöðvar Sjálfsbjargar 17.01.2017 
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verið ólík á milli landa og notast er við afar margar mismunandi útfærslur í þessu sambandi. 

Slík kerfi eru síðan í sífelldri endurskoðun og ávallt er verið að reyna að aðlaga þau að þeim 

markmiðum sem sett eru þegar litið er til fjármögnunar og skuldbindinga. Miklar breytingar 

og framfarir hafa orðið á þessum málum innan OECD síðastliðin áratug og flest aðildarríki 

hafa brugðist við ráðleggingum stofnunarinnar um að reyna að draga úr vægi greiðslna á 

vegum hins opinbera með frekari réttindasöfnun þegnanna í formi hlutfallsgreiðslna af 

launum þegar þeir eru á vinnumarkaði (OECD, 2015). 

Helsta áskorun sem tekist er á við í því samhengi nú til dags er að tryggja sjálfbærni 

kerfanna og að hvert lag standi undir sér. Þær ógnanir sem við er að etja hvað þetta varðar 

eru helst tvær, annars vegar sívaxandi langlífi og þar með sífellt hækkandi hlutfall fólks á 

lífeyrisaldri af heildarmannfjölda og hins vegar afleiðingar fjármálahrunsins árið 2008 (OECD, 

2015).  

Uppbygging kerfanna byggir langoftast á lagskiptingu þar sem kerfið skiptist í ákveðnar 

stoðir með sérstakan tilgang. Algengast er að notast sé við tveggja eða þriggja stoða kerfi. 

Neðsta lagið er þá einskonar grunnstoð og felur í sér ákveðið öryggisnet fjármagnað úr 

ríkissjóði, næsta stoð er síðan skyldubundinn sparnaður, oft starfstengdur og víða hugsaður 

sem ákveðin meginstoð og þriðja stoðin felst síðan í frjálsum sparnaði og er til viðbótar við 

lífeyrisréttindi úr hinum stoðunum tveim (Eatock, 2015). Þó sífellt algengara sé að þriðja 

stoðin sé til staðar, er sú ekki raunin í öllum tilfellum. Hins vegar má áætla að sparnaður eigi 

sér stað á meðal almennings þó þriðja stoðin sé ekki til staðar sem hluti af 

almannatryggingakerfi landa og þó slíkur sparnaður sé ekki beinn hluti af því, kemur hann að 

góðum notum fyrir þá lífeyrisþega sem eiga slíka sjóði.  

Þegar skoðaðar eru nánar hinar mismunandi leiðir til fjármögnunar kerfanna er einkum 

um að ræða tvær leiðir, gegnumstreymiskerfi og sjóðasöfnunarkerfi. Gegnumstreymiskerfi 

eru í raun ófjármögnuð og greiðslur til eftirlaunaþega tryggðar með samtímagreiðslum aðila 

á vinnumarkaði hverju sinni með milligöngu hins opinbera og fjármunir þannig færðir á milli 

kynslóða (Ásgeir Jónsson og Hersir Sigurgeirsson, 2014). Langalgengast er að fyrirkomulag 

almannatrygginga sé með þessum hætti þegar litið er til ríkja OECD og innan 

Evrópusambandsins en vægi þeirra gagnvart öðrum stoðum kerfisins er hins vegar misjafnt 

milli þjóða (European Union, 2012). Þó eru einnig til dæmi um almannatryggingakerfi sem 

eru að hluta til eða öllu leyti fjármögnuð með sjóðasöfnun á vegum hins opinbera (OECD, 
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2015). Vandamálin sem fylgt geta gegnumstreymiskerfum og mörg ríki hafa verið að takast á 

við á síðustu árum er hlutfallsleg aukning lífeyrisþega og þar með hlutfallsleg fækkun þeirra 

sem standa undir lífeyrisgreiðslum til lífeyrisþeganna. Um misfjölmenna árganga eða 

kynslóðir getur verið að ræða og þar sem verið er að færa fjármuni á milli kynslóða getur 

reynst erfitt fyrir fámennar kynslóðir að standa undir greiðslum til fjölmennra kynslóða á 

sama hátt og í flestum tilvikum ætti að vera auðvelt fyrir fjölmennar kynslóðir að standa 

undir greiðslum til fámennra kynslóða. Þó eru fleiri þættir sem hafa áhrif á þetta, meðal 

annars samtímalaun og upphæðir greiðslna lífeyris. Í þeim tilvikum sem kynslóð í 

gegnumstreymiskerfi stendur ekki undir greiðslum til annarrar kynslóðar, verður að bregðast 

við. Leiðirnar sem þá koma til greina eru til dæmis að skerða réttindi lífeyrisþega, hækka 

lífeyristökualdur eða hækka skattbyrði á kynslóðina sem stendur undir greiðslunum (Ásgeir 

Jónsson og Hersir Sigurgeirsson, 2014). 

Fyrirkomulag greiðslna almannatrygginga á vegum hins opinbera er mjög breytilegt milli 

ríkja innan OECD. Í flestum tilvikum er þó um að ræða ákveðið öryggisnet fyrir aldraða sem 

þjónar þeim tilgangi að grípa þá sem eiga lítil eða jafnvel engin réttindi í lífeyrissjóðum og fá 

engar tekjur. Sums staðar er um að ræða flatar greiðslur til allra, annars staðar greiðslur sem 

eru tekjutengdar og geta lækkað eða jafnvel fallið út og stundum er slíkum leiðum blandað 

saman (OECD, 2015).  

Sjóðasöfnun er hins vegar mun algengari í tilfelli skyldubundinna lífeyriskerfa sem mynda 

aðra stoðina og æskilegt form samkvæmt OECD og hefur stofnunin lagt til við aðildarríki að 

auka vægi slíks fyrirkomulags innan lífeyriskerfa ríkjanna til að létta á hinu opinbera (OECD, 

2015). Í þessu sambandi eru atvinnutengd lífeyriskerfi mjög algeng en í grófum dráttum má 

skipta þeim í tvo flokka, þó útfærslurnar geti verið margar og eiginleikar beggja flokka geti 

sameinast í einu kerfi. Þarna er annars vegar um að ræða kerfi þar sem gert er ráð fyrir 

föstum iðgjöldum sem fjárfest er fyrir, þar sem réttindi ráðast síðan af því hvernig gengur að 

ávaxta eignasafnið. Launagreiðandinn er því eingöngu ábyrgur fyrir iðgjaldagreiðslum. Hins 

vegar er síðan um að ræða kerfi þar sem launagreiðandinn er ábyrgur fyrir tilteknum 

réttindum og þarf því að bæta lífeyrisþegum upp mismuninn ef ekki tekst að ávaxta 

eignasafnið nægilega vel til að standa undir þeim (Jón Ævar Pálmason, 2016). Til að koma í 

veg fyrir að kynslóðabreytingar hafi sambærileg neikvæð áhrif þegar um er að ræða 
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sjóðasöfnunarkerfi, og í tilfelli gegnumstreymiskerfa, er mikilvægt að tryggja alþjóðlega 

eignadreifingu þegar fjárfest er fyrir iðgjöldin (Ásgeir Jónsson og Hersir Sigurgeirsson, 2014).  

Þriðja stoðin getur verið sparnaður í formi viðbótarlífeyrissparnaðar líkt og þekkist 

hérlendis, en einnig frjáls sparnaður hvers og eins með hverjum þeim hætti sem hann velur. 

Kostur þess að notast við fyrirkomulagið sem hér er við lýði er að hvatt er til sparnaðarins 

með lögfestum rétti launþega til að fá greitt mótframlag frá atvinnurekanda ef hann ákveður 

hann að nýta sér þetta sparnaðarform, sem hann annars ætti ekki rétt á (Bjarni 

Guðmundsson; Björn Bennewitz; Björn Z. Ásgrímsson; Karen Íris Bragadóttir; Stefán 

Halldórsson, 2014). Hægt er að haga slíkum hvötum með ýmsum hætti og ekki nauðsynlegt 

að hafa þá sem hluta af almannatryggingakerfi en hins vegar er ákveðin trygging fyrir hið 

opinbera ef þessi sparnaður er með einhverjum hætti óaðgengilegur þar til á seinni hluta 

ævinnar líkt og í tilfelli viðbótarlífeyrissparnaðarins hér. 

Skýrslur OECD varðandi almannatrygginga- og lífeyriskerfi eru afar jákvæðar í garð kerfa 

þar sem þrjár stoðir eru samsettar af gegnumstreymiskerfi á vegum hins opinbera með 

tiltölulega lítið vægi, starfstengdum lífeyrissjóðum þar sem notast er við sjóðasöfnun og 

einhverskonar viðbótarsparnaði. Stofnunin hefur lagt að aðildarríkjum að draga úr vægi 

grunnstoðarinnar sem er á vegum hins opinbera með það að markmiði að gera þau betur í 

stakk búin að takast á við hækkandi hlutfall lífeyrisþega. Í því samhengi hefur verið mælst til 

þess að vægi starfstengdra skyldulífeyrissjóða í kerfunum verði aukið og framtíðarútgjöld 

hins opinbera takmörkuð að einhverju leyti með framlagi frá launþegum yfir starfsævina 

(OECD, 2015).  

Í skýrslum OECD varðandi lífeyriskerfi er síðan vikið að því að algengt er meðal ríkja að 

ívilnanir, eins og til dæmis skattafsláttur, séu víða meðal aðildarríkja til staðar fyrir 

lífeyrisþega (OECD, 2015).  

2.1.1 Íslenska þriggja stoða kerfið – samspil almannatrygginga og lífeyriskerfisins 

Með tilkomu hefðbundins lífeyrissparnaðar með skylduaðild og séreignarsparnaðar hefur 

íslenska lífeyriskerfið sem í upphafi samanstóð eingöngu af greiðslum almannatrygginga og 

gekk út á stuðning við efnalitla aðila í samfélaginu, þróast í átt að því markmiði að tryggja 

öllum landsmönnum áhyggjulaust ævikvöld innan kerfis sem byggir á þrem stoðum. Þriggja 

stoða kerfið samanstendur af almannatryggingum á vegum hins opinbera, réttindum í 

lífeyrissjóðum og viðbótarlífeyrissparnaði í séreignarsjóðum (Lífeyrissjóður verzlunarmanna, 
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2016). Þessi tilhögun rímar vel við ríkjandi viðhorf í heiminum varðandi uppbyggingu 

lífeyriskerfa og er í meginatriðum í samræmi við það sem fram kemur í ráðleggingum 

Alþjóðabankans í skýrslu sem gefin var út varðandi þetta efni árið 1994 og hefur haft mikil 

áhrif á viðhorf sérfræðinga á þessu sviði (Már Guðmundsson, 2000).  

Í skýrslu bankans eru settar fram tillögur að þrískiptu kerfi þar sem grunnstoðin er á 

vegum hins opinbera, meginstoðin byggir á skyldubundinni lífeyrissjóðsaðild í sjóð sem 

óháður er hinu opinbera en þó undir eftirliti þess og þriðja stoðin felst í sparnaði og 

tryggingum (World bank, 1994). Í töflu 1 má sjá hvaða atriði bankinn leggur til grundvallar í 

skýrslunni. 

Tafla 1. Þriggja stoða lífeyriskerfi (líkan) 

 

Heimild: World Bank 

Þetta fyrirkomulag hefur síðan staðist tímans tönn og er í meginatriðum það sama og 

OECD hefur beint aðildarríkjum sínum í átt að á síðustu árum (OECD, 2015). Eins og kom 

fram í kaflanum á undan er þar miðað við ákveðið öryggisnet á vegum hins opinbera en að 

lífeyrisþegar framtíðarinnar komi til með að leggja meira af mörkum hvað varðar lífeyri sinn 

með skyldubundnum iðgjöldum í lífeyrissjóði yfir starfsævina, þar sem notast er við 

sjóðasöfnun, og ávinna sér þannig lífeyrisréttindi. Viðbótarlífeyrissparnaður eða frjáls 

sparnaður komi síðan til viðbótar til að tryggja ennþá betur fjárhagslegt sjálfstæði við 

starfslok. 

Þróun íslenska lífeyriskerfisins hefur verið í þessa átt og sviðsmynd þess nú þegar afar 

áþekk því sem fram kemur á myndinni. Til staðar eru almannatryggingar, opinbert 

lífeyriskerfi með skylduaðild sem fjármagnað er með skattfé og tryggir framfærslu þeirra sem 
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eiga lítil eða engin réttindi í lífeyrissjóðum og ekki séreignarsparnað (Stjórnarráð Íslands)21. 

Um er að ræða gegnumstreymiskerfi eins og algengast er í tilfelli grunnstoðarinnar og því eru 

það skattgreiðendur á hverjum tíma sem standa straum af þeim skuldbindingum sem kerfinu 

fylgja.  

Skyldubundin lífeyrissjóðsaðild hefur verið hér við lýði síðan 1970 og því styttist í að 

árgangarnir sem greitt hafa skylduiðgjald í lífeyrissjóð alla sína starfsævi komist á 

eftirlaunaaldur og þar með nái lífeyriskerfið fullum þroska. Það mun eiga sér stað eftir árið 

2030 (Stefán Ólafsson, 2015). Með hverju árinu sem líður batna þannig skyldulífeyrisréttindi 

þeirra árganga sem hefja töku ellilífeyris og lífeyrisgreiðslur almannatrygginga hafa sífellt 

verið að færast nær því að einskorðast við flatan grunnlífeyri til þeirra sem hafa áunnið sér 

lífeyrisréttindi með þátttöku sinni á vinnumarkaði. Vissulega hefur þessu marki verið náð í 

einhverjum tilfellum og líklega hefði fjölgun í þeim hópi orðið töluverð á næstu árum ef ekki 

hefði komið til breytinga á kerfinu nú um áramótin 2017. Breytingarnar gera hins vegar ekki 

ráð fyrir flötum grunnlífeyri líkt og áður og því mun verða til hópur sem ekki á rétt á neinum 

greiðslum frá Tryggingastofnun (Tryggingastofnun ríkisins, 2016)22. Vægi almannatrygginga 

hjá þeim lífeyrisþegum sem eru að komast á lífeyristökualdur fer því minnkandi og 

skylduaðildin sinnir sífellt stærra hlutverki sem meginstoð kerfisins. Samkvæmt reglugerð um 

lífeyrissjóði er markmiðið að réttindi sjóðfélaga úr skyldubundnu lífeyrissjóðunum jafngildi 

56% hlutfalli mánaðarlegra meðaltekna yfir starfsævina, ævilangt. Hlutur skyldubundinna 

lífeyrissjóða í heildarlífeyrisgreiðslum til lífeyrisþega á Íslandi hafði árið 2013 verið hæstur 

allra OECD ríkja í nokkur ár og nam hann 62% af heildargreiðslum að meðaltali. Umfang 

lífeyrissjóðsgreiðslna mun halda áfram að aukast og þannig mun draga jafnt og þétt úr vægi 

greiðslna frá almannatryggingum á næstu áratugum (Bjarni Guðmundsson o.fl., 2014).  

Frá því að skylduaðild að lífeyrissjóðum var lögfest hafa aðilar á vinnumarkaði í raun 

fjármagnað bæði greiðslur almannatrygginga og eigin lífeyrisréttindi sem síðan koma til með 

að skerða þeirra rétt til greiðslna frá almannatryggingum. Með fullum þroska kerfisins, 

minnkandi vægi almannatrygginga og að öllum líkindum minni útgjöldum, gæti það hins 

vegar breyst ef svigrúm vegna minni útgjalda vegna kerfisins yrði nýtt til skattalækkana.  

                                                      
21

 Almannatryggingar og lífeyrir – skoðað á vefsvæði Stjórnarráðs Íslands 09.09.2017 

22
 Breytingar á lífeyrisgreiðslum – skoðað á vefsvæði Tryggingastofnunar 03.03.2017 
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Samkvæmt lögum um skyldutryggingu lífeyrisréttinda er launþegum skylt að ráðstafa 

tilteknu hlutfalli launa í skyldulífeyrissjóð en fá jafnframt mótframlag frá launagreiðanda 

(Fjármála- og efnahagsráðuneytið, 2009). Algengast er að aðild að slíkum sjóðum veiti 

sjóðfélaga lífeyrisréttindi sem tryggja mánaðarlegar greiðslur ævilangt frá tilteknum aldri, 

örorkulífeyri vegna alvarlegra sjúkdóma eða slysa sem valda því að sjóðfélagi verður 

óvinnufær, auk maka- og barnalífeyris falli sjóðfélagi frá (Ólafur Ísleifsson, 2007). Lögin 

heimila þó sjóðunum að ráðstafa hluta skylduiðgjalda sjóðfélaga í séreignarsjóð sem þannig 

ávinna sér séreign fyrir skylduiðgjöld sín. Ákveðnar skorður eru þó á þessum heimildum 

sjóðanna sem þurfa að tryggja sjóðfélögum lágmarks- tryggingavernd þegar taka lífeyris 

hefst. Miðað er við 56% af launum við starfslok í því samhengi og því sem umfram er má 

ráðstafa í séreign (Fjármála- og efnahagsráðuneytið, 2009). Mun algengara er að lífeyrissjóðir 

bjóði einungis upp á að iðgjöldunum sé að öllu leyti ráðstafað í samtryggingarsjóð en Frjálsi 

lífeyrissjóðurinn, Almenni lífeyrissjóðurinn, Íslenski lífeyrissjóðurinn og fleiri sjóðir bjóða upp 

á ráðstöfun í séreign.  

Slík séreign lýtur sömu lögmálum og uppsöfnuð séreign viðbótarlífeyrissparnaðar og felst í 

uppsöfnun peningalegrar séreignar sem leysa má út að öllu leyti eða að hluta frá því að 60 

ára aldri er náð, samkvæmt núverandi lögum. Viðbótarlífeyrissparnaður er frábrugðinn 

hefðbundnum skyldulífeyrissparnaði að því leyti að um er að ræða valkvæðan sparnað, en 

einnig á þann hátt að hann skilar sjóðfélaga séreign en ekki ávinnslu réttinda líkt og oftast á 

við í tilfelli skyldulífeyrissparnaðar (Samtök atvinnulífsins, 2006).  

Í grófum dráttum er því hægt að líta á tilhögun eigna lífeyrisþega í lífeyrissjóðum til 

aðgreiningar og skipta sjóðunum í tvo flokka. Annars vegar er þá um að ræða séreignarsjóði 

og hins vegar sameignarsjóði. Einkennin eru síðan að í tilfellum séreignarsjóða er eign 

sjóðfélaga haldið aðskilinni frá öðrum fjármunum og ávöxtun einnig. Þegar svo kemur að því 

að nýta sparnaðinn jafngildir hann greiddum iðgjöldum að viðbættri ávöxtun. Í tilfelli 

samtryggingarsjóða ávinna sjóðfélagar sér ævilöng mánaðarleg réttindi vegna örorku, aldurs 

og mögulega maka- og barnalífeyrisréttindi í tiltekinn tíma. Því liggur ekki fyrir hverjar 

heildargreiðslur til aðilans verða þegar yfir lýkur heldur einungis hverjar mánaðarlegar 

greiðslur verða. Það ræðast síðan af heilsu og ævilengd hverjar heildargreiðslurnar verða 

(Ólafur Ísleifsson, 2007). 
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Um síðustu aldamót gerðu gildandi samningar á vinnumarkaði ráð fyrir að 

iðgjaldagreiðslur næmu 10% af launum líkt og hafði verið frá upphafi skylduaðilar og var 

skiptingin þannig að framlag launþega var 4% á móti 6% framlagi vinnuveitanda. Í mars árið 

2004 voru hins vegar samþykktir samningar á almennum vinnumarkaði sem fólu í sér 

hækkun mótframlags atvinnurekenda í skrefum upp í 8% og skyldi því marki náð í upphafi árs 

2007 (Landsamtök lífeyrissjóða, 2004)23. Hjá hinu opinbera hefur hins vegar mótframlag 

atvinnurekenda verið hærra um langt skeið og greiðir hið opinbera í dag 11,5% mótframlag 

auk þess sem miðað er við 65 ár, í stað 67 ára þegar kemur að lífeyristökualdri á almennum 

vinnumarkaði. (Fjármála- og efnahagsráðuneytið, 2016) (Viðskiptaráð Íslands, 2015). Óbein 

ríkisábyrgð sem þannig er fjármögnuð með skattfé, hefur verið á lífeyrisréttindum hjá hinu 

opinbera og réttindi sjóðsfélaga þannig tryggð að því leyti að ekki kemur til skerðinga á 

réttindum líkt og á almenna markaðnum þótt ávöxtun sé undir væntingum og afkoma gefi 

tilefni til þess. (Viðskiptaráð Íslands, 2015) (Már Guðmundsson, 2000). Nýlega hafa 

breytingar átt sér stað hvað þetta varðar og þessi óbeina ríkisábyrgð sem tryggt hefur að ekki 

komið til skerðinga á lífeyrisréttindum opinberra starfsmanna hefur að miklu leyti verið 

aflögð. Samkvæmt breytingum á lögum um lífeyrisréttindi opinberra starfsmanna sem tóku 

gildi í júní á þessu ári, er nú gert ráð fyrir að nýir sjóðfélagar og sjóðfélagar framtíðarinnar í 

A-deild fari inn í nýtt kerfi. Þar ávinni þeir sér réttindi sem ekki eru tryggð þannig að ríkið 

hlaupi undir bagga ef sjóðurinn ræður ekki við skuldbindingar sínar. Launagreiðandi ábyrgist 

því iðgjaldagreiðslur en ekki réttindi samkvæmt þessu nýja kerfi. Auk þess er áðurnefnd 

óbein ríkisábyrgð afnumin í tilfelli eldri sjóðfélaga, þannig að í tilfelli A-deildar takmarkast nú 

ábyrgð launagreiðanda, það er hins opinbera við iðgjaldagreiðslur sem inntar eru af hendi 

jafnóðum (Óðinn Jónsson, 2017) (Opinber fjármál 2017-2021 - Fjármálastefna og 

fjármálaáætlun, 2016).  

A-deild Lífeyrissjóðs starfsmanna ríkisins var stofnuð árið 1997 til að taka við af B-deildinni 

sem frá þeim tíma hætti að taka við nýjum sjóðfélögum. Allt frá stofnun A-deildarinnar hefur 

skipting iðgjalds verið þannig að launþegi greiðir 4% og fær mótframlag frá launagreiðenda 

sem nemur 11,5% (Lífeyrissjóður starfsmanna ríkisins)24. Það sama á við um starfsmenn 

sveitarfélaganna sem alla jafna greiða sín iðgjöld til Brúar lífeyrissjóðs, þeir fá hærra 

                                                      
23

 Svör við nokkrum algengum spurningum – skoðað á vefsvæði Landsamtaka lífeyrissjóða 10.03.2017 

24
 Spurt og svarað – skoðað á vefsvæði Lífeyrissjóðs starfsmanna ríkisins 02.03.2017 
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mótframlag. Fastráðnir starfsmenn sem greiða í V-deild sjóðsins fá mótframlag sambærilegt 

því sem er hjá A-deild Lífeyrissjóðs starfsmanna ríkisins, þótt meginreglan sé að 

lágmarksframlag skuli nema 12%, það er 8% frá launagreiðanda og 4% frá launþega. 

Lífeyrisgreiðslur þeirra sem ekki eru fastráðnir miðast síðan við lágmarkið. Þar sem iðgjöld 

fastráðinna starfsmanna eru umfram lágmarkið gefst þeim kostur á að láta það sem umfram 

er, ráðstafast í séreign. 

 Starfræktar eru tvær deildir hjá Brú lífeyrissjóði sem opnar eru nýjum sjóðfélögum, A-

deild og V-deild. V-deildin er opin öllum sjóðfélögum en aðild að A-deildinni er fyrir 

félagsmenn sem tilheyri einhverju aðildarfélagi innan BHM, BSRB eða KÍ. Starfsmaður sem 

hefur störf hjá sveitarfélagi með aðild að sjóðnum og er félagsmaður í einhverju af 

aðildarfélögum sem heyra undir fyrrnefnd sérsambönd, verður sjálfkrafa aðili að A-deild 

sjóðsins en getur hins vegar fært sig yfir í V-deildina, sé vilji fyrir því. Mótframlag 

launagreiðenda innan A-deildar er 12% og mánaðarlegt heildariðgjald því 16% sem er ennþá 

hærra heldur en í V-deildinni (Brú lífeyrissjóður)25.  

Þeir launþegar sem kjósa að greiða í viðbótarlífeyrissparnað hafa val um hvort þeir leggi til 

2% launa eða 4%, hlutfall mótframlags launagreiðenda er hins vegar alla jafna 2% óháð vali 

launþega. Lögin gera hins vegar ráð fyrir auknu svigrúmi launagreiðenda og eru til dæmi um 

stéttir sem samkvæmt kjarasamningum eiga rétt á hærra mótframlagi. Í þessu samhengi er 

miðað við að heildarheimild launagreiðenda til greiðslu mótframlags vegna skyldulífeyris og 

viðbótarlífeyrissparnaðar nemi 12% af launum, auk tveggja milljóna króna árlega fyrir hvern 

launþega. Dæmi eru um að sjálfstæðir atvinnurekendur með háar tekjur nýti sér þetta 

tveggja milljóna króna svigrúm og fresti með því skattgreiðslum þar til séreignarsparnaðurinn 

er tekinn út. Þannig veðja þeir á að tekjur þeirra á lífeyristökualdri verði ekki jafn háar og fari 

þar með í lægra skattþrep þegar kemur að skattgreiðslum af þeirri upphæð sem þeir ráðstafa 

aukalega. Eins og áður hefur komið fram er mjög algengt að mótframlag vegna 

skyldusparnaðar sé 8% og 2% vegna viðbótarlífeyrissparnaðar. Í þeim tilfellum er því ákveðið 

svigrúm til staðar og ekkert því til fyrirstöðu að samið sé um hærra mótframlag (Arion 

banki)26.  
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Samkvæmt SALEK samkomulaginu svokallaða, verða lífeyrisréttindi opinberra starfsmanna 

og starfsmanna á almennum vinnumarkaði jöfnuð með hækkun lífeyristökualdurs hjá hinu 

opinbera og hækkun mótframlags atvinnurekenda á almennum vinnumarkaði til jafns við 

það sem þekkist hjá hinu opinbera. Hækkunin mun eiga sér stað í skrefum þar til árið 2018, 

þegar markmiðið um 11,5% mótframlag á almennum vinnumarkaði hefur náðst. Nú þegar 

hefur framlagið hækkað í 10% hjá þeim sem undir samkomulagið falla (Fjármála- og 

efnahagsráðuneytið, 2016). Fyrir liggur að heimilt verði að ráðstafa hækkuninni að fullu í 

séreignarsjóð. Velji sjóðfélagi að ráðstafa þessu viðbótarframlagi í séreign mun því verða 

ráðstafað í nýja tegund séreignar sem nefnd hefur verið „tilgreind séreign“. Útgreiðslur 

tilgreindrar séreignar verða með örlítið öðrum hætti og mun útgreiðsla þeirra miðast við 

tímabilið frá 62–67 ára aldurs (Landsamtök lífeyrissjóða)27. Miðað við óbreytt lagaumhverfi 

leiða þessar hækkanir á mótframlagi hins vegar til þess að svigrúmið sem áður var nefnt til 

að semja sérstaklega um hækkun mótframlags vegna viðbótarlífeyrissparnaðar minnkar 

töluvert.  

Eins og lesa má út úr framangreindri umfjöllun hafa kerfin hér byggt á sjóðasöfnun, 

gegnumstreymi og blöndu af hvoru tveggja. Eins og áður hefur komið fram er stuðst við 

gegnumstreymi í tilfelli almannatrygginga og sjóðasöfnun í tilfelli skyldubundinna greiðslna í 

lífeyrissjóði á almenna markaðnum, en síðan er um að ræða samblöndu af þessu tvennu í 

tilfelli lífeyrissjóða hjá hinu opinbera þar sem þar hefur verið um öflun fastra réttinda að 

ræða (Ásgeir Jónsson og Hersir Sigurgeirsson, 2014). Um sjóðasöfnunarkerfi er þá að ræða í 

tilfelli iðgjalda, en þar sem launagreiðandi ábyrgist tiltekin föst réttindi sem hann þarf að 

fjármagna ef ávöxtun er ekki nægileg til að standa undir réttindunum, þá kæmu þar til 

útgjöld sem fjármögnuð væru með gegnumstreymi. Þetta mun þó í framtíðinni breytast, eins 

og komið hefur fram og starfsmenn framtíðarinnar í opinbera geiranum greiða í 

sjóðasöfnunarkerfi líkt og viðgengst á almennum vinnumarkaði (Bjarni Guðmundsson o.fl., 

2014).  

Réttindaávinnsla í lífeyrissjóðum er víðtæk nú til dags, enda lögbundin og sífellt fleiri nýta 

sér einnig viðbótarlífeyrissparnað til að tryggja betri afkomu þegar á lífeyristökualdur kemur. 

Lífeyrissjóðsréttindi þeirra árganga sem ljúka þátttöku á vinnumarkaði verða betri ár frá ári 

þar sem sífellt lengra tímabil líður frá því skylduaðild að sjóðunum var lögleidd og 
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viðbótarlífeyrissparnaðurinn kom til. Þrátt fyrir þetta eru alltaf til staðar aðilar sem vegna 

eigin heilsuleysis eða heilsuleysis fjölskyldumeðlima, örorku, atvinnuleysis eða af öðrum 

ástæðum, geta ekki sinnt vinnu og ávinna sér því lítil eða jafnvel engin réttindi. Þessir 

einstaklingar, ásamt þeim sem þegar eru komnir á ellilífeyrisaldur og voru á vinnumarkaði í 

lítinn eða jafnvel engan tíma áður en til skylduaðildar að lífeyrissjóðum kom og nutu þar af 

leiðandi heldur ekki eða einungis yfir lítið tímabil frjáls séreignarsparnaðar, hafa þannig í 

mörgum tilfellum ekki náð að ávinna sér nægileg réttindi né náð að safna nægilega miklum 

viðbótarlífeyrissparnaði til að framfleyta sér óstuddir, þegar á lífeyristökualdur kemur. Þessir 

hópar verða því að treysta á grunnstoðina, öryggisnet almannatrygginga, á meðan aðrir eiga 

réttindi hjá lífeyrissjóðum og jafnvel líka séreignarsjóði og geta þannig treyst á meginstoðina 

sem felst í skyldulífeyrissparnaðinum og í sumum tilfellum þriðju stoðina, sparnað í 

séreignarsjóðum.  

Almannatryggingakerfið gegnir þannig því mikilvæga hlutverki að sjá til þess að aldraðir og 

þeir sem einhverra hluta vegna eru óvinnufærir fái greiðslu sem tryggir að lífeyrir þeirra sé 

ekki undir því framfærsluviðmiði sem stofnunin notast við. Meginmarkmið kerfisins eru 

þannig samtrygging og að stuðla að tekjujöfnun (Stjórnarráð Íslands)28. 

Samtryggingarhlutverk almannatrygginga kemur skýrt fram í lögum um almannatryggingar. Í 

fyrstu grein laganna koma markmið þeirra fram og þar segir: 

Markmið laga þessara er að tryggja þeim sem lögin taka til og þess þurfa bætur og aðrar 
greiðslur vegna elli, örorku og framfærslu barna, eftir því sem nánar er kveðið á um í lögum 
þessum. Með bótum og greiðslum skv. 1. mgr., ásamt þjónustu og aðstoð sem kveðið er á um í 
öðrum lögum, skal stuðlað að því að þeir sem lögin taka til geti framfleytt sér og lifað 
sjálfstæðu lífi. 

(Lög um almannatryggingar nr. 100/2007 með áorðnum breytingum) 

 Með stefnumótun og yfirumsjón almannatrygginga fer Velferðarráðuneytið og annast 

Tryggingastofnun ríkisins og Sjúkratryggingar Íslands framkvæmd þeirra. Eftirlit með 

framkvæmd laganna er síðan í verkahring ráðuneytisins. Lífeyristryggingar, félagsleg aðstoð 

og styrkveitingar, greiðslur til foreldra langveikra eða alvarlega fatlaðra barna og tímabundin 

fjárhagsaðstoð til handa lifandi líffæragjöfum eru þeir málaflokkar sem tilheyra 

Tryggingastofnun ríkisins, sem annast framkvæmd þeirra samkvæmt þeim lögum sem 

málaflokkarnir heyra undir. Hlutverk Sjúkratrygginga Íslands er hins vegar að annast 

framkvæmd sjúkra- og slysatrygginga samkvæmt lögum um sjúkratryggingar og lögum um 
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almannatryggingar (Stjórnarráð Íslands)29. Breytingar á greiðslukerfinu, sem og breytingar á 

greiðsluupphæðum bóta krefjast lagabreytinga og slíkar ákvarðanir því í höndum Alþingis.  

2.1.1.1 Veikleikar íslenska almannatryggingakerfisins og gagnrýni á það 

Þrátt fyrir að kerfið hafi á margan hátt reynst Íslendingum happadrjúgt, er það ekki laust við 

gagnrýni og ýmislegt hefur verið gagnrýnt er tengist kerfinu.  

Í nýlegum greinum gagnrýnir Guðmundur Gunnarsson fyrrverandi formaður 

Rafiðnaðarsambandsins háar skerðingar greiðslna frá Tryggingastofnun vegna tekna, það að 

með tilkomu þeirra skerðist grunnlífeyrir ellilífeyrisþega og geti samkvæmt nýja 

greiðslukerfinu alveg fallið út og að með nýja greiðslukerfinu sem tók gildi um áramót sé 

verulega dregið úr hvata lífeyrisþega til atvinnuþátttöku (Guðmundur Gunnarsson, 2017). 

Samkvæmt honum var, við gerð laga um almannatryggingar árið 1946, á síðustu stundu sett 

inn ákvæði þar sem gert var ráð fyrir skerðingum vegna tekna. Þetta ákvæði hafi síðan í 

gegnum tíðina haft stefnumarkandi áhrif á ákvarðanir er varða almannatryggingakerfið og 

það þvert á upphafleg markmið þess. Skerðingar vegna tekna séu töluvert hærri hér heldur 

en í nágrannaríkjum og að hvergi annars staðar falli greiðslur niður ef lífeyrissjóðstekjur fara 

yfir ákveðin mörk (Guðmundur Gunnarsson, 2017). 

Nú síðast lét Ellert B. Schram formaður Félags eldri borgara í Reykjavík, hafa eftir sér að 

með nýja frítekjumarkinu sem notast er við í nýja greiðslukerfinu sé verið að halda 

ellilífeyrisþegum í fátækragildru. Greiðslur Tryggingastofnunar til ellilífeyrisþega, falli niður 

fari tekjurnar yfir 500.000 kr. Í hans huga vanti síðan forsendur fyrir umræddri breytingu 

(Erla Björg Gunnarsdótti og Hulda Hólmkelsdóttir, 2017).  

Stefán Ólafsson prófessor og stjórnarformaður Tryggingastofnunar, hefur líka gagnrýnt 

skerðingar lífeyristekna í gegnum tíðina og þau jaðaráhrif sem samspil skatta og skerðinga 

hafa hvað greiðslurnar varðar (Stefán Ólafsson, 2006). Í nýlegum pistli setur hann síðan fram 

gagnrýni á galla sem hann telur vera á nýja greiðslukerfinu sem tekið var í notkun til handa 

ellilífeyrisþegum í upphafi þessa árs. Í því samhengi nefnir hann að hvati til atvinnuþátttöku 

hafi verður rýrður með lækkun frítekjumarka og auknum skerðingum, auk þess sem hann sér 

ekki fyrir sér að ákvæði um heimild til að fresta lífeyristöku gegn varanlegri hækkun réttinda 

til 80 aldurs sé heillavænleg, það er að nýta þá heimild að fullu. Stefán tekur sem dæmi að 
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breytingin á kerfinu nú um áramót muni koma illa út hjá lífeyrisþegum með lífeyrissjóðs- og 

launatekjur vegna breytinga á skerðingum og frítekjumörkum (Stefán Ólafsson, 2017).  

Í ávarpi sínu á fundi um lífeyrismál árið 2012 var Ásmundur Stefánsson fyrrverandi 

framkvæmdastjóri ASÍ harðorður í garð stjórnvalda og gagnrýndi þau fyrir að taka til sín 

fjármuni lífeyrissjóðanna í formi skerðinga og að þær væru alltof háar (mbl.is, 2012). Hann 

sagði dæmi þess að framfærsluviðmið væru hækkuð, sem vissulega kæmi sér vel fyrir 

lífeyrisþega með litlar eða engar tekjur, en að fjármögnunin hefði verið úr vösum annarra 

lífeyrisþega sem ekki væri sanngjarnt (RÚV, 2012). Hann kom því jafnframt á framfæri að 

hann væri ekki á móti skerðingum, en að hóflega þyrfti að vera staðið að þeim (mbl.is, 2012). 

Í blaðagrein sinni þann 12. september blandar Þorsteinn Víglundsson sér síðan í 

umræðuna og áréttar að kerfið hafi alltaf verið hugsað sem stuðningur við þá tekjulægstu og 

að breytingarnar séu þeim í hag. Hann hins vegar setur einnig spurningamerki við gagnrýni 

þess efnis að kerfi letji ellilífeyrisþega til atvinnuþátttöku og vill ekki taka undir það. Máli sínu 

til stuðnings nýtir hann hins vegar samanburð greiðslna úr gamla greiðslukerfinu frá því 2016 

og greiðslur árið 2017 samkvæmt núverandi kerfi sem er fremur ósanngjarn þar sem 

hækkanirnar tilheyra einungis að litlu leyti kerfisbreytingunum, sé horft til hækkana til 

öryrkja um áramót (Þorsteinn Víglundsson, 2017).  

Í skýrslu sem útgefin var af Fjármálaeftirlitinu árið 2014 eru síðan tilgreindir ákveðnir 

veikleikar þegar kemur að íslenska lífeyriskerfinu. Þar kemur fram að lífeyrisgreiðslur 

samkvæmt kerfinu teljist lágar, mikill munur sé á greiðslum eftir því hvort um sé að ræða 

aðila sem starfar hjá hinu opinbera eða á almennum vinnumarkaði, harðar skerðingar veiki 

grundvöll fyrir tilvist skylduaðildarsjóða og að athyglisvert sé hversu stórt hlutfall lífeyrisþega 

nái ekki markmiðinu um ævilangar greiðslur úr sjóðunum sem nema 56% af mánaðarlegum 

meðaltekjum yfir starfsævina (Bjarni Guðmundsson o.fl., 2014).  

Hvort sem gagnrýnin á rétt á sér eða ekki þá hefur komið fram að víða innan OECD eru 

skattaívilnanir til staðar í tilfelli ellilífeyrisþega og skerðingar vegna tekna víða lægri, heldur 

en í bæði gamla greiðslukerfinu og því nýja. Víða meðal aðildarríkja er líka ákveðinn 

grunnlífeyrir til staðar óháð tekjum, sem mun ekki verða með tilkomu nýja greiðslukerfisins 

hér (OECD, 2015). Samkvæmt skýrslu fjármálaeftirlitsins höfðum við Íslendingar árið 2013, 

verið um árabil verið í efsta sæti OECD ríkja hvað varðar hlutfall annarrar stoðarinnar, það er 

hlutfall lífeyris úr skyldulífeyrissparnaði, af heildarlífeyrisgreiðslum og staðfestir það að vægi 



 

39 

grunnstoðarinnar, það er hlutur opinberra almannatrygginga er lægri hérlendis (Bjarni 

Guðmundsson o.fl., 2014).  

Skiptar skoðanir virðast vera um það hvort greiðslur almannatrygginga séu föst réttindi 

hvers og eins að hluta til eða öllu leyti, eða hvort um sé að ræða greiðslur til þeirra sem hafa 

litlar eða engar aðrar tekjur. Í þessari rannsókn verður því ekki svarað hvert upphaflegt 

markmið laga um almannatryggingar var, en ljóst er að samkvæmt stefnu stjórnvalda um 

langt skeið er kerfið hugsað sem grunnstoð til að tryggja afkomu þeirra sem lægstar tekjur 

hafa og skerðingar vegna tekna eðlilegar í því ljósi. Hins vegar má sjá að þangað til 

lífeyrissjóðakerfið nær fullum þroska, stendur vinnandi fólk í raun undir tveimur kerfum þar 

sem skattfé er nýtt til að standa undir greiðslum almannatrygginga, ásamt því sem 

skylduaðild að lífeyrissjóðum er við lýði. Með fullum þroska kerfisins og þar með fullum 

réttindum fólks á lífeyrisaldri ættu hins vegar greiðslur almannatrygginga að minnka og þar 

með ætti þörf á skattfé til að fjármagna lífeyri almannatrygginga að minnka (Bjarni 

Guðmundsson o.fl., 2014). 

2.2 Starfsemi Tryggingastofnunar ríkisins 

Tryggingastofnun ríkisins sér um mánaðarlegar lífeyrisgreiðslur til öryrkja og ellilífeyrisþega 

samkvæmt greiðslukerfi almannatrygginga sem útlistað er í lögum um málaflokkinn. Auk 

þess annast stofnunin greiðslur samkvæmt lögum um félagslega aðstoð, til að mynda 

greiðslu endurhæfingarlífeyris, greiðslur til foreldra samkvæmt lögum um greiðslur til 

foreldra langveikra og alvarlega fatlaðra barna og greiðslur sem koma til vegna 

fjárhagsaðstoðar til lifandi líffæragjafa samkvæmt þar til gerðum lögum (Stjórnarráð 

Íslands)30.  

Starfsemi stofnunarinnar er afar viðamikil og skipta viðskiptavinir hennar tugum þúsunda. 

Elli-, örorku- og endurhæfingarlífeyrisþegar sem þáðu grunnlífeyri voru rúmlega 51 þúsund á 

fjórða ársfjórðungi ársins 2016 og fer lífeyrisþegum fjölgandi á milli ársfjórðunga líkt og fyrri 

ár vegna öldrunar þjóðarinnar. Margir þeirra sem þiggja grunnlífeyri, þiggja einnig greiðslur 

úr öðrum bótaflokkum frá stofnuninni (Tryggingastofnun, 2016)31. Staðtölur stofnunarinnar 

fyrir árið 2016 hafa ekki verið birtar en samkvæmt staðtölum ársins 2015 námu greiðslur 
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stofnunarinnar á árinu tæplega 89 milljörðum og þar af voru greiðslur vegna lífeyristrygginga 

tæplega 75 milljarðar króna (Tryggingastofnun ríkisins, 2016)32. 

Eins og tölur um útgreiðslur stofnunarinnar gefa til kynna þá er starfsemi 

Tryggingastofnunar mjög umfangsmikil og er sífellt að verða umfangsmeiri, hvort sem litið er 

til heildargreiðslna á ársgrundvelli eða fjölda viðskiptavina. Lífeyrisþegum fer fjölgandi og 

líklegt er að sú fjölgun haldi áfram ef horft er til lýðfræðilegrar þróunar, sé gert ráð fyrir að 

hlutfall öryrkja af heildarmannfjölda lækki ekki og að öldrun þjóðarinnar haldi áfram eins og 

allt útlit er fyrir, það er að hlutfall einstaklinga á aldrinum 67 ára og eldri, haldi áfram að 

hækka (Tryggingastofnun ríkisins, 2016)33. 

 Hlutfall aldraðra hefur hækkað jafnt og þétt og fór úr 10,4% af heildarmannfjölda árið 

2005 í 11,9% af heildarmannfjölda árið 2015 (Tryggingastofnun ríkisins, 2016)34. Á næstu 

árum eru síðan væntanlegir á eftirlaunaaldur fjölmennir árgangar og því mun hlutfall fólks á 

lífeyristökualdri hækka ennþá hraðar en verið hefur, á næstu árum (Ásgeir Jónsson og Hersir 

Sigurgeirsson, 2014). Samkvæmt mannfjöldaspá Hagstofunnar frá því í lok árs 2015 er gert 

ráð fyrir að mannfjöldi þeirra sem eru 65 ára og eldri verði kominn yfir 20% landsmanna árið 

2035 og yfir 25% landsmanna árið 2062 og koma þær spár heim og saman við hraðari 

aukningu heldur en áður vegna fjölmennra árganga (Hagstofan, 2015). Þrátt fyrir að líklegt sé 

að viðskiptavinum stofnunarinnar muni fjölga jafnt og þétt þá er mikilvægt að hafa í huga að 

framtíðarárgangar munu hafa áunnið sér sífellt betri lífeyrisréttindi. Með fullum þroska 

lífeyrissjóðanna, það er þegar á lífeyristökualdur fara að koma árgangar sem greitt hafa í 

sjóðina alla starfsævina var samkvæmt fyrri lögum sem giltu út árið 2016 gert ráð fyrir að 

greiðslur ellilífeyris frá Tryggingastofnun myndu takmarkast við flatan grunnlífeyri til 

lífeyrisþega, þó með undantekningum í tilfellum þar sem uppsöfnuð réttindi í lífeyrissjóðum 

hefðu ekki uppfyllt framfærsluviðmið (Már Guðmundsson, 2000). 

Nýju lögin sem tóku gildi í upphafi árs 2017 gera hins vegar ekki ráð fyrir flötum 

lágmarkslífeyri til allra, heldur að greiðslur falli niður ef samanlagðar, mánaðarlegar tekjur 

lífeyrisþegans nái tiltekinni upphæð og er þá litið til allra annarra tekna (Björn Berg 

Gunnarsson, 2017). Þannig má áætla að greiðslukerfið sem notast var við hefði að einhverju 
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leyti unnið gegn því að fjárhagslegt umfang greiðslna stofnunarinnar til viðskiptavina myndi 

aukast í takt við aukinn fjölda þeirra. Búast má við að breytingarnar á greiðslukerfinu komi 

einnig til með að hafa þessi sömu áhrif og að áhrifin af breytingunni muni jafnvel verða 

ennþá meira afgerandi í þá átt og draga þannig úr áhrifum þess að lífeyrisþegum er að fjölga. 

Auk þess er mikilvægt að hafa í huga að hugmyndir eru uppi um að hækka lífeyrisaldur í 70 ár 

sem sömuleiðis kæmi til með að hafa áhrif á útgjöld stofnunarinnar. Hugmyndir voru uppi 

um að útfæra hækkunina með þeim hætti að hún ætti sér stað á 24 ára tímabili og að fyrstu 

12 árin myndi lífeyristökualdur hækka um 1 mánuð á ári og seinni 12 árin myndi 

lífeyristökualdurinn hækka um 2 mánuði á ári. Umrædd hækkun var hugsuð sem hluti af 

SALEK samkomulaginu og til stóð að hækkunin myndi hefjast samfara hækkun á framlagi 

atvinnurekenda í skyldulífeyrissjóð. Þessar fyrirætlanir hafa þó ekki ennþá orðið að veruleika 

og óljóst hvort eða hvenær þeim verður hrint í framkvæmd (Björn Berg Gunnarsson, 2017). 

2.2.1 Tölulegar upplýsingar um starfsemi Tryggingastofnunar ríkisins 

Heildarútgjöld Tryggingastofnunar vegna greiðslna til viðskiptavina hlaupa á tugum milljarða 

ár hvert og viðskiptavinir stofnunarinnar skipta tugum þúsunda. Starfsemin snertir því afar 

marga og hafa útgjöldin sífellt farið vaxandi undanfarin ár vegna hækkana á greiðslum og 

fjölgunar viðskiptavina (Tryggingastofnun ríkisins, 2016)35. Í þessum kafla verða settar fram 

tölulegar staðreyndir um starfsemi stofnunarinnar og stuðst í því samhengi við staðtölur 

ársins 2015 þar sem staðtölur fyrir árið 2016 liggja ekki fyrir.  

Í töflu 2 má sjá þróun á fjölda viðskiptavina Tryggingastofnunar síðan árið 2008, hlutfall 

viðskiptavina af heildarfjölda landsmanna, heildarútgjöld og síðan heildarútgjöld sem hlutfall 

af landsframleiðslu. 
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Tafla 2. Fjöldi viðskiptavina og heildarútgjöld Tryggingastofnunar 

 

Heimild: Tryggingastofnun  

Eins og sjá má í töflunni hefur viðskiptavinum fjölgað jafnt á tímabilinu, ásamt því að 

útgjöld hafa aukist. Ein undantekning er þó á þessu því árið 2010 varð bæði fækkun á 

viðskiptavinum og lækkun á útgjöldum. Þetta er úr takt við hina hefðbundnu þróun og gæti 

skýringin falist í breytingum á greiðslum stofnunarinnar sem tóku gildi í júlí 2009 og fólu 

meðal annars í sér lækkun frítekjumarka og hækkun skerðingarhlutfalla, auk fleiri breytinga á 

reglum er varða skerðingar (Tryggingastofnun ríkisins, 2016)36.  

Mikilvægt er hafa í huga þegar tölur um viðskiptavini stofnunarinnar eru skoðaðar að hluti 

viðskiptavina fær einungis greitt meðlag frá stofnuninni og fær því ekki lífeyrisgreiðslur eða 

greiðslur samkvæmt lögum um félagslega aðstoð. Af þeim 71.124 sem þáðu greiðslur frá 

stofnuninni árið 2015 voru 6.584 viðskiptavinir sem einungis þáðu meðlagsgreiðslur, 60.111 

sem einungis þáðu lífeyrisgreiðslur og greiðslur samkvæmt lögum um félagslega aðstoð og 

að lokum hópur 4.429 viðskiptavina sem þáðu greiðslur beggja vegna (Tryggingastofnun 

ríkisins, 2016)37. 

Þegar hlutfall bótaþega er skoðað sem hlutfall af heildarmannfjölda í landinu kemur í ljós 

að hlutfall þeirra fer einnig hækkandi. Tvær megin skýringar eru á þessari hlutfallslegu 

fjölgun. Annars vegar er þjóðin að eldast og stærra hlutfall landsmanna sem kemst á 

lífeyrisaldur og hins vegar hefur öryrkjum fjölgað hlutfallslega undanfarin misseri. Umrædd 

fjölgun er hins vegar andstæð þeim markmiðum sem sett eru fram á vefsíðu Stjórnarráðsins 
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Ár Viðskiptavinir
Hlutfall af 

mannfjölda

Heildarútgjöld 

í milljónum 

króna

Heildarútgjöld sem 

hlutfall af vergri 

landsframleiðslu

2008 63.807 20,0% 51.584 3,3%

2009 64.470 20,3% 55.996 3,5%

2010 61.832 19,4% 54.748 3,4%

2011 63.273 19,8% 67.679 4,0%

2012 64.959 20,2% 70.883 4,0%

2013 68.491 21,0% 75.894 4,0%

2014 70.040 21,3% 84.050 4,2%

2015 71.124 21,4% 88.704 4,0%

Fjöldi viðskiptavina og heildarútgjöld Tryggingastofnunar
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þar sem eitt þeirra er að hjálpa viðkomandi hópum, ellilífeyrisþegum og öryrkjum, til 

sjálfsbjargar og reyna þannig að fækka bótaþegum með aukinni atvinnuþátttöku og lágmarka 

um leið útgjöld til almannatrygginga (Stjórnarráð Íslands)38 (Stjórnarráð Íslands)39.  

Þegar hlutfall útgjalda stofnunarinnar er skoðað sem hlutfall af landsframleiðslu sést að 

útgjöldin hafa nánast staðið í stað síðan árið 2011 þegar þau hækkuðu um 0,6% frá fyrra ári. 

Fyrir þann tíma höfðu þau um árabil verið í kringum 3,5% af landsframleiðslu 

(Tryggingastofnun ríkisins, 2016)40. 

Þegar þessar tölur um fjölda viðskiptavina og umfang útgjalda eru brotnar niður í 

mismunandi flokka greiðslna sem stofnunin annast kemur í ljós að lífeyristryggingar eru 

langsamlega fyrirferðamesti útgjaldaliðurinn. Í töflu 3 má sjá skiptinguna og sýnir hún að 

hlutfallslegt umfang lífeyrisgreiðslna hefur heldur verið að aukast á síðustu árum á kostnað 

útgjalda vegna annarra greiðslna (Tryggingastofnun ríkisins, 2016)41. 

Tafla 3. Sundurliðuð heildarútgjöld Tryggingastofnunar 

 

Heimild: Tryggingastofnun 

Ef fjöldatölur yfir viðskiptavini stofnunarinnar eru brotnar upp og horft til fjölda þeirra 

sem þiggja greiðslur úr tilteknum bótaflokkum má sjá sömu þróun og áður, það er fjölgun 

þeirra sem þiggja greiðslur á undanförnum árum, hvað varðar nánast alla bótaflokka. Eina 
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Ár

Heildarútgjöld 

í milljónum 

króna

Lífeyris-

tryggingar

Félagsleg 

aðstoð

Greiðslur 

til 

foreldra

Lífeyris-

tryggingar

Félagsleg 

aðstoð

Greiðslur 

til 

foreldra

2008 51.584 43.610 7.902 72 84,54% 15,32% 0,14%

2009 55.996 46.298 9.607 91 82,68% 17,16% 0,16%

2010 54.748 45.708 8.947 93 83,49% 16,34% 0,17%

2011 67.679 56.910 10.661 108 84,09% 15,75% 0,16%

2012 70.883 58.775 12.013 95 82,92% 16,95% 0,13%

2013 75.894 63.284 12.518 92 83,38% 16,49% 0,12%

2014 84.050 70.808 13.143 99 84,25% 15,64% 0,12%

2015 88.704 74.981 13.621 102 84,53% 15,36% 0,11%

Sundurliðuð heildarútgjöld Tryggingastofnunar

Útgjöld í milljónum Hlutfall af heildarútgjöldum
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undantekningin er að þeim sem þegið hafa sérstaka uppbót til framfærslu hefur fækkað 

(Tryggingastofnun ríkisins, 2012)42 (Tryggingastofnun ríkisins, 2016)43. Í töflu 4 eru teknir 

saman þeir bótaflokkar sem heyra undir lífeyristryggingar og lög um félagslega aðstoð og fela 

í sér hæst útgjöld fyrir stofnunina.  

Tafla 4. Fjöldi viðskiptavina sem fá greiðslur úr einstökum bótaflokkum 

 

Heimild: Tryggingastofnun  

Um er að ræða elli- og örorkulífeyri, tekjutryggingu elli- og örorkulífeyrisþega, 

aldurstengda örorkuuppbót og barnalífeyri sem tilheyra lífeyristryggingum og 

endurhæfingarlífeyri, heimilisuppbót og framfærsluuppbót sem heyra undir lög um 

félagslega aðstoð. Mikilvægt er að hafa í huga þegar tölurnar eru skoðaðar að fjöldinn nær 

yfir alla sem fá greiðslur úr viðkomandi bótaflokki en ekki einungis þá sem fá óskertar 

greiðslur. 

Grunnlífeyrir elli- og örorkulífeyrisþega og tekjutrygging beggja hópa eru greiðslur sem 

allir í viðkomandi hópum eiga rétt á, en skerðast samkvæmt fyrirframákveðnum reglum. 

Réttur til greiðslna tekjutryggingar getur þannig horfið séu tekjur of háar og einnig getur það 

gerst í tilfelli grunnlífeyris séu tekjurnar tilkomnar með öðrum hætti en frá lífeyrissjóðum. 

Nýtt greiðslukerfi ellilífeyris gerir hins vegar ekki ráð fyrir sérstökum greiðslum 

tekjutryggingar, heldur í stað þess töluvert hærri ellilífeyri þar sem einnig er tekið tillit til 

lífeyristekna hvað varðar skerðingar og því líklegra en áður að greiðslur ellilífeyris skerðist 

eða jafnvel þurrkist alveg út eftir breytingarnar (Tryggingastofnun)44 (Tryggingastofnun)45.  
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 Ellilífeyrir - Hverjir eiga rétt á ellilífeyri – skoðað á vefsvæði Tryggingastofnunar 11.06.2017 

Ár Ellilífeyrir
Örorku-

lífeyrir

Aldurstengd 

örorku- 

uppbót

Tekju- 

trygging 

ellilífeyris-

þega

Tekju- 

trygging 

örorkulífeyris- 

þega

Barnalífeyrir 

fjöldi 

framfærenda

Endurhæfingar- 

lífeyrir

Heimilis- 

uppbót

Sérstök 

uppbót til 

framfærslu 

lífeyrisþega

2008 27.925 14.103 14.011 24.346 13.734 5.722 1.137 12.847 -

2009 25.266 14.507 14.417 21.929 14.282 5.954 1.240 12.188 8.741

2010 25.113 14.714 14.673 21.628 14.458 5.931 1.082 12.110 7.228

2011 26.293 15.197 15.196 24.468 15.092 5.888 1.112 12.725 10.863

2012 27.035 15.525 15.525 25.581 15.484 5.962 1.247 12.978 12.641

2013 30.201 16.146 16.188 25.242 15.543 6.058 1.414 13.185 12.861

2014 31.342 16.323 16.362 27.335 15.884 6.130 1.599 13.736 11.225

2015 32.415 16.765 16.804 27.968 16.254 6.276 1.448 13.930 10.547

Lög um félagslega aðstoðLífeyristryggingar
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Aldurstengd örorkuuppbót er greidd öryrkjum og ræðst upphæð greiðslna af aldri 

bótaþega þegar fyrsta örorkumat sem metur viðkomandi 75% öryrkja eða meira liggur fyrir 

(Tryggingastofnun, 2016)46. Barnalífeyrir felst í greiðslum til lífeyrisþega með barn undir 18 

ára aldri á framfæri eða ef viðkomandi hefur meðlagsskyldu gagnvart barni undir 18 ára aldri 

(Tryggingastofnun, 2017)47. Endurhæfingarlífeyrir er eins og nafnið gefur til kynna greiddur til 

þeirra sem eru í endurhæfingu og sjá fram á að komast út á vinnumarkaðinn á ný. Því er um 

tímabundnar greiðslur að ræða til þeirra sem rétt eiga á endurhæfingarlífeyri og geta 

greiðslurnar tekið skerðingum ef tekjur eru til staðar (Tryggingastofnun, 2017)48. 

Heimilisuppbót tengist búsetu og er greidd lífeyrisþegum sem búa einir. Greiðslurnar 

skerðast vegna tekna (Tryggingastofnun)49.  

Framfærsluuppbót eða sérstök uppbót vegna framfærslu er síðan bótaflokkur sem 

greiddur er til öryrkja og var greiddur til ellilífeyrisþega þar til greiðslukerfinu var breytt um 

síðustu áramót. Umræddar greiðslur eru nýttar til að brúa bilið upp í framfærsluviðmið 

Tryggingastofnunar í þeim tilvikum þar sem bótaþegi er undir viðmiðinu. Mjög brattar 

skerðingar eru vegna tekna þeirra sem þiggja greiðslur úr þessum bótaflokki og skerðist hann 

einnig vegna útgreiðslna séreignarsparnaðar (Tryggingastofnun, 2017)50.  

Þegar horft er til sömu bótaflokka og þróun útgjalda vegna þeirra skoðuð sést eins og 

kannski var við að búast miðað við sífellda fjölgun bótaþega, að útgjöldin hafa einnig aukist 

ár frá ári undanfarin ár. Þó með sömu undantekningu og áður sem felst í lækkun útgjalda 

vegna framfærsluuppbótar, enda hefur fækkun orðið á meðal þeirra sem þiggja greiðslur úr 

viðkomandi bótaflokki (Tryggingastofnun ríkisins, 2016)51.  
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 Aldurstengd örorkuuppbót - skoðað á vefsvæði Tryggingastofnunar 03.06.2017 
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Tafla 5. Ársútgjöld vegna einstakra bótaflokka 

 

Heimild: Tryggingastofnun 

Eins og tafla 5 sýnir eru greiðslur grunnlífeyris og tekjutryggingar til lífeyrisþega 

langstærstu útgjaldaliðir Tryggingastofnunar, en þeir sem þiggja greiðslur úr þessum 

bótaflokkum eru fjölmennasti hópur viðskiptavina. Greiðslur heimilisuppbótar eru jafnframt 

stór útgjaldaliður. Í töflu 6 eru settar fram sundurliðaðar tölur yfir fjölda þeirra sem þiggja 

óskertar greiðslur úr þessum bótaflokkum, ásamt hlutfalli þeirra af heildarfjölda þeirra sem 

tilheyra hvorum flokki, það er ellilífeyrisþegum eða öryrkjum. 

Tafla 6. Fjöldi lífeyrisþega sem fá óskertar greiðslur úr tilteknum bótaflokkum 

 

Heimild: Tryggingastofnun 

Þegar upplýsingarnar í töflu 6. eru skoðaðar sést að í hópi ellilífeyrisþega fjölgar þeim sem 

þiggja óskertar greiðslur úr öllum þessum þessum þremur bótaflokkum á síðustu árum. 

Þegar fjölgunin er skoðuð sem hlutfall af heildarfjölda ellilífeyrisþega kemur hins vegar í ljós 

að hlutfallslega hefur þeim verið að fækka í tilfelli ellilífeyris en fjölgun hefur orðið hvað 

varðar hina bótaflokkana. Ef skoðaður er hópur örorkulífeyrisþega er þróunin svolítið 

frábrugðin því þar fækkar þeim sem þiggja óskertar greiðslur hlutfallslega í öllum 

Ár Ellilífeyrir
Örorku-

lífeyrir

Aldurstengd 

örorku- 

uppbót

Tekju- 

trygging 

ellilífeyris-

þega

Tekju- 

trygging 

örorkulífeyris- 

þega

Barnalífeyrir 

fjöldi 

framfærenda

Endurhæfingar- 

lífeyrir

Heimilis- 

uppbót

Sérstök 

uppbót til 

framfærslu 

lífeyrisþega

2008 8.594 4.409 1.779 14.456 10.999 2.456 1.585 2.693 66

2009 8.617 4.982 2.155 13.534 13.571 2.727 1.964 2.864 1.026

2010 8.034 4.911 2.178 13.634 13.353 2.734 1.713 2.820 894

2011 10.713 6.063 2.375 18.622 15.362 2.750 1.827 3.417 1.931

2012 9.971 5.667 2.575 20.038 16.398 2.984 2.049 3.614 2.716

2013 11.177 6.151 2.796 21.139 17.558 3.123 2.301 3.843 2.583

2014 13.091 6.633 3.023 24.279 19.133 3.307 2.808 4.246 2.196

2015 14.007 6.997 3.234 26.112 19.651 3.450 2.841 4.480 2.223

Lög um félagslega aðstoðLífeyristryggingar

Ár Fjöldi Hlutfall Fjöldi Hlutfall Fjöldi Hlutfall Fjöldi Hlutfall Fjöldi Hlutfall Fjöldi Hlutfall

2008 26.311 94,2% 417 1,5% 121 0,4% 12.462 88,4% 5.583 39,6% 2.029 14,4%

2009 20.173 79,8% 1.203 4,8% 408 1,6% 12.201 84,1% 6.118 42,2% 2.185 15,1%

2010 20.080 80,0% 747 3,0% 246 1,0% 12.265 83,4% 5.826 39,6% 2.135 14,5%

2011 21.542 81,9% 897 3,4% 279 1,1% 12.666 83,3% 6.357 41,8% 2.297 15,1%

2012 22.104 81,8% 1.075 4,0% 311 1,2% 12.732 82,0% 6.713 43,2% 2.357 15,2%

2013 28.430 94,1% 1.625 5,4% 478 1,6% 13.848 85,8% 6.991 43,3% 2.409 14,9%

2014 29.407 93,8% 1.822 5,8% 530 1,7% 13.907 85,2% 6.768 41,5% 2.344 14,4%

2015 30.292 93,5% 1.985 6,1% 601 1,9% 14.174 84,5% 6.680 39,8% 2.300 13,7%

Heimilisuppbót

Fjöldatölur yfir lífeyrisþega sem fá óskertar greiðslur grunnlífeyris, tekjutryggingar og 

heimilisuppbótar, ásamt hlutfalli þeirra af heildarfjölda lífeyrisþega í hvorum flokki
Ellilífeyrisþegar Örorkulífeyrisþegar

Lífeyrir Tekjutrygging Heimilisuppbót Lífeyrir Tekjutrygging
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bótaflokkunum. Eina dæmið um fjölgun örorkulífeyrisþega sem þiggja fullar greiðslur er að 

finna í tilfelli grunnlífeyrisins. Fjölgunin er hins vegar ekki nægilega mikil til að stuðla að 

hlutfallslegri fjölgun hvað varðar fullar greiðslur úr bótaflokknum.  

Athyglisvert er að sjá hve mikið hlutfall þeirra sem þiggja óskertan grunnlífeyri ellilífeyris 

minnkar á milli áranna 2008 og 2009 og hversu mikið það eykst síðan aftur upp í áþekkt 

hlutfall og áður árið 2013. Ástæðuna má að öllum líkindum rekja til mikillar lækkunar á 

frítekjumarki launatekna árið 2009 og síðan verulegrar hækkunar á sama frítekjumarki árið 

2013 (Tryggingastofnun ríkisins, 2016)52. 

Umfjöllunin hér á undan hefur sýnt að greiðslur til ellilífeyrisþega eru stórt hlutfall af 

útgjöldum Tryggingastofnunar og þegar horft er til allra bótaflokka sem greitt er úr til þessa 

tiltekna hóps er um að ræða nánast helming útgjaldanna. Samt sem áður eru ákveðinn hópur 

fólks á aldrinum 67 ára og eldri sem ekki fær greiðslur frá stofnuninni. Algengustu 

ástæðurnar fyrir því eru of háar tekjur, en skerðingar vegna tekna koma í veg fyrir rétt til 

greiðslna, langtímadvöl á sjúkrahúsi eða varanleg dvöl á vistheimili (Tryggingastofnun 

ríkisins, 2016)53. Í töflu 7 gefur að líta tölur yfir ellilífeyrisþega og heildarmannfjölda 67 ára og 

eldri, ásamt hlutfallsbreytingum á fjölda innan viðkomandi hópa. Einnig er sett fram hlutfall 

ellilífeyrisþega af heildarfjöldanum. 

Tafla 7. Fjöldi ellilífeyrisþega og heildarmannfjöldi 67 ára og eldri á landinu 

 

Heimild: Tryggingastofnun   
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 Ellilífeyrir - Breytingar á lífeyrisgreiðslum – skoðað á vefsvæði Tryggingastofnunar 03.03.2017 

53
 Ársskýrsla og staðtölur Tryggingastofnunar 2015 - skoðað á vefsvæði Tryggingastofnunar 22.03.2017 

Ár

Fjöldi 

elllilífeyris-

þega

Hlutfallsleg 

þróun á fjölda 

ellilífeyrisþega

Heildarfjöldi 

67 ára og 

eldri

Hlutfallsleg 

þróun á 

mannfjölda 67 

ára og eldri

Hlutfall 

ellilífeyrisþega af 

heildarmannfjölda 

67 ára og eldri

2008 27.925 1,9% 32.408 1,2% 86,2%

2009 25.266 -9,5% 33.110 2,2% 76,3%

2010 25.113 -0,6% 33.883 2,3% 74,1%

2011 26.293 4,7% 34.812 2,7% 75,5%

2012 27.023 2,8% 36.002 3,4% 75,1%

2013 30.201 11,8% 37.010 2,8% 81,6%

2014 31.342 3,8% 38.298 3,5% 81,8%

2015 32.415 3,4% 39.617 3,4% 81,8%

Fjöldi ellilífeyrisþega, mannfjöldi 67 ára og eldri ásamt hlutfallslegum breytingum á 

fjölda innan hópanna á milli ára og hlutfalli ellilífeyrisþega af mannfjölda 67 ára og eldri
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Í þessum tölum má einnig greina áhrif af breytingum á frítekjumarki vegna launatekna 

sem áttu sér stað árin 2009 og 2013. Mikil fækkun er í hópi ellilífeyrisþega árið 2009 eða 

9,5% og síðan fjölgun sem nam 11,8% árið 2013 (Tryggingastofnun ríkisins, 2016)54. Að öðru 

leyti má greina ákveðið jafnvægi þegar horft er til fjölgunar ellilífeyrisþega og fjölgunar fólks 

á aldrinum 67 ára og eldri á síðustu árum og hefur hlutfall þeirra sem þiggja ellilífeyri haldist 

mjög stöðugt síðan áhrifin af hækkun frítekjumarksins komu fram árið 2013 

(Tryggingastofnun ríkisins, 2016)55. Tölurnar sýna hins vegar að kerfið getur verið næmt fyrir 

breytingum og því þarf að vanda til verka þegar ráðist er í þær. 

Hér á eftir verður sérstök umfjöllun um greiðslur elli- og örorkulífeyris og þá horft til 

greiðslukerfis ellilífeyris fyrir breytingarnar á kerfinu, ásamt umfjöllun um aðrar greiðslur 

sem lífeyrisþegar eiga gjarnan rétt á. 

2.2.2  Örorkulífeyrir og tengdar greiðslur  

Örorkulífeyrir er greiddur þeim sem vegna slysa, fötlunar eða sjúkdóma hafa skerta eða 

jafnvel enga starfsorku. Greiðslurnar hafa þann tilgang að tryggja afkomu þeirra sem ekki 

geta séð sér farborða sjálfir vegna veikinda, slysa, fötlunar eða heilsuleysis fjölskyldumeðlims 

eða fjölskyldumeðlima samkvæmt markmiðum laga um almannatryggingar (Lög um 

almannatryggingar nr. 100/2007 með áorðnum breytingum). Um er að ræða greiðslur 

ævilangt, að því gefnu að örorkumat staðfesti 75%-100% örorku út ævina (Landsamtök 

lífeyrissjóða)56. Forsendur slíkra greiðslna eru að gangast undir læknisfræðilegt mat og fá 

þannig úr því skorið hvort um sé að ræða skerta færni til að stunda vinnu og þar með örorku 

og í framhaldinu hversu mikið skerta færni um er að ræða (Tryggingastofnun)57. Niðurstaða 

örorkumatsins er sett fram í hlutfallstölu sem gefur til kynna hversu mikla skerðingu um er 

að ræða, hvað varðar starfsorku viðkomandi. Öryrkjum er skipt í flokka eftir því hversu mikil 

örorkan er og taka greiðslur Tryggingastofnunar mið af metnu örorkuhlutfalli 

(Sjúkratryggingar Íslands)58. Greiðslur stofnunarinnar eru fastar og taka ekki mið af fyrri 

tekjum lífeyrisþega. Hins vegar er tekið tillit til annarra tekna sem koma til á sama tímabili og 

                                                      
54

 Ellilífeyrir - Breytingar á lífeyrisgreiðslum – skoðað á vefsvæði Tryggingastofnunar 03.03.2017 

55
 Ársskýrsla og staðtölur Tryggingastofnunar 2015 - skoðað á vefsvæði Tryggingastofnunar 22.03.2017 

56
 Svona virkar kerfið - Hvernig er kerfið hugsað – skoðað á vefsvæði Landsamtaka lífeyrissjóða 09.06.2017 

57
 Örorkulífeyrir – skoðað á vefsvæði Tryggingastofnunar 05.06.2017 

58
 Örorkubætur – skoðað á vefsvæði Sjúkratrygginga Íslands 05.06.2017 
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lífeyrir er greiddur og koma þær til skerðingar ef um er að ræða greiðslur umfram 

fyrirframákveðin frítekjumörk (Landsamtök lífeyrissjóða)59. Um er að ræða eftirfarandi fjóra 

flokka: 

 Örorkuhlutfall 75% eða hærra veitir fullan rétt til greiðslna frá Tryggingastofnun. Í 

því felst óskertur réttur til örorkulífeyris, en einnig eftir atvikum greiðslur úr öðrum 

bótaflokkum sem örorkulífeyrisþegar eiga rétt á (Sjúkratryggingar Íslands)60. 

Greiðslur vegna óskerts örorkulífeyris fyrir árið 2017 nema 42.852 kr. á mánuði og 

við þá upphæð bætast svo greiðslur úr öðrum bótaflokkum eftir atvikum. Að auki fá 

örorkulífeyrisþegar greitt úr bótaflokki sem nefnist aldurstengd örorkuuppbót. 

Greiðsluupphæð ræðst eins og nafn bótaflokksins gefur til kynna af aldri bótaþega 

þegar mat um 75% eða meiri örorku lá fyrst fyrir og greitt er tiltekið hlutfall 

örorkulífeyris miðað við þann aldur. Eftir því sem örorkan var metin fyrr á ævi 

bótaþegans, því hærri upphæð kemur í hans hlut úr aldurstengdri örorkuuppbót. 

Þeir sem voru á aldrinum 16-24 ára þegar þeir voru metnir 75% - 100% öryrkjar fá 

greiðslu sem nemur 100% örorkulífeyris en í framhaldinu lækkar hlutfallið jafnt og 

þétt og öryrkjar sem ekki voru metnir með örorkuhlutfall á þessu bili fyrr en á 

aldrinum 60–66 ára fá greiðslu sem nemur 2,5% örorkulífeyris (Tryggingastofnun, 

2016)61. Í töflu 8 má sjá hvernig greiðsluupphæðir aldurstengdrar örorkuuppbótar 

ákvarðast. 
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 Svona virkar kerfið - Hvernig er kerfið hugsað – skoðað á vefsvæði Landsamtaka lífeyrissjóða 09.06.2017 

60
 Örorkubætur – skoðað á vefsvæði Sjúkratrygginga Íslands 05.06.2017 

61
 Aldurstengd örorkuuppbót – skoðað á vefsvæði Tryggingastofnunar 03.06.2017 
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Tafla 8. Aldurstengd örorkuuppbót 

 

Heimild: Tryggingastofnun  

Greiðslur frá Tryggingastofnun til þessa hóps skerðast vegna tekna þegar ákveðnu 

frítekjumarki er náð og er það misjafnt eftir því hvernig tekjurnar eru tilkomnar. 

Tvær undantekningar eru þó á þessu og felast í því að lífeyrissjóðstekjur hafa engin 

áhrif á greiðslur örorkulífeyris né aldurstengdrar örorkuuppbótar en skerða hins 

vegar alla aðra bótaflokka líkt og aðrar tekjur (Tryggingastofnun, 2017)62.  

 Örorkuhlutfall á bilinu 50-74% veitir rétt til greiðslu örorkustyrks sem nemur á bilinu 

50% til tæplega 74% af örorkulífeyri og er ætlað að standa straum af aukakostnaði 

tilkomnum vegna örorku styrkþega. Óskertur örorkustyrkur nemur mánaðarlegum 

greiðslum að upphæð 31.679 kr. sem jafngildir tæplega 74% af örorkulífeyri 

(Tryggingastofnun, 2017)63. Greiðsluupphæðin lækkar síðan fyrir hvert örorkustig 

sem vantar til að ná 75% örorku og nemur örorkustyrkur vegna 50% örorku hálfum 

                                                      
62

 Örorku- og endurhæfingarlífeyrir: Útreikningur lífeyris og tengdra bóta - janúar 2017 – skoðað á vefsvæði 

Tryggingastofnunar 05.06.2017 

63
 Öryrkjar – Örorkustyrkur - skoðað á vefsvæði Tryggingastofnunar 05.06.2017 
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örorkulífeyri (Sjúkratryggingar Íslands)64. Undantekning er hins vegar á þessu þegar 

um er að ræða aðila á aldrinum 62-67 ára og fá þeir sem tilheyra þeim hópi greiddan 

örorkulífeyri. Örorkustyrkur er tekjutengdur og er skerðingarhlutfallið það sama og á 

við hvað varðar örorkulífeyri. Skerðingar hefjast þegar 2.575.220 kr. árslaunum er 

náð, sem samsvarar 214.602 kr. og greiðslur falla niður þegar árstekjur eru í kringum 

fjórar og hálfa milljón, en upphæðin er misjöfn eftir því hvort um er að ræða 

einstakling á aldrinum 16–61 árs eða 62–66 ára (Tryggingastofnun, 2017)65.  

Örorkuhlutfallið 50-74% veitir ekki rétt til annarra greiðslna frá Tryggingastofnun 

nema í undantekningartilfellum þegar um er að ræða öryrkja með börn undir 18 ára 

aldri á framfæri. Í þeim tilfellum er greitt 75% hlutfall fulls barnalífeyris fyrir hvert 

barn (Tryggingastofnun, 2017)66.  

 Örorkuhlutfall á bilinu 10–49% veitir takmarkaðan rétt til bóta. Bætur vegna 

orkutaps á þessu bili eru yfirleitt ekki greiddar með mánaðarlegum greiðslum þar 

sem Tryggingastofnun hefur í slíkum tilfellum heimild til greiða hlutaðeigandi aðilum 

tiltekna bótafjárhæð með eingreiðslu (Sjúkratryggingar Íslands)67. Fjárhæðin 

ákvarðast af reikniaðferð þar sem greiðslan miðast við lífeyri viðkomandi yfir tiltekið 

árabil. Árabilið sem notast er við miðast við aldur viðkomandi og dánartíðni áranna 

1996–2000, auk þess sem 4,5% ársvextir eru reiknaðir á greiðslurnar (Reglugerð um 

eingreiðslu örorkubóta Tryggingastofnunar ríkisins nr. 187/2005 með áorðnum 

breytingum). 

 Örorkuhlutfall 9% eða lægra veitir ekki rétt til greiðslna af hálfu Tryggingastofnunar 

ríkisins (Sjúkratryggingar Íslands)68. 

Þar til um síðustu áramót var notast við sama kerfi til að ákvarða greiðslur til ellilífeyris- og 

örorkulífeyrisþega. Örlítill munur var á tilteknum upphæðum og skerðingarhlutföllum en að 

öðru leyti voru greiðslukerfin eins. Ekki náðist hins vegar sátt um samskonar breytingar á 
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 Örorkubætur – skoðað á vefsvæði Sjúkratrygginga Íslands 05.06.2017 
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 Öryrkjar – Örorkustyrkur - skoðað á vefsvæði Tryggingastofnunar 05.06.2017 

66
 Öryrkjar – Barnalífeyrir - skoðað á vefsvæði Tryggingastofnunar 05.06.2017 
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 Örorkubætur – skoðað á vefsvæði Sjúkratrygginga Íslands 05.06.2017 

68
 Örorkubætur – skoðað á vefsvæði Sjúkratrygginga Íslands 05.06.2017 
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greiðslukerfi örorkulífeyris og komu til framkvæmda um áramót hvað varðar greiðslur til 

ellilífeyrisþega og greiðslur til örorkulífeyrisþega munu því áfram ákvarðast samkvæmt gamla 

greiðslukerfinu, allavega um sinn. 

2.2.3 Ellilífeyrir og tengdar greiðslur 

Ellilífeyrir er greiddur þeim sem samkvæmt gildandi lögum teljast til aldraðra og uppfylla þau 

skilyrði sem uppfylla þarf til að eiga rétt á slíkum greiðslum. Samkvæmt núgildandi íslenskum 

lögum teljast til aldraðra þeir sem náð hafa 67 ára aldri (Stjórnarráð Íslands)69.  

Skilyrðin sem um ræðir tengjast búsetu á landinu yfir ævina og taka réttindi hvers og eins 

til greiðslna frá almannatryggingum mið af því hversu löng búsetan hefur verið (Landsamtök 

lífeyrissjóða)70. Í því samhengi er frumskilyrði varðandi lágmarksréttindi í kerfinu að hafa haft 

búsetu á Íslandi í samanlagt þrjú ár á aldrinum 16–67 ára. Réttindin reiknast hlutfallslega og 

til að öðlast fullan rétt þarf samanlögð búseta að nema 40 árum á þessu aldursskeiði. Búseta 

einstaklings hérlendis í 30 ár tryggir honum þannig 75% réttindi, búseta í 20 ár 50% réttindi 

og svo framvegis. Ekki er gerð krafa um að búsetan sé samfelld (Tryggingastofnun)71. 

Greiðslur til ellilífeyrisþega taka, líkt og greiðslur til öryrkja ekkert mið af fyrri tekjum 

lífeyrisþega og því um að ræða fastar fyrirframákveðnar upphæðir miðað við forsendur hvers 

og eins hvað búsetu varðar. Eins og í tilfelli öryrkja koma tekjur sem aflað er á sama tímabili 

og lífeyrisgreiðslur eiga sér stað, til skerðingar (Landsamtök lífeyrissjóða)72. 

Markmið og tilgangur greiðslnanna er að tryggja að allir sem hafa haft búsetu á Íslandi og 

komnir eru á eftirlaunaaldur njóti ævilangs lífeyris þrátt fyrir að réttindi í lífeyrissjóðum séu 

takmörkuð eða jafnvel engin og að ekki sé til staðar séreignarsparnaður (Stjórnarráð 

Íslands)73.  

Greiðslukerfi ellilífeyris tók miklum breytingum um síðustu áramót. Bótaflokkum var 

fækkað, greiðsluupphæðum eftirstandandi bótaflokka breytt og skerðingarprósentum einnig 

hliðrað. Ásamt því var svo búið til eitt frítekjumark fyrir allar tekjur í stað margra 
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 Málefni aldraðra – skoðað á vefsvæði Stjórnarráðs Íslands 09.09.2017 
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 Svona virkar kerfið - Hvernig er kerfið hugsað – skoðað á vefsvæði Landsamtaka lífeyrissjóða 09.06.2017 
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 Ellilífeyrir - Hverjir eiga rétt á ellilífeyri – skoðað á vefsvæði Tryggingastofnunar 11.06.2017 
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 Svona virkar kerfið - Hvernig er kerfið hugsað – skoðað á vefsvæði Landsamtaka lífeyrissjóða 09.06.2017 
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 Almannatryggingar og lífeyrir – skoðað á vefsvæði Stjórnarráðs Íslands 09.09.2017 
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frítekjumarka áður fyrir mismunandi tilkomnar tekjur. Lítil reynsla er komin á nýja kerfið en 

samanburður við það eldra er áhugaverður og er einmitt eins og áður hefur komið fram 

aðalviðfangsefni þessarar ritsmíðar. Í kafla 2 verður fjallað um greiðslukerfi ellilífeyris eins og 

það var út árið 2016 og einnig nýja kerfið sem tók við í upphafi árs. Ásamt því að leitast við 

að skýra frítekjumörk, skerðingar, upphæðir óskertra greiðsla og allt annað er varðar kerfin, 

verða settar fram myndrænar framsetningar af áhrifum skerðinga. 
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3 Greiðslukerfi ellilífeyris 

Notast var við samskonar greiðslukerfi fyrir ellilífeyrisþega og öryrkja allt þar til í byrjun þessa 

árs þegar nýtt greiðslukerfi var tekið í notkun fyrir ellilífeyrisþega. Greiðslukerfi örorkulífeyris 

og tengdra greiðslna hefur hins vegar haldist óbreytt og er öryrkjum ennþá greitt samkvæmt 

því kerfi. Greiðslur lífeyris og tengdra greiðslna til beggja hópa samkvæmt þessu kerfi 

samanstóðu af fjórum mismunandi bótaflokkum, auk þess sem greidd var sérstök uppbót 

lífeyris í vissum tilfellum. Umræddir bótaflokkar eru hefðbundinn elli- og örorkulífeyrir, 

tekjutrygging ellilífeyris- og örorkulífeyrisþega, heimilisuppbót og framfærsluuppbót. 

Greiðslur vegna tveggja síðustu bótaflokkanna tilheyra félagslegri aðstoð. Greiðslurnar taka 

samkvæmt þessu kerfi, mið af heimilisaðstæðum og öðrum tekjum og því er 

einstaklingsbundið hvort og þá hversu háa upphæð hver og einn fær greitt samkvæmt 

kerfinu. Greiðslur sérstakrar uppbótar á lífeyri koma síðan einungis til ef til hefur fallið 

kostnaður hjá lífeyrisþega vegna kaupa á tilteknum vörum eða þjónustu (Tryggingastofnun, 

2017)74.  

Upphæðir greiðslna til öryrkja og ellilífeyrisþega eru í flestum tilfellum sambærilegar og 

munur á hámarksupphæðum lítill í þeim tilvikum sem svo er ekki. Það sama á við um 

frítekjumörk og hámarks tekjuupphæð án þess að greiðslur falli alfarið niður. Einungis var um 

að ræða örlítinn mun á skerðingarhlutfalli heimilisuppbótar og greiðsluupphæð 

tekjutryggingar. 

Breytingarnar sem gerðar voru í ársbyrjun gera það hins vegar að verkum að 

lífeyrisþegum er nú greitt samkvæmt gjörólíkum kerfum eftir því hvort um er að ræða elli- 

eða örorkulífeyrisþega. Í hinu nýja greiðslukerfi ellilífeyris er gert ráð fyrir færri bótaflokkum, 

öðrum skerðingarhlutföllum, öðrum frítekjumörkum og sömu áhrifum vegna allra tekna, í 

stað misjafnra áhrifa af mismunandi tilkomnum tekjum líkt og í gamla kerfinu.  

Markmiðin með greiðslum til ellilífeyrisþega hafa þó ekki breyst og felast eftir sem áður í 

ákveðinni samtryggingu og tekjujöfnun til handa þeim sem búa við lakari kjör þegar komið er 

á ellilífeyrisaldur, sökum ónægra réttinda í lífeyrissjóðum og lítillar atvinnuþátttöku þegar 

komið er á þennan aldur (Stjórnarráð Íslands)75. Þannig felast þau í því að tryggja framfærslu 
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þessa hóps og að einstaklingar í þessari stöðu geti lifað sjálfstæðu lífi án aðkomu 

aðstandenda (Lög um almannatryggingar nr. 100/2007 með áorðnum breytingum). 

Breytingarnar eru fyrst og fremst hugsaðar til þess að einfalda kerfið sem hefur þótt afar 

flókið og gera það þannig aðgengilegra fyrir eldri borgara sem þiggja greiðslur frá 

Tryggingastofnun (Björn Berg Gunnarsson, 2017). Auk þess er horft til sveigjanlegri starfsloka 

og meiri hvata til atvinnuþátttöku með því að bjóða upp á val um að flýta eða fresta töku 

lífeyris hjá Tryggingastofnun frá 65-80 ára aldurs og einnig að þiggja 50% greiðslur frá 

stofnuninni á móti 50% atvinnuþátttöku (Tryggingastofnun, 2016)76. 

Í kaflanum hér á eftir verður rakin þróun greiðsluupphæða, skerðinga, frítekjumarka og 

annarra þátta sem haft hafa áhrif á greiðslur frá stofnuninni síðan árið 2008. 

3.1 Þróun greiðslukerfis ellilífeyris 

Greiðslukerfi ellilífeyris hefur tekið sífelldum breytingum í gegnum tíðina. Hámarksupphæðir 

greiðslna úr mismunandi bótaflokkum hafa breyst, frítekjumörk hliðrast, skerðingarhlutföll tekið 

breytingum ásamt öðru sem áhrif hefur á hverjar greiðslur lífeyris og tengdra bóta eru til hvers og 

eins.  

Í töflu 9 má sjá þróun upphæða hámarksgreiðslna í hverjum bótaflokki síðan árið 2008. 

Auk eftirfarandi greiðslna fá lífeyrisþegar greidda orlofs- og desemberuppbót. Þegar þessum 

greiðslum er deilt yfir árið er um óverulegar upphæðir að ræða sem námu innan við 5.000 kr. 

á mánuði árið 2015, þótt þær hafi hækkað líkt og aðrar greiðslur með árunum að 

undanskildu árinu 2010. Árið 2011 voru slíkar greiðslur tæplega 10.000 kr. á mánuði ef þeim 

var deilt yfir allt árið og skýrist það af 50.000 kr. aukalegri eingreiðslu það ár. Vert er að hafa í 

huga þegar tölurnar eru skoðaðar að greiðslur framfærsluuppbótar hófust þann 1. 

september 2008 (Tryggingastofnun ríkisins, 2009)77. 
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Tafla 9. Þróun mánaðarlegra hámarksgreiðslna til ellilífeyrisþega (allir bótaflokkar) 

 

Heimild: Tryggingastofnun 

Eins og sjá má hækka greiðslur vegna allra bótaflokka árlega á tímabilinu, að undanskildu 

árinu 2010 þegar hámarksgreiðslur úr öllum bótaflokkum stóðu í stað. Þróunin hefur því 

verið í þá átt að greiðslurnar hafa hækkað og reynt að láta hækkanirnar mæta í það minnsta 

verðlagshækkunum.  

Hér er rýnt í hámarksgreiðslur miðað við hvern bótaflokk og því mikilvægt að skoða einnig 

þróun frítekjumarka, skerðingarhlutfalla og annarra atriða sem hafa áhrif á greiðslurnar. 

Miklar breytingar hafa átt sér stað hvað þessa þætti varðar á tímabilinu og því vert að skoða 

þær.  

Ýmsar breytingar voru gerðar árið 2008. Meðal annars var komið til móts við háværar 

raddir sem verið höfðu uppi um afnám skerðinga vegna tekna maka (Mbl.is, 2012). 

Eftirfarandi breytingar komust í framkvæmd á árinu 2008 samkvæmt ársskýrslu 

stofnunarinnar það ár (Tryggingastofnun ríkisins, 2009)78: 

 Skerðingar greiðslna vegna tekna maka voru afnumdar 

 Frítekjumarki fjármagnstekna var breytt í 90.000 kr. á ári og gilti breytingin 

afturvirkt til 1. janúar 2007 

 Skerðingarhlutfall vegna tekna gagnvart ellilífeyri var lækkað úr 30% í 25% 

 Frítekjumark ellilífeyrisþega á aldrinum 67-70 ára var hækkað úr 300.000 kr. á ári í 

1.200.000 kr. á ári 
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 Ársskýrsla og staðtölur Tryggingastofnunar 2008 – skoðað á vefsvæði Tryggingastofnunar 04.07.2017 

Ár
Grunnlífeyrir 

ellilífeyris

Tekjutrygging 

ellilífeyris

Heimilisuppbót 

(eingöngu fyrir 

þá sem búa 

einir)

Sérstök uppbót til 

framfærslu 

(framfærsluuppbót) 

(einhleypingar)

Sérstök uppbót til 

framfærslu 

(framfærsluuppbót) 

(sambúðarfólk)

2008 26.642 kr. 84.074 kr. 24.776 kr. 4.691 kr. 5.643 kr.

2009 29.294 kr. 92.441 kr. 27.242 kr. 31.023 kr. 31.765 kr.

2010 29.294 kr. 92.441 kr. 27.242 kr. 31.023 kr. 31.765 kr.

2011 30.678 kr. 96.809 kr. 28.529 kr. 35.123 kr. 36.543 kr.

2012 32.775 kr. 103.427 kr. 30.480 kr. 36.323 kr. 38.744 kr.

2013 34.053 kr. 107.461 kr. 34.669 kr. 37.739 kr. 40.255 kr.

2014 35.279 kr. 111.330 kr. 32.809 kr. 39.097 kr. 41.704 kr.

2015 36.337 kr. 114.670 kr. 33.793 kr. 40.270 kr. 42.955 kr.

2016 39.862 kr. 125.793 kr. 37.071 kr. 44.176 kr. 47.121 kr.

Þróun mánaðarlegra hámarksgreiðslna til ellilífeyrisþega (allir bótaflokkar)
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Fyrrnefndar breytingar höfðu í öllum tilfellum jákvæð áhrif á greiðslur til lífeyrisþega og 

því líklegt að þeim hafi fjölgað og greiðslur hækkað til lífeyrisþega í mörgum tilfellum. 

Í upphafi árs 2009 var haldið áfram þar sem frá var horfið frá því árið áður og kjör 

ellilífeyrisþega bætt með ýmsum jákvæðum breytingum út frá sjónarhóli lífeyrisþega. 

Breytingarnar fólust í (Tryggingastofnun ríkisins, 2016)79: 

 Hækkun lífeyrisgreiðslna um 9,6% 

 Afnámi skerðinga vegna úttektar á séreignarsparnaði  

 Hækkun frítekjumarka um 9,6% 

 Hækkun á frítekjumarki fjármagnstekna á ársgrundvelli í 98.640 kr. 

 Framsetningu lágmarksfjárhæða til framfærslu. Miðað var við 180.000 kr. fyrir 

lífeyrisþega sem bjuggu einir en 153.500 kr. fyrir aðra lífeyrisþega. Greiðslur 

framfærsluuppbótar áttu samkvæmt breytingunni að brúa bilið fyrir þá sem ekki 

náðu viðmiðinu með öðrum greiðslum. 

Um mitt ár tóku síðan gildi breytingar sem höfðu neikvæð áhrif fyrir marga lífeyrisþega og 

voru hluti af þeim aðhaldsaðgerðum sem ráðist var í vegna efnahagshrunsins. Aðgerðirnar 

fólust í því að útgjöldum stofnunarinnar var beint í auknum mæli til þeirra sem höllustum 

fæti stóðu á kostnað annarra lífeyrisþega (Stefán Ólafsson; Arnaldur Sölvi Kristjánsson; 

Kolbeinn Stefánsson, 2012). Þær fólust í (Tryggingastofnun ríkisins, 2016)80: 

 Lækkun frítekjumarks atvinnutekna gagnvart greiðslum tekjutryggingar í 480.000 

kr. á ári 

 Lækkun frítekjumarks lífeyristekna gagnvart greiðslum tekjutryggingar í 10.000 kr. 

á mánuði 

 Skerðingu grunnlífeyris vegna lífeyristekna 

 Hækkun skerðingarhlutfalls tekjutryggingar úr 38,35% í 45% 

Engar breytingar voru gerðar greiðslukerfinu árið 2010. Árið 2011 tók það síðan aftur 

breytingum sem allar voru jákvæðar fyrir lífeyrisþega og samanstóðu af því að 

(Tryggingastofnun ríkisins, 2016)81: 
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 Viðmið varðandi greiðslu framfærsluuppbótar voru tvívegis hækkuð. Fyrst í 

184.140 kr. fyrir þá sem bjuggu einir og 157.030 kr. fyrir aðra og síðan seinna á 

árinu í 196.140 kr. fyrir fyrrnefnda hópinn og 169.030 kr. fyrir þann síðarnefnda 

 Aðrir bótaflokkar voru hækkaðir um 8,1% 

 Orlofs- og desemberuppbætur voru hækkaðar. Orlofsuppbút úr 20% í 28,3% af 

samtölu mánaðarlegra greiðslna tekjutryggingar og heimilisuppbótar og 

desemberuppbót úr 30% í 42% af mánaðarlegri samtölu sömu bótaflokka 

Einu breytingarnar sem urðu árið 2012 voru að greiðslur hækkuðu í upphafi árs um 3,5%. 

Árið 2013 áttu sér síðan stað breytingar sem fólust í því að (Tryggingastofnun ríkisins, 

2016)82:  

 Fjárhæðir greiðslna hækkuðu um 3,9% 

 Frítekjumörk vegna lífeyristekna voru hækkuð úr 10.000 kr. á mánuði í 15.800 kr. á 

mánuði 

 Viðmið vegna greiðslu framfærsluuppbótar voru hækkuð í 210.922 kr. á mánuði 

fyrir lífeyrisþega sem bjó einn og í 181.769 kr. fyrir aðra. Aðilar með heildartekjur 

undir þessum viðmiðum fengu því í framhaldinu mánaðarlega greiðslu sem nam 

mismuninum 

 Frítekjumark atvinnutekna hækkaði á ársgrundvelli úr 480.000 kr. í 1.315.200 kr.  

 Skerðingar lífeyristekna gagnvart grunnlífeyri ellilífeyrisþega voru afnumdar 

Árið 2014 tók kerfið síðan einnig breytingum og voru þær í þágu lífeyrisþega, að einni 

breytingu undanskilinni og fólst hún í lækkun bæði orlofs- og desemberuppbótar. Breytingar 

ársins 2014 voru eftirfarandi (Tryggingastofnun ríkisins, 2014)83: 

 Greiðsluupphæðir almannatrygginga hækkuðu um 3,6% 

 Frítekjumörk lífeyrissjóðstekna hækkuðu í 21.600 kr. gagnvart tekjutryggingu og 

heimilisuppbót 

 Skerðingarhlutfall tekna gagnvart tekjutryggingu og heimilisuppbót var lækkað úr 

45% í 38,35% 

  Viðmið vegna greiðslu framfærsluuppbótar voru hækkuð í 218.515 kr. á mánuði 

fyrir lífeyrisþega sem bjó einn og í 188.313 kr. fyrir aðra. Aðilar með heildartekjur 
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undir þessum viðmiðum fengu því í framhaldinu mánaðarlega greiðslu sem nam 

mismuninum.  

 Orlofs- og desemberuppbætur voru lækkaðar í sama hlutfall og þekktist fram til 

ársins 2011. Orlofsuppbót úr 28,3% í 20% af samtölu mánaðarlegra greiðslna 

tekjutryggingar og heimilisuppbótar og desemberuppbót úr 42% í 30% af 

mánaðarlegri samtölu sömu bótaflokka 

Litlar breytingar urðu síðan á kerfinu næstu tvö árin og höfðu þær sem þó voru gerðar 

jákvæðar afleiðingar á greiðslur til lífeyrisþega. Breytingar þessara tveggja ára fólust í 

(Tryggingastofnun ríkisins, 2016)84: 

 Hækkun bóta um 3% árið 2015 

 Hækkun á frítekjumarki lífeyrissjóðstekna í 27.400 kr. árið 2015 

 Hækkun bóta um 9,7% árið 2016 

Í upphafi árs 2017 þegar kerfisbreytingarnar hvað varðar greiðslukerfi ellilífeyris áttu sér 

stað, var greiðslum til öryrkja og framfærsluviðmiðum hvað greiðslur til þeirra varðar, breytt. 

Eftirtaldar breytingar voru þá gerðar (Tryggingastofnun, 2016)85 (Tryggingastofnun, 2017)86: 

 Grunnlífeyrir hækkaði um 7,5% 

 Tekjutrygging hækkaði um tæplega 7,5% 

 Heimilisuppbót hækkaði um 7,5% 

 Framfærsluviðmið voru hækkuð um 13,4% hjá þeim sem búa einir og tæplega 

1,5% hjá þeim sem eru í sambúð. Það mun síðan leiða til hækkana á greiðslum 

framfærsluuppbótar 

Áður hefur komið fram að í tilfelli greiðslna örorkulífeyris var notast við samskonar 

greiðslukerfi og notast var við í tilfelli ellilífeyris allt þar til á þessu ári. Gera má ráð fyrir að ef 

greiðslukerfi ellilífeyris hefði ekki verið breytt, þá hefðu greiðslur til þeirra samkvæmt gamla 

greiðslukerfinu hækkað í samræmi við umræddar hækkanir um áramót. 
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Meginviðfangsefni og markmið þessara skrifa er að greina þær viðamiklu breytingar sem 

gerðar voru á kerfinu um áramót, áhrif þeirra á greiðslur til ellilífeyrisþega og gera þannig 

heildstæðan samanburð á greiðslukerfunum. Til að draga fram hrein áhrif á greiðslur 

ellilífeyris vegna kerfisbreytinganna, er í ritgerðinni notast við upphæðir, frítekjumörk og 

skerðingar greiðslukerfis ellilífeyris samkvæmt gamla greiðslukerfinu að viðbættum 

hlutfallslegum hækkunum til öryrkja, enda eru hækkanirnar tilkomnar vegna almennra 

hækkana á lífeyrisgreiðslum en ekki vegna kerfisbreytinganna sjálfra og viðbúið að þær hefðu 

einnig komið til í tilfelli ellilífeyrisþega. Í töflu 10 má sjá greiðslur til ellilífeyrisþega eins og 

þær voru árið 2016 og núverandi greiðslur til öryrkja sem ákvarðast af sama greiðslukerfi og 

notast var við í tilfelli greiðslna til ellilífeyrisþega þar til í upphafi þessa árs.  

Tafla 10. Upphæðir greiðslna til ellilífeyrisþega árið 2016 og öryrkja árið 2017 

  

Heimild: Tryggingastofnun 

Umfjöllun rannsóknarinnar miðast við síðarnefndu tölurnar, þó með þrem 

undantekningum þar sem greiðslur tekjutryggingar ellilífeyrisþega voru lægri en greiðslur til 

öryrkja úr sama bótaflokki árið 2016. Í því tilviki er því notast við sömu hlutfallslegu 

hækkunina og öryrkjar fengu, gagnvart greiðsluupphæð tekjutryggingar ellilífeyrisþega árið 

2016. Hún var 125.793 og væri því nú miðað við sambærilega hækkun 135.228 kr. Það hefur 

síðan áhrif á upphæð framfærsluuppbóta til einbúa og sambúðarfólks. Í töflu 11. má sjá 

upphæðirnar sem notast er við í rannsókninni þegar horft er til greiðslna til ellilífeyrisþega 

samkvæmt gamla greiðslukerfinu að viðbættum hækkunum til öryrkja um áramót. 

 

 

 

 

Lífeyrisþegar Ellilífeyrisþegar 2016 Örorkulífeyrisþegar 2017

Ellilífeyrir 39.862 kr. 42.852 kr.

Tekjutrygging 125.793 kr. 137.226 kr.

Heimilisuppbót 37.071 kr. 39.851 kr.

Framfærsluuppbót einstaklings 44.176 kr. 60.071 kr.

Framfærsluuppbót sambúðarfólks 47.121 kr. 47.805 kr.

Framfærsluviðmið einstaklings 246.902 kr. 280.000 kr.

Framfærsluviðmið sambúðarfólks 212.776 kr. 227.883 kr.

Upphæðir greiðslna til ellilífeyrisþega árið 2016 og til öryrkja árið 2017
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Tafla 11. Upphæðir samkvæmt gamla greiðslukerfinu miðað við gefnar forsendur um samsvarandi hækkanir 
og öryrkjar fengu um áramót 2017 

 

Heimild: Tryggingastofnun og útreikningar höfundar 

Í töflu 11 má sjá að upphæðirnar eru nánast þær sömu og í tilfelli öryrkja. Eini munurinn 

liggur, eins og fram hefur komið, í örlítið lægri tekjutryggingu, sem síðan leiðir til þess að 

upphæðir framfærsluuppbótar yrðu örlítið hærri þegar horft er á framfærsluuppbót til aðila 

með engar aðrar tekjur. Framfærsluuppbótin getur hins vegar orðið hærri ef skerðingar 

greiðslna annarra bótaflokka hafa hafist þegar greiðslur framfærsluuppbótar falla niður, þar 

sem um er að ræða greiðslu sem brúar bilið upp í yfirlýst framfærsluviðmið 

Tryggingastofnunar. Á þessari yfirferð yfir þróun kerfisins má sjá að tíðar breytingar hafa átt 

sér stað á töluvert flóknu kerfi og því hefur mögulega verið vandasamt fyrir lífeyrisþega að 

átta sig á rétti sínum og þeim upphæðum sem þeir ættu að fá á hverjum tímapunkti. Í kafla 

2.2 hér á eftir verða gefnar nánari útskýringar á kerfinu eins og það var fyrir breytingarnar og 

útreikningar greiðslna útskýrðir. 

3.2 Greiðslukerfið eins og það var út árið 2016 

Það sem helst flækti greiðslukerfið sem notast var við árið 2016 og gerði það illskiljanlegt var 

mismunur á frítekjumörkum og skerðingarhlutföllum. Frítekjumörk og skerðingarhlutföll 

voru breytileg og réðust af því hverskonar tekjur viðkomandi lífeyrisþegi fékk greiddar, það 

er lífeyrissjóðstekjur, launatekjur, fjármagnstekjur eða aðrar tekjur, ásamt því að einnig skipti 

máli hvaða bótaflokki greiðslurnar tilheyrðu. Í því samhengi verður hér umfjöllun um 

frítekjumörk og skerðingar fyrir hvern bótaflokk samkvæmt kerfinu.  

Ár 2017 Hækkun frá fyrra ári

Grunnlífeyrir ellilífeyrisþega 42.852 kr. 7,50%

Tekjutrygging ellilífeyrisþega 135.228 kr. 7,50%

Heimilisuppbót ellilífeyrisþega 39.851 kr. 7,50%

Samtals grunnlífeyrir og tekjutrygging 178.080 kr. 7,50%

Samtals grunnlífeyrir, tekjutrygging og heimilisuppbót 217.931 kr. 7,50%

Framfærsluuppbót einbúi (engar tekjur) 62.069 kr. 40,50%

Framfærsluuppbót sambúðarfólks (engar tekjur) 49.803 kr. 5,69%

Framfærsluviðmið einstaklings 280.000 kr. 13,41%

Framfærsluviðmið sambúðarfólks 227.883 kr. 7,10%

Upphæðir samkvæmt gamla greiðslukerfinu miðað við gefnar forsendur um 

samsvarandi hækkanir og til öryrkja um áramót 2017
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Grunnlífeyrir ellilífeyrisþega (ellilífeyrir) nam árið 2016 óskertur 39.862 kr. á mánuði 

(Tryggingastofnun)87. Miðað við hækkun á greiðslum til öryrkja síðastliðin áramót, myndu 

greiðslurnar vera 42.852 kr. á mánuði í dag (Tryggingastofnun, 2017)88. Greiðslurnar skertust 

ekki vegna lífeyristekna óháð upphæð þeirra og eins skertu útgreiðslur séreignarsparnaðar 

þær ekki þar sem skerðingar vegna slíkra tekna voru afnumdar árið 2009 líkt og fram kom í 

umfjöllun um þróun á greiðslukerfinu (Tryggingastofnun)89. Í tilfelli annarra tekna, það er 

tekna úr tekjuflokkunum launatekjur, fjármagnstekjur og aðrar tekjur var notast við 

frítekjumark að upphæð 214.602 kr. á mánuði og greiðslur ekki skertar ef launatekjur, 

fjármagnstekjur og aðrar tekjur voru undir því marki. Undir tekjuflokkinn aðrar tekjur falla 

skattskyldar tekjur sem ekki falla undir hina flokkana sem nefndir eru, ásamt greiðslum 

sjúkra- eða slysadagpeninga frá tryggingafélögum eða greiðslur úr sjúkrasjóðum 

stéttarfélaga. Skerðing lífeyris vegna mánaðarlegra tekna úr þessum tekjuflokkum umfram 

frítekjumarkið nam síðan 25% af umframupphæðinni (Tryggingastofnun, 2016)90. Notast var 

við örlítið aðra nálgun hvað fjármagnstekjurnar varðar. Þar hófust skerðingar ekki fyrr en 

samtölu frítekjumarks ellilífeyris og frítekjumarki vegna fjármagnstekna var náð. 

Frítekjumark fjármagnstekna var 98.640 kr. á ársgrundvelli og því bættust 8.220 kr. við 

frítekjumark ellilífeyris í tilfelli þessara tekna og var frítekjumark fjármagnstekna gagnvart 

ellilífeyri því 222.822 kr. á mánuði (Tryggingastofnun, 2016)91. 

Tekjutrygging ellilífeyrisþega laut öðrum lögmálum hvað skerðingar og frítekjumörk 

varðaði. Notast var við mismunandi frítekjumörk fyrir mismunandi tekjur og eftir það námu 

skerðingar mismunandi hlutföllum eftir því úr hvaða tekjuflokki þær komu. Frítekjumark 

lífeyrissjóðstekna gagnvart greiðslum úr tekjutryggingu nam 27.400 kr. á mánuði og eftir það 

námu skerðingar 38,35% allt þar til greiðslur úr bótaflokknum féllu niður. Frítekjumark 

launatekna nam 109.600 kr. á mánuði og mánaðarlegar launatekjur umfram þá upphæð lutu 

skerðingum. Skerðingarhlutfallið vegna tekna á bilinu 109.600 kr. – 214.602 kr. var 38,35% 
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og tekjur umfram 214.602 kr. skertu síðan greiðslur um sem nam 13,35% hlutfalli. Þegar 

kemur að fjármagnstekjum var einnig notast við frítekjumark og nam það 8.220 kr. á mánuði. 

Skerðingar greiðslna námu síðan 38,35% af mánaðarlegum tekjum umfram frítekjumarkið 

allt þar til samtölu frítekjumarksins og frítekjumarks ellilífeyris, það er 222.822 kr. var náð. 

Mánaðarlegar fjármagnstekjur umfram samtöluna skertu síðan tekjutrygginguna hlutfallslega 

um 13,35%. Tekjur sem heyrðu undir tekjuflokkinn „aðrar tekjur“, ollu einnig skerðingum á 

tekjutryggingu en með enn öðrum hætti. Ekki var notast við neitt frítekjumark hvað tekjur úr 

þessum tekjuflokki varðaði og því skertust greiðslur vegna allra tekna úr flokknum. Vegna 

mánaðarlegra tekna á bilinu 0 kr. til 214.602 kr. nam skerðingin 38,35% en hlutfallslegar 

skerðingar vegna tekna úr flokknum umfram 214.602 kr. á mánuði voru 13,35% 

(Tryggingastofnun, 2016)92. Greiðslur úr séreignarsjóðum komu ekki til skerðingar á 

greiðslum tekjutryggingar (Björn Berg Gunnarsson, 2017). Greiðslur tekjutryggingar árið 2016 

voru óskertar 125.793 kr. á mánuði og sé litið til hækkunarhlutfalls öryrkja um síðustu 

áramót væru þær í dag 135.228 kr. á mánuði í tilfelli ellilífeyrisþega (Tryggingastofnun, 

2017)93 (Tryggingastofnun)94. 

Heimilisuppbót ellilífeyrisþega var samkvæmt gamla kerfinu, líkt og í því nýja, eingöngu 

greidd þeim sem búa einir (Tryggingastofnun)95. Þessar greiðslur lutu skerðingum vegna 

tekna þar sem notast var við sambærileg frítekjumörk og hvað varðar tekjutryggingu. 

Skerðingarhlutfallið var hins vegar annað og hélst óbreytt, óháð upphæð tekna. Vegna 

launatekna var frítekjumarkið 109.600 kr. og skertust greiðslur um 11,3% af tekjum umfram 

það. Lífeyrissjóðsgreiðslur skertu heimilisuppbótina einnig um 11,3% eftir að frítekjumarki 

sem nam 27.400 kr. var náð. Skerðing vegna fjármagnstekna hófst þegar frítekjumarki þeirra 

var náð og nam 11,3%. Frítekjumark fjármagnstekna nam eins og gagnvart öðrum 

bótaflokkum 8.220 kr. á mánuði. Aðrar tekjur voru síðan án frítekjumarks líkt og gagnvart 

tekjutryggingu og var skerðingarhlutfall þeirra líkt og annarra tekjuflokka 11,3% 
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(Tryggingastofnun, 2016)96. Líkt og gagnvart áðurnefndum bótaflokkum komu útgreiðslur 

séreignarsparnaðar ekki til skerðingar á heimilisuppbót (Björn Berg Gunnarsson, 2017). 

Greiðslur heimilisuppbótar námu í árslok 2016 37.071 kr. á mánuði en sé horft til hækkunar á 

þessum greiðslum til öryrkja um áramót myndu þær nema í dag 39.851 kr. 

(Tryggingastofnun)97 (Tryggingastofnun, 2017)98. 

Sérstök uppbót vegna framfærslu (framfærsluuppbót) var greidd samkvæmt 

nákvæmlega sömu reglum og hún gerir í núverandi greiðslukerfi öryrkja. Í tilfelli 

ellilífeyrisþega líkt og hjá öryrkjum nú voru þessar greiðslur trygging þess að samanlagðar 

tekjur allra lífeyrisþega væru að lágmarki jafnar framfærsluviðmiði Tryggingastofnunar. 

Greiðslurnar námu því, í tilfelli þeirra sem þær fengu, mismun framfærsluviðmiðsins og 

samtölu allra annarra tekna, að meðtöldum greiðslum frá Tryggingastofnun. Hámarks 

framfærsluuppbót á árinu 2016, að því gefnu að skerðingar vegna annarra bótaflokka væru 

ekki hafnar, var því 47.121 kr. á mánuði í tilfelli lífeyrisþega í sambúð og 44.176 í tilfelli 

lífeyrisþega sem búsettir eru einir. Ef aðrar greiðslur voru hins vegar farnar að skerðast áður 

en framfærsluuppbótin féll niður, hækkuðu greiðslur hennar um þá upphæð sem 

skerðingarnar námu. Sé horft til hækkunar á framfærsluviðmiði hvað greiðslukerfi öryrkja 

varðar um síðustu áramót myndu hámarksgreiðslur vegna framfærsluuppbótar hvað varðar 

ellilífeyrisþega nú nema 49.803 kr. í tilfelli aðila í sambúð og 62.069 kr. í tilfelli lífeyrisþega 

sem býr einn (Tryggingastofnun, 2016)99 (Tryggingastofnun, 2017)100. Þessar greiðslur gætu 

þó hækkað ef skerðingar greiðslna úr öðrum bótaflokkum vegna tekna væru þegar hafnar, 

áður en greiðslur framfærsluuppbótar féllu niður. Skerðingar vegna framfærsluuppbótar 

voru hins vegar 100% eða svokölluð „króna á móti krónu“ skerðing vegna allra tekna, einnig 

útgreiðslum séreignarsparnaðar (Tryggingastofnun, 2017)101. Því gátu samanlagðar 
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heildartekjur lífeyrisþega ekki hækkað upp fyrir framfærsluviðmið Tryggingastofnunar á 

meðan lífeyrisþegar fengu greidda framfærsluuppbót og ekki fyrr en komið var yfir 

framfærsluviðmiðið sem auknar tekjur fóru að skila ávinningi í formi hærri heildartekna 

(Tryggingastofnun ríkisins, 2016)102. 

Að auki var lífeyrisþegum stundum greidd sérstök uppbót á lífeyri. Þær greiðslur komu 

hins vegar einungis til ef um áður tilgreindan kostnað var að ræða (Tryggingastofnun, 

2017)103. Greiðslurnar lutu semsagt framangreindum reglum um skerðingar og frítekjumörk, 

en auk þess er mikilvægt að fjalla um tvær reglur sem höfðu áhrif á greiðslur 

Tryggingastofnunar samkvæmt gamla greiðslukerfinu. Annars vegar er um að ræða reglu 

þess efnis að þegar réttur til grunnlífeyris fellur niður, til dæmis vegna of hárra tekna, á 

lífeyrisþegi um leið ekki rétt á greiðslum úr öðrum bótaflokkum (Tryggingastofnun, 2016)104. 

Hin reglan snerist um að fjármagnstekjur væru sameign hjóna og því bæri að gefa upp 

samtölu fjármagnstekna beggja, en að einungis helmingur þeirra kæmi síðan til skerðingar 

(Tryggingastofnun, 2016)105. 

Í köflunum hér á eftir verður greiðslukerfið skoðað nánar og meðal annars notast við 

útreikninga á skerðingum í því samhengi, ásamt því sem áhrif skerðinga verða sett fram á 

myndrænan hátt.  

3.2.1 Töluleg framsetning á áhrifum skerðinga samkvæmt gamla greiðslukerfinu 

Til að útskýra betur hvernig ákvörðun greiðslna samkvæmt fyrra greiðslukerfi ellilífeyris átti 

sér stað verða í þessum kafla settir fram útreikningar á skýrandi hátt og þannig reynt að gefa 

ennþá gleggri mynd af áhrifum skerðinga samkvæmt kerfinu. 

Í umfjölluninni er horft á hvern tekjuflokk fyrir sig og áhrif greiðslna úr tekjuflokknum á 

greiðslur úr mismunandi bótaflokkum samkvæmt kerfinu. Horft er til grunnlífeyris og 

tekjutryggingar ellilífeyrisþega auk heimilisuppbótar, en útskýringum varðandi 

framfærsluuppbót sleppt þar sem allar tekjur skerða greiðslur hennar um 100%. Mikilvægt er 

að hafa í huga eins og áður að heimilisuppbót er eingöngu greidd þeim sem búa einir. Miðað 
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er við að lífeyrisþegi í viðkomandi sýnidæmum hafi fengið greiddar 300.000 kr. í laun úr 

mismunandi tekjuflokkum. Ástæða þess að sú upphæð er valin er sú að hún er nægilega há 

til að gefa skýra mynd af öllum skerðingum kerfisins. Töflurnar með útreikningunum sýna 

upphæð óskertra greiðslna úr tilteknum flokki, frítekjumörk og skerðingar hvers bótaflokks 

gagnvart viðkomandi tekjuflokki. Upphæð skerðinga er síðan sett fram og dregin frá óskertri 

upphæð þannig að greiðslan sem viðkomandi aðili hefði átt rétt á kemur fram í lokin. 

Útreikningar fylgja síðan með.  

Fyrst verða áhrif lífeyrissjóðstekna skoðuð og í töflu 12 má sjá útreikning skerðinga fyrir 

bótaflokkana miðað við fyrrgreindar forsendur.  

Tafla 12. Skerðingar vegna 300.000 kr. lífeyrissjóðstekna á mánuði (gamla greiðslukerfið) 

 

Heimild: Tryggingastofnun og útreikningar höfundar 

Markverðustu upplýsingarnar í töflunni eru annars vegar að lífeyrissjóðsgreiðslur skertu 

ekki grunnlífeyri ellilífeyrisþega og því hefði lífeyrisþegi í þessari stöðu fengið greiddan 

óskertan ellilífeyri. Annað sem er athyglisvert er að skerðingar á greiðslum úr tekjutryggingu 

minnkuðu ekki þó frítekjumarki grunnlífeyris hefði verið náð og eingöngu var notast við eitt 

skerðingarhlutfall þegar um lífeyristekjur var að ræða. 

Í töflu 13 er sett fram sambærilegt dæmi, þó með þeirri breytingu að nú er um að ræða 

lífeyrisþega með 300.000 kr. í launatekjur. Í töflunni má sjá nokkuð ólíka niðurstöðu hvað 

varðar greiðslur úr öllum bótaflokkum og er ástæðan tvíþætt. Annars vegar var um að ræða 

Ellilífeyrir Tekjutrygging Heimilisuppbót Útreikningur

Óskert greiðsla 42.852 kr. 135.228 kr. 39.851 kr.

Frítekjumark tegundar launa x 27.400 kr. 27.400 kr.

Frítekjumark grunnlífeyris 214.602 kr. 214.602 kr. 214.602 kr.

Skerðing grunnlífeyris 

ellilífeyrisþega eftir að launatekjur 

hafa náð frítekjumarki (25%)

Greiðslur frá 

lífeyrissjóðum skerða 

ekki grunnlífeyrir

x x

Skerðing tekjutryggingar vegna 

tekna yfir frítekjumarki 

lífeyrisgreiðslna en undir 

frítekjumarki grunnlífeyris (38,35%) 

x 104.542 kr. x

(300.000 kr.-27.400 kr.)*38,35%

Skerðing tekjutryggingar vegna 

tekna umfram frítekjumark 

grunnlífeyris (13,35%)
x

Skerðingar tekjutryggingar vegna 

tekna frá lífeyrissjóðum haldast 

38,35% þar til greiðslur falla niður
x

Skerðing heimilisuppbótar vegna 

tekna umfram frítekjumark 

lífeyrisgreiðslna (11,3%)

x x 30.804 kr.

(300.000 kr.-27.400 kr.)*11,3%

Greiðsla frá Tryggingastofnun 42.852 kr. 30.686 kr. 9.047 kr.

42.852 kr.                                

135.228 kr.-104.542 kr.         

39.851 kr.-30.804 kr. 

Útreikningur á skerðingum mánaðarlegra greiðslna frá TR samkvæmt gamla greiðslukerfinu í tilfelli lífeyrisþega með 300.000 kr. 

lífeyrissjóðstekjur á mánuði (óskertar upphæðir innihalda hækkun til öryrkja um áramót). 
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gjörólíka upphæð hvað varðar frítekjumörk og hins vegar skertust greiðslur ellilífeyris vegna 

launatekna.  

Tafla 13. Skerðingar vegna 300.000 kr. launatekna á mánuði (gamla greiðslukerfið) 

 

Heimild: Tryggingastofnun og útreikningar höfundar 

Næst verða áhrif fjármagnstekna á greiðslur til ellilífeyrisþega samkvæmt gamla kerfinu 

skoðuð og má sjá áhrifin í töflu 14.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ellilífeyrir Tekjutrygging Heimilisuppbót Útreikningur

Óskert greiðsla 42.852 kr. 135.228 kr. 39.851 kr.

Frítekjumark tegundar launa 214.602 kr. 109.600 kr. 109.600 kr.

Frítekjumark grunnlífeyris 214.602 kr. 214.602 kr. 214.602 kr.

Skerðing grunnlífeyris 

ellilífeyrisþega eftir að launatekjur 

hafa náð frítekjumarki (25%)

21.350 kr. x x
(300.000 kr.-214.602 kr.)*25%

Skerðing tekjutryggingar vegna 

tekna yfir frítekjumarki 

lífeyrisgreiðslna en undir 

frítekjumarki grunnlífeyris (38,35%) 

x 40.268 kr. x

(214.602 kr.-109.600 kr.)*38,35%

Skerðing tekjutryggingar vegna 

tekna umfram frítekjumark 

grunnlífeyris (13,35%)
x 11.401 kr. x

(300.000 kr.-214.602 kr.)*13,35%

Skerðing heimilisuppbótar vegna 

tekna umfram frítekjumark 

lífeyrisgreiðslna (11,3%)

x x 21.515 kr.

(300.000 kr.-109.600 kr.)*11,3%

Greiðsla frá Tryggingastofnun 21.503 kr. 83.559 kr. 18.336 kr.

42.852 kr.-21.350 kr.                         

135.228 kr.-40.268 kr.-11.401 kr.                                   

39.851 kr.-21.556 kr. 

Útreikningur á skerðingum mánaðarlegra greiðslna frá TR samkvæmt gamla greiðslukerfinu í tilfelli lífeyrisþega 

með 300.000 kr. launatekjur á mánuði (óskertar upphæðir innihalda hækkun til öryrkja um áramót). 
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Tafla 14. Skerðingar vegna 300.000 kr. fjármagnstekna á mánuði (gamla greiðslukerfið) 

 

Heimild: Tryggingastofnun og útreikningar höfundar 

Eins og sjá má er útkoman gjörólík, enda voru áhrif fjármagnstekna önnur en þeirra tekna 

sem þegar hafa verið skoðaðar. Það sem helst skýrir muninn eru mjög lág frítekjumörk 

fjármagnstekna og að notast var við frítekjumark sem samstóð af samtölu frítekjumarks 

grunnlífeyris og frítekjumarks fjármagnstekna, í stað frítekjumarks grunnlífeyris eingöngu líkt 

og í tilfelli annarra tekna. 

 Síðasti tekjuflokkurinn er „aðrar tekjur“, en þeim flokki tilheyra aðrar tekjur en tilheyra 

flokkunum sem fjallað hefur verið um, auk greiðslna úr sjúkrasjóðum verkalýðsfélaga og 

sjúkra- og slysadagpeninga frá tryggingafélögum (Tryggingastofnun, 2016)106. Sjá má áhrif 

slíkra tekna í töflu 15 Um er að ræða enn aðra niðurstöðu sem skýrist fyrst og fremst af því 

að ekki voru nein frítekjumörk í tilfelli annarra tekna. 

 

 

 

 

                                                      
106

 Reiknivél lífeyris miðað við eldri tímabil – skoðað á vefsvæði Tryggingastofnunar 04.07.2017 

Ellilífeyrir Tekjutrygging Heimilisuppbót Útreikningur

Óskert greiðsla 42.852 kr. 135.228 kr. 39.851 kr.

Frítekjumark tegundar launa 8.220 kr. 8.220 kr. 8.220 kr.

Frítekjumark grunnlífeyris 214.602 kr. 214.602 kr. 214.602 kr.

Samtala frítekjumarka 222.822 kr. 222.822 kr. 222.822 kr. 214.602 kr. + 8.220 kr.

Skerðing grunnlífeyris 

ellilífeyrisþega eftir að launatekjur 

hafa náð frítekjumarki (25%)

19.295 kr. x x
(300.000 kr.-222.822 kr.)*25%

Skerðing tekjutryggingar vegna 

tekna yfir frítekjumarki 

lífeyrisgreiðslna en undir 

frítekjumarki grunnlífeyris (38,35%) 

x 82.300 kr. x

(222.822 kr.-8.220 kr.)*38,35%

Skerðing tekjutryggingar vegna 

tekna umfram frítekjumark 

grunnlífeyris (13,35%)
x 10.303 kr. x

(300.000 kr.-222.822 kr.)*13,35%

Skerðing heimilisuppbótar vegna 

tekna umfram frítekjumark 

lífeyrisgreiðslna (11,3%)
x x 32.971 kr.

(300.000 kr.-109.600 kr.)*11,3%

Greiðsla frá Tryggingastofnun 23.557 kr. 42.625 kr. 6.880 kr.

42.852 kr.-19.295kr.                         

135.228 kr.-82.300 kr.-10.303 kr.                                   

39.851 kr.-32.971 kr. 

Útreikningur á skerðingum mánaðarlegra greiðslna frá TR samkvæmt gamla greiðslukerfinu í tilfelli lífeyrisþega 

með 300.000 kr. fjármagnstekjur á mánuði (óskertar upphæðir innihalda hækkun til öryrkja um áramót). 
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Tafla 15. Skerðingar vegna 300.000 kr. annarra tekna á mánuði (gamla greiðslukerfið) 

 

Heimild: Tryggingastofnun og útreikningar höfundar 

Umfjöllun þessari var ætlað til að varpa skýrara ljósi á hversu breytileg áhrif það hafði á 

greiðslur Tryggingastofnunar til ellilífeyrisþega samkvæmt samkvæmt gamla kerfinu, hvernig 

tekna var aflað. Í næsta kafla gefur að líta myndræna framsetningu á því hvernig greiðslur 

stofnunarinnar til lífeyrisþega skertust vegna mismunandi tekna og er markmið kaflans að 

skýra virkni kerfisins ennþá betur en hingað til hefur verið gert.  

3.2.2 Myndræn framsetning á áhrifum skerðinga samkvæmt gamla greiðslukerfinu 

Auðveldara getur verið að átta sig á virkni gamla greiðslukerfisins þegar notast er við 

myndræna framsetningu. Í þessum kafla verður virkni kerfisins útskýrð með myndrænum 

hætti og umfjölluninni skipt upp eftir því um hverskonar tekjur er að ræða. Skoðuð verða 

áhrif lífeyrissjóðstekna, launatekna, fjármagnstekna og annarra tekna og bæði skoðað 

hvernig tekjurnar hafa áhrif á greiðslur úr einstökum bótaflokkum og eins hvernig áhrifin 

voru á heildargreiðslur Tryggingastofnunar til ellilífeyrisþega í öllum bótaflokkum. 

Á mynd 1 gefur að líta línurit sem sýnir áhrif lífeyrissjóðstekna á hvern og einn bótaflokk, 

hvernig greiðslur úr flokkunum breytast með auknum lífeyrissjóðstekjum og hvar greiðslur 

falla niður. 

Ellilífeyrir Tekjutrygging Heimilisuppbót Útreikningur

Óskert greiðsla 42.852 kr. 135.228 kr. 39.851 kr.

Frítekjumark tegundar launa 0 kr. 0 kr. 0 kr.

Frítekjumark grunnlífeyris 214.602 kr. 214.602 kr. 214.602 kr.

Skerðing grunnlífeyris 

ellilífeyrisþega eftir að launatekjur 

hafa náð frítekjumarki (25%)

21.350 kr. x x
(300.000 kr.-214.602 kr.)*25%

Skerðing tekjutryggingar vegna 

tekna yfir frítekjumarki 

lífeyrisgreiðslna en undir 

frítekjumarki grunnlífeyris (38,35%) 

x 82.300 kr. x

214.602 kr.*38,35%

Skerðing tekjutryggingar vegna 

tekna umfram frítekjumark 

grunnlífeyris (13,35%)
x 11.401 kr. x

(300.000 kr.-214.602 kr.)*13,35%

Skerðing heimilisuppbótar vegna 

tekna umfram frítekjumark 

lífeyrisgreiðslna (11,3%)

x x 33.900 kr.

300.000 kr.*11,3%

Greiðsla frá Tryggingastofnun 21.502 kr. 41.528 kr. 5.951 kr.

42.852 kr.-21.350 kr.              

135.228 kr.-82.300 kr.-11.401 kr. 

39.851 kr.-33.900 kr. 

Útreikningur á skerðingum mánaðarlegra greiðslna frá TR samkvæmt gamla greiðslukerfinu í tilfelli lífeyrisþega 

með 300.000 kr. aðrar tekjur á mánuði (óskertar upphæðir innihalda hækkun til öryrkja um áramót). 
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Mynd 1. Greiðslur TR að teknu tilliti til lífeyristekna  
Heimild: Tryggingastofnun og útreikningar höfundar 

Sjá má, eins og fram kom í síðasta kafla, að lífeyrissjóðstekjur skertu ekki grunnlífeyri 

ellilífeyris og því gátu lífeyrisþegar gengið að því vísu að fá óskertan ellilífeyri. Á myndinni má 

einnig sjá hvernig frítekjumörk tekjutryggingar og heimilisuppbótar komu í veg fyrir 

skerðingar til að byrja með, áður en skerðingar hófust. Greiðslurnar úr þessum flokkum 

skertust síðan línulega allt þar til þær féllu niður, enda er eingöngu um eitt skerðingarhlutfall 

að ræða í tilfelli lífeyrissjóðstekna eins og áður hefur komið fram. Örlítill munur var á áhrifum 

lífeyrissjóðstekna á framfærsluuppbót eftir því hvort um var að ræða lífeyrisþega sem bjó 

einn eða lífeyrisþega í sambúð. Eins og áður kom fram var framfærsluuppbót greidd þeim 

sem ekki náðu upp í framfærsluviðmið og var það sem upp á vantaði greitt sem 

framfærsluuppbót. Með hækkandi tekjum skertist þessi bótaflokkur því um krónu á móti 

krónu. Þegar hins vegar tekjutrygging og heimilisuppbót fóru að skerðast kom það til 

frádráttar á lækkun framfærsluuppbótar þannig að lífeyrisþegi færi ekki undir 

framfærsluviðmiðið og það hafði síðan þau áhrif að útreikningur var misjafn eftir því hvort 

aðili var í sambúð eða bjó einn þar sem í öðru tilfellinu skertist eingöngu tekjutryggingin en í 

hinu tilfellinu einnig heimilisuppbót. Auk þess voru hámarksupphæðir framfærsluuppbótar, 

miðað við engar skerðingar greiðslna úr öðrum bótaflokkum, örlítið misjafnar eftir því hvort 

lífeyrisþeginn bjó einn eða var í sambúð. Þær væru í dag í tilfelli ellilífeyrisþega, að 

viðbættum hækkunum til öryrkja um áramót 49.803 kr. á mánuði að hámarki fyrir 
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sambúðarfólk og 62.069 kr. á mánuði fyrir þá sem búa einir en hækkuðu í takt við skerðingar 

annarra greiðslna til að tryggja að lífeyrisþegar næðu framfærsluviðmiði (Tryggingastofnun, 

2016)107. 

Næst verður litið á hver áhrif lífeyrissjóðstekna voru á heildargreiðslur frá 

Tryggingastofnun. Umfjölluninni er skipt í tvennt þar sem greiðslur stofnunarinnar voru 

misjafnar eftir búsetuformi, það er hvort lífeyrisþegi hafi búið einn eða verið í sambúð. Á 

mynd 2 má sjá hvaða áhrif lífeyristekjur höfðu á heildargreiðslur frá stofnuninni og áfram 

gert ráð fyrir að hækkanir til öryrkja og ellilífeyrisþega um áramót séu innifaldar í 

greiðsluupphæðum. 

 

Mynd 2. Áhrif lífeyristekna á heildargreiðslur frá TR (lífeyrisþegi sem býr einn) 
Heimild: Tryggingastofnun og útreikningar höfundar 

Þarna má sjá að þegar ekki var um neinar tekjur að ræða, myndu greiðslur samkvæmt 

kerfinu jafngilda framfærsluviðmiðinu sem er í dag í tilfelli öryrkja sem búa einir 280.000 kr. 

eins og áður hefur komið fram. Eftir því sem tekjurnar jukust skertist síðan 

framfærsluuppbótin jafnt og þétt og myndi miðað við núverandi framfærsluviðmið falla 

niður við rúmlega 96 þúsund króna mánaðarlegar tekjur. Tekjutrygging og heimilisuppbót 
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 Útreikningur lífeyris og tengdra bóta - janúar 2016 – skoðað á vefsvæði Tryggingastofnunar 07.07.2017 
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byrjuðu síðan að skerðast þegar 27.400 kr. mánaðarlegum tekjum var náð og féllu niður 

þegar þær námu rúmlega 350 þúsund krónum. Tekjutrygging hefði svo fallið niður þegar 

tekjur hefðu náð rétt rúmlega 380 þúsund króna tekjum. Ellilífeyrir hélst síðan óskertur óháð 

tekjum. 

Á mynd 3 má sjá hvernig þetta leit út fyrir lífeyrisþega í sambúð. Hann fékk ekki greidda 

heimilisuppbót og því var aðeins um þrjá bótaflokka að ræða í hans tilviki.  

 

Mynd 3. Áhrif lífeyristekna á heildargreiðslur frá TR (lífeyrisþegi í sambúð) 
Heimild: Tryggingastofnun og útreikningar höfundar 

Miðað við gefnar forsendur, það er að núverandi framfærsluviðmið öryrkja væri í gildi í 

tilfelli ellilífeyrisþega ef ennþá væri notast við gamla kerfið, væri viðmiðið 227.883 kr. á 

mánuði og myndu greiðslur Tryggingastofnunar nema þeirri upphæð ef ekki væri um aðrar 

tekjur að ræða. Framfærsluuppbótin skertist síðan um krónu á móti krónu þar til skerðingar 

tekjutryggingar hæfust og þá kæmu þær skerðingar til frádráttar á skerðingum 

framfærsluuppbótar. Framfærsluuppbótin félli síðan niður þegar tæplega 64 þúsund króna 

mánaðartekjum væri náð, ólíkt því sem væri í tilfelli einbúa sem myndi fá þessar greiðslur 

þrátt fyrir töluvert hærri tekjur, líkt og sást á mynd 3. Áhrif á aðra bótaflokka væru þau sömu 

og í tilfelli þess sem býr einn. Auk þess hefði tekjutrygging fallið niður við sama tekjumark, en 

ellilífeyrir staðið óskertur óháð tekjum. 
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Núna verða skoðuð áhrif launatekna. Um er að ræða gjörólík áhrif eins og sjá má á línuriti 

á mynd 4 þar sem áhrifin eru sýnd fyrir hvern og einn bótaflokk.  

 

Mynd 4. Greiðslur TR að teknu tilliti til launatekna 
Heimild: Tryggingastofnun og útreikningar höfundar 

Þarna sést að framfærsluuppbót féll niður við mun lægra tekjumark í tilfelli launatekna 

vegna þess að frítekjumörk annarra bótaflokka eru lægri og greiðslur úr bótaflokknum þurfa 

því ekki að taka mið af og skila til baka skerðingum greiðslna úr öðrum bótaflokkum. Sjá má 

að skerðingar tekjutryggingar og heimilisuppbótar hófust við sömu launaupphæð og skertust 

til að byrja með báðar línulega, allt þar til frítekjumörkum ellilífeyris var náð og 

skerðingarhlutfallið minnkaði töluvert. Ellilífeyrir fór að skerðast eftir að frítekjumörkum 

hans var náð og athyglisvert er að sjá að þegar hann féll niður, féllu bæði greiðslur 

tekjutryggingar og heimilisuppbótar niður án þess að skerðingar leiddu til þess. 

Í framhaldinu er vert að skoða hver áhrif launatekna voru á heildargreiðslur frá 

Tryggingastofnun. Líkt og á línuritinu er sviðsmyndin talsvert önnur, en hana má sjá fyrir 

lífeyrisþega sem bjó einn á mynd 5.  

Þarna sést skýrt hvernig skerðingar greiðslna úr öðrum bótaflokkum höfðu ekki hafist 

þegar framfærsluuppbót féll niður. Einnig er athyglisvert að sjá að áhrif af því að 

skerðingarhlutfall tekjutryggingar minnkaði þegar frítekjumarki ellilífeyris var náð eru 

illgreinanleg á myndinni vegna þess að ellilífeyrir byrjaði að skerðast á sama tíma. Þegar 
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mánaðarlegum launagreiðslum að upphæð 386.010 kr. væri náð myndu síðan greiðslur 

ellilífeyris falla niður og leiða til þess að aðrar greiðslur féllu einnig niður. 

 

Mynd 5. Áhrif launatekna á heildargreiðslur frá TR (lífeyrisþegi sem býr einn) 
Heimild: Tryggingastofnun og útreikningar höfundar 

Fyrir lífeyrisþega sem var í sambúð er þetta síðan afar svipað, fyrir utan að ekki var greidd 

heimilisuppbót. Þá sviðsmynd má sjá á mynd 6. Sjá má að greiðslur hefðu fallið niður við 

sama tekjumark og í tilfelli einbúa, það er við 386.010 kr. launatekjur. 
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Mynd 6. Áhrif launatekna á heildargreiðslur frá TR (lífeyrisþegi í sambúð) 
Heimild: Tryggingastofnun og útreikningar höfundar 

Næst verður litið á áhrif fjármagnstekna á greiðslur Tryggingastofnunar. Eins og fram kom 

í fyrri köflum voru enn aðrar reglur um skerðingar hvað þær varðar. Á mynd 7 má greina 

áhrif þeirra á hvern bótaflokk. 

 

Mynd 7. Greiðslur TR að teknu tilliti til fjármagnstekna  
Heimild: Tryggingastofnun og útreikningar höfundar 
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Greina má á myndinni, eins og áður hefur komið fram, að í tilfelli fjármagnstekna er 

frítekjumarkið mjög lágt og nemur aðeins 8.220 kr. Sjá má að á meðan tekjur eru undir þessu 

marki skertust ekki greiðslur tekjutryggingar og heimilisuppbótar. Þegar markinu var náð 

byrjuðu þessir bótaflokkar hins vegar að skerðast með þeim afleiðingum að það hægði á 

skerðingum framfærsluuppbótar. Þegar samtölu frítekjumarks grunnlífeyris og frítekjumarks 

fjármagnstekna var síðan náð hófust skerðingar ellilífeyrisins en á móti hægði á 

hlutfallslegum skerðingum tekjutryggingar. Allar greiðslur féllu síðan niður þegar upphæð 

tekna olli niðurfellingu ellilífeyris líkt og í tilfelli launatekna. 

Ef horft er á áhrif fjármagnstekna á heildargreiðslur frá Tryggingastofnun fáum við þriðju 

sviðsmyndina, ólíka þeim sviðsmyndum sem lífeyrissjóðsgreiðslur og launatekjur 

framkölluðu. Á mynd 8 má sjá áhrifin í tilfelli lífeyrisþega sem bjó einn.  

 

Mynd 8. Áhrif fjármagnstekna á heildargreiðslur frá TR (lífeyrisþegi sem býr einn) 
Heimild: Tryggingastofnun og útreikningar höfundar 

Þarna sést hvernig skerðingar tekjutryggingar og heimilisuppbótar hófust mun fyrr heldur 

en í tilfelli launatekna, vegna mjög misjafnra frítekjumarka. Í upphafi skertist eingöngu 

framfærsluuppbótin en þegar frítekjumarki fjármagnstekna var náð byrjuðu bæði 

tekjutrygging og heimilisuppbót að skerðast líka og við það minnkaði örlítið hlutfallsleg 

skerðing framfærsluuppbótar. Sjá má á myndinni hvernig skerðing grunnlífeyris 

ellilífeyrisþega hefst við hærri tekjur heldur en í tilfelli launa. Þetta skýrist af því sem áður 
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hefur komið fram að skerðingar grunnlífeyris í tilfelli fjármagnstekna hefjast þegar tekjurnar 

nema samtölu frítekjumarks ellilífeyris og frítekjumarks fjármagnstekna sem eru 

mánaðarlegar fjármagnstekjur að upphæð 222.822 kr. Þar sem skerðingarnar hefjast við 

hærri tekjuupphæð falla greiðslur einnig niður við hærra tekjumark heldur en í tilfelli 

launatekna. Í tilfelli heimilisuppbótar hefðu greiðslur fallið niður við rétt rúmlega 360 þúsund 

króna tekjur og í tilfelli ellilífeyris við 394.229 kr. Það hefði síðan haft þau áhrif á 

tekjutrygginguna að hún hefði einnig fallið niður við sama tekjumark þar sem allar aðrar 

greiðslur falla niður um leið og greiðslur ellilífeyris. 

Í tilfelli lífeyrisþega í sambúð er sviðsmyndin mjög áþekk, að því undanskyldu að 

heimilisuppbótin var ekki til staðar fyrir sambúðarfólk. Grunnlífeyrir ellilífeyrisþega og þar 

með tekjutryggingar einnig, hefðu fallið út við sama tekjumark. Á mynd 9. má sjá umrædda 

sviðsmynd.  

 

Mynd 9. Áhrif fjármagnstekna á heildargreiðslur frá TR (lífeyrisþegi í sambúð) 
Heimild: Tryggingastofnun og útreikningar höfundar 

Að lokum verða áhrif annarra tekna á greiðslur Tryggingastofnunar skoðuð. Þar er um að 

ræða eina útfærslu enn, hvað skerðingar varðar, sem er þó að sumu leyti ólík hinum. Á mynd 

10 má sjá áhrif annarra tekna á greiðslur hvers bótaflokks. 
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Mynd 10. Greiðslur TR að teknu tilliti til annarra tekna 
Heimild: Tryggingastofnun og útreikningar höfundar 

Á myndinni sést að greiðslur tekjutryggingar og heimilisuppbótar byrjuðu að skerðast 

strax og tekjur úr tekjuflokkunum komu til, enda ekki um neitt frítekjumark að ræða. Þetta 

hafði þau áhrif að greiðslur framfærsluuppbótar féllu niður við hærri tekjumörk, því 

skerðingar á greiðslum framfærsluuppbótar voru minni vegna skerðinga greiðslna úr hinum 

bótaflokkunum frá upphafi tekjuöflunar. Ellilífeyririnn skertist hins vegar ekki fyrr en 

frítekjumarki hans var náð. Þegar því var náð og skerðingarnar hófust hægði síðan á 

skerðingu hvað varðaði greiðslur tekjutryggingar líkt og þegar um var að ræða launa- og 

fjármagnstekjur, auk þess sem greiðslur tekjutryggingar féllu niður þegar greiðslur ellilífeyris 

féllu niður líkt og í tilfelli áðurnefndra tekjuflokka. 

Þegar skoðuð eru áhrif annarra tekna á heildargreiðslur frá Tryggingastofnun má sjá að 

þau eru mjög áþekk þeim áhrifum sem komu fram vegna fjármagnstekna. Á mynd 11 má sá 

hver áhrifin voru í tilfelli lífeyrisþega sem býr einn. 
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Mynd 11. Áhrif annarra tekna á heildargreiðslur frá TR (lífeyrisþegi sem býr einn) 
Heimild: Tryggingastofnun og útreikningar höfundar 

Eini munurinn á áhrifum annarra tekna á greiðslurnar og áhrifum vegna fjármagnstekna 

var að í tilfelli fjármagnstekna var um að ræða frítekjumörk hvað varðaði greiðslur 

tekjutryggingar og heimilisuppbótar, sem síðan hækkuðu líka frítekjumörk ellilífeyris um 

upphæðina sem þau námu. Þar sem frítekjumörk fjármagnstekna bættust við frítekjumörk 

ellilífeyris, sem þar með byrjaði að skerðast við hærri tekjuupphæð úr tekjuflokknum, féllu 

greiðslur síðar niður ef um var að ræða fjármagnstekjur. Frítekjumörkin voru hins vegar mjög 

lág og því áhrifin að mörgu leyti mjög áþekk vegna tekna úr þessum tekjuflokkum eins og sjá 

má ef myndir sem sýna áhrif af öflun tekna sem tilheyra tekjuflokkunum eru bornar saman. 

Eins og sjá má á myndinni hefðu í greiðslur heimilisuppbótar, þessu tilfelli, fallið niður við 

rúmlega 350.000 kr. tekjur og greiðslur ellilífeyris og tekjutryggingar við 386.010 kr. 

tekjumark þegar ellilífeyrin hefði fallið út. 

Í tilfelli lífeyrisþega í sambúð voru áhrifin síðan mjög áþekk, fyrir utan það að hann fékk 

ekki greidda heimilisuppbót. Greiðslur falla niður við sama tekjumark í tilfelli sambúðarfólks. 

Áhrifin má sjá á mynd 12. 



 

80 

 

Mynd 12. Áhrif annarra tekna á heildargreiðslur frá TR (lífeyrisþegi í sambúð) 
Heimild: Tryggingastofnun og útreikningar höfundar 

Í köflunum hér að framan hefur verið fjallað ýtarlega um greiðslukerfið sem lengi var 

notast við til að reikna út greiðslur til ellilífeyrisþega en vék fyrir nýju kerfi um áramótin 

2016-2017. Í næstu köflum tekur við sambærileg umfjöllun um nýja kerfið og þannig er búinn 

til grundvöllur til að bera kerfin saman og leggja mat á kosti og galla hvors þeirra. Í þriðja 

kafla sem síðan kemur í framhaldinu verða settir fram útreikningar á greiðslum 

Tryggingastofnunar til lífeyrisþega sem búa við misjafnar aðstæður, hvað varðar tekjur og 

hjúskaparform, miðað við bæði kerfin. Í framhaldinu má meta áhrif breytinganna á 

mismunandi hópa lífeyrisþega, sem styrkir grundvöllinn fyrir samanburði á kerfunum.  

3.3 Greiðslukerfið sem tekið var í notkun í upphafi árs 2017 

Í upphafi þessa árs tóku gildi breytingar á lögum um almannatryggingar. Breytingarnar fólu í 

sér víðtækar breytingar á greiðslukerfi stofnunarinnar en þó aðeins á greiðslum til 

ellilífeyrisþega þar sem ekki náðist sátt við Öryrkjabandalagið um samskonar breytingar á 

greiðslukerfi öryrkja (Atli Ísleifsson, 2016).  

Markmið breytinganna voru að styrkja stoðir kerfisins gagnvart þeim ellilífeyrisþegum sem 

búa við lága framfærslu, gera kerfið meira hvetjandi hvað varðar atvinnuþátttöku 

ellilífeyrisþega og að reyna að ná fram betra samspili kerfisins við lífeyriskerfið. Auk þess var 
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eitt af markmiðunum að takast á við þær samfélagslegu áskoranir sem felast í auknu langlífi 

og hlutfallslegri fjölgun fólks á lífeyrisaldri (Stjórnarráð Íslands, 2016)108. Enn fremur voru það 

markmið með breytingunni að auka sveigjanleika hvað varðar töku lífeyris og einfalda kerfið 

meðal annars með því að fækka bótaflokkum og samræma skerðingar milli tekjuflokka 

(Tryggingastofnun, 2016)109.  

Breytingarnar á kerfinu fólust í því að bótaflokkum var fækkað og eru þeir nú einungis 

tveir. Auk þess var skerðingarhlutföllum breytt þannig að skerðingar vegna allra tekna eru 

þær sömu og því aðeins um eitt frítekjumark að ræða fyrir hvorn bótaflokk. Bótaflokkarnir 

sem notast er við samkvæmt nýja kerfinu eru ellilífeyrir og heimilisuppbót (Björn Berg 

Gunnarsson, 2017). Sveigjanleiki var aukinn með því að heimila töku lífeyris frá allt að 65 ára 

aldri gegn varanlegri lækkun mánaðarlegra réttinda og fresta töku lífeyris til allt að 80 ára 

aldurs gegn varanlegri hækkun réttinda. Miðað er við að hækkanir og lækkanir á 

mánaðarlegum réttindum þegar lífeyristöku er frestað eða flýtt nemi 0,5% fyrir hvern 

mánuð. Breytingarnar varðandi það að flýta lífeyristöku tóku gildi í upphafi þessa árs en 

frestun til allt að 80 ára aldurs gildir einungis fyrir þá sem eru fæddir árið 1952 eða síðar. 

Aðrir sem eldri eru geta þó frestað töku til allt að 72 ára aldurs gegn sambærilegri hækkun á 

réttindum. Í upphafi árs 2018 taka síðan gildi breytingar sem gefa ellilífeyrisþegum kost á að 

taka hálfan lífeyri samhliða 50% vinnu þar sem tekjur munu ekki hafa áhrif á greiðslur. 

Aukinn sveigjanleiki nýja kerfisins felst líka í því að lífeyrisþegar hafa nú 30 daga 

umhugsunarfrest eftir að umsókn hefur verið lögð inn og geta fallið frá umsókn ef þeir 

komast að því að frestun á lífeyristöku henti þeim betur (Tryggingastofnun, 2016)110. 

Til stóð að hækka lífeyrisaldur einnig í skrefum og átti það að vera hluti af breytingunum 

(Velferðarráðuneytið, 2016). Breytingunni var hins vegar frestað um óákveðinn tíma þar sem 

hið svokallaða „SALEK“ samkomulag sem miðaði að því að jafna lífeyrisréttindi landsmanna 

var sett í biðstöðu og því engin sátt um þessar breytingar á meðan svo er (Björn Berg 

Gunnarsson, 2017). 

                                                      
108

 Frumvarp til breytinga á lögum um almannatryggingar til umsagnar – skoðað á vefsvæði Stjórnarráðs 

Íslands 11.06.2017 

109
 Ný lög um ellilífeyri 1.janúar 2017 – skoðað á vefsvæði Tryggingastofnunar 06.07.2017 

110
 Ný lög um ellilífeyri 1.janúar 2017 – skoðað á vefsvæði Tryggingastofnunar 06.07.2017 
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Hér á eftir verður umfjöllun um þá tvo bótaflokka sem tilheyra nýja greiðslukerfinu, þau 

frítekjumörk sem eru nú í gildi og hvaða skerðingar eiga við um hvorn flokk.  

Ellilífeyrir getur að hámarki orðið 228.734 kr. samkvæmt nýja kerfinu ef um er að ræða 

aðila sem hefur lágar eða jafnvel engar tekjur (Tryggingastofnun, 2017)111. Þessi bótaflokkur 

samanstendur í raun af þrem bótaflokkum í gamla kerfinu, ellilífeyri, tekjutryggingu og 

framfærsluuppbót (Björn Berg Gunnarsson, 2017). Frítekjumörk bótaflokksins eru 25.000 kr. 

á mánuði hvað varðar alla tekjuflokka samanlagt og skerðingar hefjast því þegar 

mánaðarlegar tekjur verða hærri en sú upphæð, óháð því hvernig tekjurnar eru tilkomnar. 

Skerðingarhlutfall bótaflokksins er 45%, það er greiðslur skerðast um 45% af launum umfram 

25.000 kr. á mánuði (Tryggingastofnun, 2017)112. 

Heimilisuppbót er greidd þeim sem búa einir og hafa ekkert hagræði af sambúð með 

öðrum (Björn Berg Gunnarsson, 2017). Óskertar greiðslur heimilisuppbótar samkvæmt nýja 

greiðslukerfinu nema 52.316 kr. Frítekjumarkið er eins og í tilfelli ellilífeyris 25.000 kr. á 

mánuði og er þar um að ræða allar tekjur, óháð því hvernig þeirra er aflað. Skerðingarnar 

nema síðan 11,9% af tekjum umfram umrætt frítekjumark (Tryggingastofnun, 2017)113.  

Greina má að óskertar greiðsluupphæðir úr bótaflokkunum tveimur samkvæmt nýja 

kerfinu eru töluvert hærri nú heldur en þær voru samkvæmt gamla kerfinu og 

skerðingarhlutföllin eru einnig hærri nú. Þegar horft er til þeirra hækkana sem komu til um 

áramót hvað varðar örorkubætur og ætla má að hefðu einnig komið til í tilfelli 

ellilífeyrisgreiðslna ef kerfinu hefði ekki verið breytt, má sjá að þær eru töluverður hluti 

þeirra hækkana á greiðsluupphæðum sem komu til með nýja kerfinu. Í töflu 16 má sjá 

hvernig greiðslur til öryrkja og framfærsluviðmið þeirra breyttust milli áranna 2016 og 2017, 

ásamt hlutfallslegri breytingu upphæða. Að auki er í töflunni samsvarandi breyting á 

tekjutryggingu ellilífeyrisþega miðað við sömu hlutfallslegu breytingu og varð á 

greiðsluupphæðum sama bótaflokks í tilfelli öryrkja nú um áramót, þar sem 

                                                      
111

 Ellilífeyrir, útreikningur lífeyris og tengdra bóta - janúar 2017 – skoðað á vefsvæði Tryggingastofnunar 

28.06.2017 

112
 Ellilífeyrir, útreikningur lífeyris og tengdra bóta - janúar 2017 – skoðað á vefsvæði Tryggingastofnunar 

28.06.2017 

113
 Ellilífeyrir, útreikningur lífeyris og tengdra bóta - janúar 2017 – skoðað á vefsvæði Tryggingastofnunar 

28.06.2017 
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greiðsluupphæðir tekjutryggingar voru misjafnar hvað örorku- og ellilífeyrisþega varðar árið 

2016. Óskert upphæð tekjutryggingar til ellilífeyrisþega var þá 125.793 kr. á mánuði, en til 

örorkulífeyrisþega 127.652 kr. 

Tafla 16. Greiðsluupphæðir, framfærsluviðmið og framfærsluuppbót miðað við engar tekjur (öryrkjar) 

 

Heimild: Tryggingastofnun og útreikningar höfundar 

Þarna má sjá að hækkun helstu bótaflokka samkvæmt gamla kerfinu sem ennþá er notast 

við hvað varðar greiðslur til öryrkja voru 7,5%. Einnig má sjá að framfærsluviðmið hækka 

töluvert meira, það er 13,41% í tilfelli einbúa og rúmlega 7% í tilfelli sambúðarfólks. Það 

þýðir að ásamt greiðslum framfærsluuppbótar til öryrkja standa ellilífeyrisþegar sem þiggja 

greiðslur úr nýja greiðslukerfinu og öryrkjar sem ennþá fá greitt úr gamla kerfinu nánast 

jafnfætis hvað heildargreiðslur varðar, sé miðað við að viðkomandi lífeyrisþegar þéni engar 

aðrar tekjur. Nýtt greiðslukerfi ellilífeyris gerir ráð fyrir að óskertar mánaðarlegar greiðslur til 

sambúðarfólks á þessu ári nemi 228.734 kr. og séu einungis úr bótaflokknum „ellilífeyrir“. Í 

tilfelli einstaklinga gerir kerfið síðan ráð fyrir greiðslum ellilífeyris og heimilisuppbótar og er 

samtala óskertra greiðslna úr þessum bótaflokkum 281.050 kr. Í kjölfarið á hækkunum um 

áramótin á greiðslum til öryrkja nema heildargreiðslur til sambúðarfólks 227.883 kr. ef miðað 

er við að ekki sé um neinar aðrar tekjur að ræða. Sú upphæð er samtala óskerts ellilífeyris, 

óskertrar tekjutryggingar og fullrar framfærsluuppbótar. Öryrki sem býr einn og hefur engar 

aðrar tekjur fengi síðan í sinn hlut óskertar greiðslur ellilífeyris, tekjutryggingar og 

heimilisuppbótar, auk fullrar framfærsluuppbótar og myndi samtala eftirfarandi greiðslna 

nema 280.000 kr. Ef við gefum okkar það sem ætti að teljast afar líklegt, að ellilífeyrisþegar 

hefðu notið sömu hækkana og öryrkjar um áramót ef áfram hefði verið notast við gamla 

kerfið, þá kemur í ljós að hækkanir greiðslna til ellilífeyrisþega sem einungis þiggja tekjur frá 

Tryggingastofnun, vegna kerfisbreytinganna sjálfra, eru afar litlar. 

Ár 2016 2017 Hækkun á milli ára

Örorkulífeyrir 39.862 kr. 42.852 kr. 7,50%

Tekjutrygging örorkulífeyrisþega 127.652 kr. 137.226 kr. 7,50%

Tekjutrygging ellilífeyrisþega 125.793 kr. 135.228 kr. 7,50%

Heimilisuppbót 37.071 kr. 39.851 kr. 7,50%

Samtals örorkulífeyrir og tekjutrygging 167.514 kr. 180.078 kr. 7,50%

Samtals örorkulífeyrir, tekjutrygging og heimilisuppbót 204.585 kr. 219.929 kr. 7,50%

Framfærsluuppbót (öryrki með engar tekjur) 42.317 kr. 60.071 kr. 41,95%

Framfærsluuppbót sambúðarfólks (öryrki með engar tekjur) 45.262 kr. 47.805 kr. 5,62%

Framfærsluviðmið einstaklings 246.902 kr. 280.000 kr. 13,41%

Framfærsluviðmið sambúðarfólks 212.776 kr. 227.883 kr. 7,10%

Greiðsluupphæðir og framfærsluviðmið greiðslna til öryrkja árin 2016 og 2017
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Hins vegar eru skerðingar vegna tekna mjög mismunandi í upphafi og mun hagstæðari 

lífeyrisþegum í tilfelli nýja kerfisins þar sem greiðslur framfærsluuppbótar skerðast um krónu 

á móti krónu, það er 100% af tekjum þar til þær falla út í gamla kerfinu, en í nýja kerfinu eru 

fyrstu 25.000 kr. innan frítekjumarks og skerða því ekki neitt og tekjur umfram það skerða 

svo um sem nemur 45% af umframtekjunum. Í töflu 17 má sjá samanburðinn og það hvaða 

áhrif skerðingarnar hafa í kerfunum. 

Tafla 17. Greiðsluupphæðir samkvæmt greiðslukerfunum (hækkanir til öryrkja um áramót meðtaldar í tilfelli 
gamla kerfisins) 

 

Tryggingastofnun og útreikningar höfundar 

Eins og sjá má í töflunni eru óskertar greiðslur til ellilífeyrisþega og öryrkja nánast þær 

sömu, þrátt fyrir að notast sé við þessi ólíku greiðslukerfi. Að því gefnu að ellilífeyrisþegar 

hefðu notið sömu hækkana og öryrkjar samkvæmt gamla kerfinu síðastliðin áramót er því 

kerfisbreytingin sem slík því ekki að skila nema sáralítilli hækkun til þess hóps sem engar 

tekjur hefur og treystir eingöngu á greiðslur frá Tryggingastofnun. Mikilvægt er að átta sig á 

að útreikningarnir gera ráð fyrir að hækkanir til ellilífeyrisþega hefðu verið sambærilegar og 

hjá öryrkjum síðastliðin áramót ef notast hefði verið áfram við sama kerfi í tilfelli aldraðra.  

Þótt ávinningur þess sem engar tekjur hefur annars staðar frá sé lítill vegna breytinganna, 

má hins vegar sjá að þeir sem hafa litlar tekjur njóta ákveðins ávinnings af kerfisbreytingunni. 

Þar sem skerðingar voru 100% vegna framfærsluuppbótar í gamla kerfinu vegna allra tekna 

þá væri ávinningurinn af tekjuöflun enginn vegna fyrstu 49.803 kr. í tilfelli sambúðarfólks og 

fyrstu 62.069 kr. í tilfelli einstaklinga. Þessi tekjumörk gátu síðan verið hærri í tilfelli tekna 

með lág frítekjumörk þar sem framfærsluuppbótin hækkaði um það sem skerðingunum nam 

til að tryggja ávallt greiðslur samkvæmt framfærsluviðmiði. Skerðingum vegna greiðslna úr 

öðrum bótaflokkum en framfærsluuppbót var því skilað til lífeyrisþega í formi 

Óskertar greiðslur til 

sambúðarfólks samkvæmt 

gamla kerfinu (ásamt 

hækkunum á greiðslum til 

öryrkja um áramót)

Óskertar 

greiðslur til 

sambúðarfólks 

samkvæmt 

nýja kerfinu

Óskertar greiðslur til 

einstaklinga samkvæmt 

gamla kerfinu (ásamt 

hækkunum á greiðslum til 

öryrkja um áramót)

Óskertar 

greiðslur til 

einstaklinga 

samkvæmt 

nýja kerfinu

Ellilífeyrir 42.852 kr. 228.734 kr. 42.852 kr. 228.734 kr.

Tekjutrygging 135.228 kr. x 135.228 kr. x

Heimilisuppbót x x 39.851 kr. 52.316 kr.

Framfærsluuppbót 49.803 kr. x 62.069 kr. x
Heildargreiðslur samtals 227.883 kr. 228.734 kr. 280.000 kr. 281.050 kr.

Greiðslur miðað við 25.000 kr. tekjur 227.883 kr. 253.734 kr. 280.000 kr. 306.050 kr.

Greiðslur miðað við 47.805 kr. tekjur 227.883 kr. 266.277 kr. x x

Greiðslur miðað við 60.071 kr. tekjur x x 280.000 kr. 325.339 kr.

Samanburður á greiðslum úr nýja greiðslukerfinu og greiðslum úr gamla greiðslukerfinu miðað við að hækkanir 

greiðslna úr gamla kerfinu hefðu verið sambærilegar þeim hækkunum sem öryrkjar fengu um áramót.
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framfærsluuppbótar þar til greiðslur framfærsluuppbótar féllu út og þannig var tryggt að 

greiðslur væru að lágmarki samkvæmt framfærsluviðmiði. Vegna frítekjumarks allra tekna í 

nýja kerfinu er ávinningurinn vegna tekna að upphæð 25.000 kr. eða lægri, 100% aukning á 

innkomu viðkomandi. Allar tekjur umfram það leiða síðan til skerðinga sem nemur 45% af 

umframtekjunum. Þar sem skerðingar ef notast væri við gamla kerfið væru 100% allt þar til 

greiðslur vegna framfærsluuppbótar féllu út, eru síðan skerðingarnar í nýja kerfinu lægri, eða 

45%, þar til tekjurnar hafa náð fullri framfærsluuppbót.  

Þá hins vegar snýst dæmið við því skerðingarhlutföllin í gamla kerfinu voru lægri en 45%, 

auk þess sem frítekjumörk atvinnutekna voru hærri í gamla kerfinu og lífeyristekjur skertu 

ekki grunnlífeyri. 

Í köflunum hér á eftir verður á tölulegan og myndrænan hátt sett fram umfjöllun um nýja 

greiðslukerfið sem ætti að gefa glögga mynd af virkni þess. 

3.3.1 Töluleg framsetning á áhrifum skerðinga samkvæmt nýja greiðslukerfinu 

Til þess að auðvelda samanburð á greiðslukerfunum verða í þessum kafla settir fram 

sambærilegir útreikningar og settir voru fram í kafla 2.2.1 um gamla greiðslukerfið. Eins og 

áður er miðað við að lífeyrisþegi sé með 300.000 kr. í mánaðarlegar tekjur, en þar sem allar 

tekjur hafa sömu áhrif í tilfelli nýja greiðslukerfisins þarf ekki að setja upp sérstaka töflu fyrir 

hvern bótaflokk. Framsetningin er því mun einfaldari og auðskiljanlegri hér þar sem einungis 

er um eina skerðingarprósentu að ræða fyrir hvern bótaflokk, eitt og sama frítekjumarkið 

fyrir alla flokka tekna og einungis tvo bótaflokka. Því er hægt að ná fram sambærilegri 

framsetningu í einungis einni töflu í tilfelli þessa greiðslukerfis. Í töflu 18 má sjá umrædda 

framsetningu. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

86 

Tafla 18. Skerðingar vegna 300.00 kr. mánaðarlegra tekna samkvæmt nýja greiðslukerfinu. 

 

Heimild: Tryggingastofnun og útreikningar höfundar 

Eins og áður hefur komið fram nema óskertar greiðslur ellilífeyris úr nýja kerfinu 228.734 

kr. og greiðslur heimilisuppbótar 52.316 kr. Frítekjumark allra tekna er síðan 25.000 kr. 

mánaðarlega og hefjast skerðingar þegar mánaðarlegar tekjur fara umfram frítekjumarkið. Í 

töflunni má sjá að eftir að 25.000 kr. mánaðarlegum heildartekjum hefur verið náð, óháð því 

hvernig þeirra er aflað, hefjast skerðingar vegna beggja bótaflokka. Skerðingarhlutfall 

ellilífeyris er 45% og helst það allt þar til greiðslur úr bótaflokknum falla niður. Það sama á 

við um heimilisuppbótina í tilfelli þeirra sem búa einir og hafa ekki hagnýtingu af búsetu með 

öðrum, en skerðingarhlutfall vegna bótaflokksins er þó annað, það er 11,9%. Taflan sýnir vel 

hversu miklu einfaldara er fyrir lífeyrisþega að átta sig á rétti sínum til greiðslna samkvæmt 

nýja kerfinu.  

Hér í framhaldinu verður áframhaldandi umfjöllun um nýja greiðslukerfið þar sem sett 

verður fram myndrænt hvernig greiðslur þróast vegna tekna lífeyrisþegans. 

3.3.2 Myndræn framsetning á áhrifum skerðinga samkvæmt nýja greiðslukerfinu 

Í kaflanum hér að framanverðu kom í ljós að nýja greiðslukerfið er mun einfaldara heldur en 

það fyrra og myndræn framsetning því, líkt og töluleg framsetning, mun einfaldari. Eins og í 

sambærilegum kafla varðandi gamla greiðslukerfið verður fyrst sett fram línurit sem sýnir 

virkni skerðinga gagnvart bótaflokkunum tveimur sem tilheyra nýja greiðslukerfinu og það 

við hvaða tekjuupphæð greiðslur falla alveg niður. Á mynd 13 má sjá umrætt línurit. 

Ellilífeyrir Heimilisuppbót Útreikningur

Óskert greiðsla 228.734 kr. 52.316 kr.

Frítekjumark tekna (samtals allir tekjuflokkar) 25.000 kr. 25.000 kr.

Skerðing ellilífeyris eftir að tekjur hafa náð 

frítekjumarki (45%)
123.750 kr. x

(300.000 kr.-25.000 kr.)*45%

Skerðing heimilisuppbótar vegna tekna 

umfram frítekjumark (11,9%)
x 32.725 kr.

(300.000 kr.-25.000 kr.)*11,9%

Greiðsla frá Tryggingastofnun 104.984 kr. 19.591 kr.
228.734 kr.-123.750 kr.                                                           

52.316 kr.-32.725 kr. 

Útreikningur á skerðingum mánaðarlegra greiðslna frá Tryggingastofnun vegna greiðslna 

ellilífeyris og heimilisuppbótar miðað við að lífeyrisþegi sé með 300.000 kr. á mánuði í tekjur
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Mynd 13. Greiðslur TR að teknu tilliti til heildartekna (nýja greiðslukerfið) 
Heimild: Tryggingastofnun og útreikningar höfundar 

Línuritið inniheldur aðeins tvær línur í stað fimm í tilfelli gamla greiðslukerfisins þar sem í 

núverandi kerfi eru bótaflokkarnir aðeins tveir. Auk þess fangar myndin áhrif vegna allra 

tekna og í henni felst því samanburður við myndirnar fjórar sem nauðsynlegar voru í tilfelli 

gamla kerfisins vegna mismunandi virkni eftir því hvernig tekna var aflað. Virkni nýja 

greiðslukerfisins er sáraeinföld eins og sjá má á myndinni og felst hún í því að engar 

skerðingar eiga sér stað fyrr en 25.000 kr. tekjum er náð. Þá taka við skerðingar sem nema 

annars vegar 45% af áunnum umframtekjum í tilfelli ellilífeyris og 11,9% í tilfelli 

heimilisuppbótar, sem halda síðan áfram þar til greiðslur falla niður.  

Í framhaldinu er áhugavert að skoða áhrif samanlagðra tekna úr öllum tekjuflokkum á 

heildargreiðslur úr þeim bótaflokkum sem notast er við í nýja greiðslukerfinu. Um er að ræða 

tvískipta umfjöllun þar sem hjúskapar- og búsetuform sker úr um það hvort lífeyrisþegar fái 

heimilisuppbót eða ekki.  

Á mynd 14 má sjá áhrifin og hvernig greiðslum er háttað til lífeyrisþega sem búa einir, að 

teknu tilliti til heildartekna þeirra. 
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Mynd 14. Áhrif tekna á heildargreiðslur frá TR samkvæmt nýja greiðslukerfinu (lífeyrisþegi sem býr einn) 
Heimild: Tryggingastofnun og útreikningar höfundar 

Myndin sýnir hvernig skerðingar hefjast þegar mánaðarlegar tekjur hafa náð 25.000 kr. 

Skerðingarhlutfallið er misjafnt milli bótaflokkanna og þótt hlutfallið sé mun hærra í tilfelli 

ellilífeyris falla greiðslur hans síðar niður þar sem óskert upphæð greiðslna bótaflokksins er 

228.734 kr. en óskertar greiðslur heimilisuppbótar eingöngu 52.316 kr. Eins og greina má á 

myndinni fellur heimilisuppbótin endanlega niður þegar samanlagðar tekjur lífeyrisþega ná 

464.597 kr. á mánuði, en ellilífeyririnn þegar 533.297 kr. mánaðarlegum tekjum er náð. 

Um ennþá einfaldari sviðsmynd er að ræða í tilfelli lífeyrisþega sem er í sambúð og fær því 

ekki greidda heimilisuppbót, því hann fær einungis greiddar ellilífeyrisgreiðslur frá 

Tryggingastofnun. Á mynd 15 má sjá hvernig greiðslurnar þróast samfara tekjum. 
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Mynd 15. Áhrif tekna á heildargreiðslur frá TR samkvæmt nýja greiðslukerfinu (lífeyrisþegi í sambúð) 
Heimild: Tryggingastofnun og útreikningar höfundar 

Sjá má á myndinni að greiðslurnar eru 228.734 kr. á mánuði miðað við að lífeyrisþeginn 

þéni engar aðrar tekjur. Fyrstu 25.000 kr. hafa síðan engin áhrif á greiðslurnar frá 

Tryggingastofnun, en í framhaldi af því taka við 45% skerðingar vegna allra tekna umfram 

frítekjumarkið, allt þar til greiðslur falla niður þegar samanlagðar tekjur úr öllum 

tekjuflokkum ná 533.298 kr. á mánuði. 

3.4 Samanburður á áhrifum tekna á greiðslur úr greiðslukerfunum  

Eins og má lesa út úr fyrri umfjöllun eru greiðslukerfin afar ólík og greiðslurnar sem 

lífeyrisþegar eiga rétt á mjög mismunandi eftir því hvort kerfið er notast við. Komið hefur 

fram að greiðslur til lífeyrisþega samkvæmt gamla greiðslukerfinu, ásamt hækkunum til 

öryrkja eru mjög áþekkar greiðslum úr nýja kerfinu ef um er að ræða aðila sem engar aðrar 

tekjur hafa. Því er áhugavert að bera saman áhrif tekna á greiðslur úr kerfunum og horfa til 

ákveðinna tekjuflokka. Samanburðurinn gerir þannig ráð fyrir tekjum úr tilteknum 

tekjuflokkum en í tilfelli nýja kerfisins skiptir þó tekjuflokkurinn í raun ekki máli og hægt að 

horfa til samtölu tekna úr öllum tekjuflokkum í staðinn. Samanburður á heildargreiðslum 

Tryggingastofnunar samkvæmt hvoru kerfi er því afar áhugaverður. Á mynd 16 má má sjá 

þennan samanburð ef lífeyrisþegi sem býr einn fær einnig greiddar lífeyrissjóðsgreiðslur.  
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Mynd 16. Samanburður á áhrifum lífeyristekna á heildargreiðslur í greiðslukerfunum (einbúi) 
Heimild: Tryggingastofnun og útreikningar höfundar 

Myndin sýnir hversu afgerandi skerðingar vegna framfærsluuppbótar voru þegar horft er 

til gamla kerfisins. Á meðan lífeyrisþegar njóta hennar dregst gamla kerfið langt aftur úr hinu 

hvað upphæð greiðslna varðar, þrátt fyrir að í upphafi hafi þær verið nánast þær sömu. 

Brattari skerðingar í nýja kerfinu leiða hins vegar til þess að saman dregur á milli kerfanna. 

Þrátt fyrir það skerast línurnar ekki fyrr en í kringum 450.000 kr. lífeyristekjur og þá fyrst er 

hag lífeyrisþega betur borgið innan gamla kerfisins. Þegar það gerist hafa skerðingar þegar 

hætt í tilfelli gamla kerfisins þar sem samkvæmt því skertu lífeyrissjóðstekjur ekki grunnlífeyri 

ellilífeyris og því fengu lífeyrisþegar greiðslur úr þessum bótaflokki óháð fjárhæð 

lífeyrissjóðstekna eins og sjá má á myndinni. Greina má á myndinni að línan fyrir nýja 

greiðslukerfið verður aðeins flatari þegar greiðslur heimilisuppbótar falla niður og þar með 

hægir örlítið á skerðingum greiðslna samkvæmt nýja kerfinu.  

Ef skoðuð er sambærileg sviðsmynd fyrir lífeyrisþega í sambúð má sjá að þróunin er 

nánast sú sama. Þessa sviðsmynd má sjá á mynd númer 17. 
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Mynd 17. Samanburður á áhrifum lífeyristekna á heildargreiðslur í greiðslukerfunum (í sambúð) 
Heimild: Tryggingastofnun og útreikningar höfundar 

Þarna má sjá að hjá þeim sem eru í sambúð hægir ekki á skerðingum, enda fá þeir ekki 

greidda heimilisuppbót sem olli þeirri þróun í tilfelli þeirra sem búa einir. Einnig má greina að 

skurðpunktur kerfanna er við aðeins lægri tekjur.  

Ef borin eru saman áhrif vegna launatekna má sjá gjörbreytta sviðsmynd. Á mynd 18 má 

sjá samanburðinn í tilfelli einbúa. 
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Mynd 18. Samanburður á áhrifum launatekna á heildargreiðslur í greiðslukerfunum (einbúi) 
Heimild: Tryggingastofnun og útreikningar höfundar 

Sjá má sömu neikvæðu áhrifin fyrir lífeyrisþega, hvað framfærsluuppbótina varðar. Fyrir 

vikið eru greiðslur úr nýja kerfinu töluvert hærri á meðan hennar nýtur við í gamla kerfinu. 

Frítekjumark launa var hins vegar hærra en annarra tekna í gamla kerfinu og því er lítill 

munur orðinn á greiðslum þegar skerðingar vegna teknanna hefjast aftur, eftir að hafa 

stoppað þegar greiðslur framfærsluuppbótar féllu niður. Þar sem skerðingar samkvæmt nýja 

kerfinu eru brattari, skerast línurnar svo þegar tekjurnar eru orðnar rúmlega 316.000 kr. Eftir 

það eru greiðslur úr gamla kerfinu síðan hærri þar til þær falla alfarið niður þegar tekjurnar 

nema orðið rétt rúmlega 386.000 kr. og greiðslur grunnlífeyris falla niður og leiða þannig til 

að allar greiðslur falli niður. Þannig skerast línurnar aftur og greiðslur samkvæmt gamla 

kerfinu halda áfram þar til rúmlega 530.000 kr. tekjum er náð. Aftur má síðan greina hvernig 

hægir á skerðingum greiðslna úr nýja kerfinu þegar greiðslur heimilisuppbótar falla niður. 

Ef litið er á sambærilegan samanburð hvað varðar lífeyrisþega í sambúð má eins og í tilfelli 

lífeyrissjóðstekna sjá afar líka sviðsmynd. Á mynd 19 má sjá hana. 
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Mynd 19. Samanburður á áhrifum launatekna á heildargreiðslur í greiðslukerfunum (í sambúð) 
Heimild: Tryggingastofnun og útreikningar höfundar 

Líkt og í tilfelli lífeyrissjóðsgreiðslna skerast línurnar fyrr þegar um er að ræða sambýlisfólk 

og er það í þessu tilfelli við tæplega 299.000 kr. launatekjur sem gamla kerfið er orðið 

hagstæðara fyrir lífeyrisþega. Greiðslur myndu hins vegar falla niður við rúmlega 386.000 kr. 

tekjur samkvæmt gamla kerfinu og því er annar skurðpunktur á línum greiðslukerfanna þar. 

Eins og áður stæðu síðan greiðslur yfir samkvæmt nýja kerfinu, allt þar til laun næðu rúmlega 

530.000 kr. tekjum. 

Enn önnur sviðsmynd er síðan til staðar þegar um er að ræða fjármagnstekjur. Á mynd 20 

má sjá hvernig hún lítur út. 
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Mynd 20. Samanburður á áhrifum fjármagnstekna á heildargreiðslur í greiðslukerfunum (einbúi) 
Heimild: Tryggingastofnun og útreikningar höfundar 

Á myndinni má sjá áhrif þess hve lágt frítekjumark fjármagnstekna er samkvæmt gamla 

greiðslukerfinu. Greiðslur úr nýja kerfinu eru við öll tekjumörk hagstæðari og línurnar skerast 

aldrei. Greiðslur samkvæmt gamla kerfinu falla niður við rúmlega 390.000 kr. tekjur, það er 

við 8.220 kr. hærri tekjur heldur en í tilfelli launatekna þar sem frítekjumark fjármagnstekna 

leggst ofan á frítekjumark grunnlífeyris ellilífeyris. Greiðslur úr gamla kerfinu falla niður þar 

sem skerðingar hafa skert grunnlífeyri niður í 0 kr. sem síðan leiðir til þess að aðrar greiðslur 

falla einnig niður. Greina má á myndinni að örlítið hægir á skerðingum greiðslna úr báðum 

kerfum þegar greiðslur heimilisuppbótar falla niður. Í tilfelli gamla greiðslukerfisins gerist það 

við tæplega 361.000 kr. tekjur en við tæplega 465.000 kr. tekjur í tilfelli nýja kerfisins. 

Eins og áður er samanburðurinn mjög áþekkur hvað varðar lífeyrisþega í sambúð. Á mynd 

21 má sjá þann samanburð. 
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Mynd 21. Samanburður á áhrifum fjármagnstekna á heildargreiðslur í greiðslukerfunum (í sambúð) 
Heimild: Tryggingastofnun og útreikningar höfundar 

Þar sem ekki er um neinn skurðpunkt að ræða, þá er eini munurinn á milli þessarar 

myndar og þeirrar fyrri að ekki dregur úr skerðingum þegar heimilisuppbót fellur niður, enda 

heimilisuppbót ekki greidd þeim sem eru í sambúð. 

Mikilvægt er að hafa í huga að líklega er ekki algengt að lífeyrisþegar hafi eingöngu 

fjármagnstekjur, hvað þá mjög háar. Umfjöllun um þær, ásamt umfjölluninni um aðrar tekjur 

hér að aftan er því fyrst og fremst til að skýra myndrænt áhrif skerðinga vegna mismunandi 

tilkominna tekna. 

Þegar horft er á aðrar tekjur er sviðsmyndin ekki ólík þeirri sem á við um fjármagnstekjur. 

Á mynd 22 má sjá áhrifin í tilfelli einbúa. 
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Mynd 22. Samanburður á áhrifum annarra tekna á heildargreiðslur í greiðslukerfunum (einbúi) 
Heimild: Tryggingastofnun og útreikningar höfundar 

Engin frítekjumörk giltu um aðrar tekjur í gamla greiðslukerfinu og því byrjuðu skerðingar 

strax frá upphafi í tilfelli tekjutryggingar og heimilisuppbótar. Framfærsluuppbót skertist eins 

og áður um sem nemur 100% tekna þar til hún féll niður og því væru greiðslur samkvæmt 

nýja kerfinu alltaf hærri þegar um aðrar tekjur er að ræða og línurnar skerast því aldrei. Við 

sjáum sömu þróun og áður hvað varðar skerðingar samkvæmt báðum kerfum þegar greiðslur 

heimilisuppbótar falla niður, skerðingarnar minnka. Greiðslur samkvæmt gamla kerfinu 

hefðu síðan fallið niður þegar þegar rétt rúmlega 386.000 kr. tekjum væri náð, en til 

samanburðar halda þær áfram þar til tekjur eru rúmlega 530.000 kr. í nýja kerfinu en það er 

sama þróun og verið hefur í tilfelli annarra tekjuflokka. Niðurfelling greiðslna samkvæmt 

gamla kerfinu kemur til af sömu ástæðum og í tilfelli launa- og fjármagnstekna, það er að 

grunnlífeyrir fellur niður sem leiðir til þess að aðrar greiðslur falla líka niður. 

Eins og áður er lítill munur á því hvort lífeyrisþegarnir búi einir eða séu í sambúð, hvað 

þennan samanburð varðar. Mynd 23 sýnir sviðsmynd fyrir lífeyrisþega í sambúð sem býr við 

tekjur annars staðar frá.  
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Mynd 23. Samanburður á áhrifum annarra tekna á heildargreiðslur í greiðslukerfunum (í sambúð) 
Heimild: Tryggingastofnun og útreikningar höfundar 

Eini munurinn sem hægt er að greina á þessari mynd og þeirri á undan er að lífeyrisþegi í 

þessari stöðu fær ekki greidda heimilisuppbót og því dregur ekki úr skerðingum þegar 

greiðslur hennar falla niður. 

Miðað við umfjöllunina það sem af er þessum kafla, skilar nýja greiðslukerfið í flestum 

tilfellum hærri greiðslum til lífeyrisþega. Einungis í tilfelli launatekna á afmörkuðu tekjubili og 

í tilfelli hárra lífeyrissjóðstekna er afkoma lífeyrisþega betri miðað við gamla greiðslukerfið 

þegar áhrif hvers tekjuflokks eru skoðuð. Regla gamla greiðslukerfisins um að greiðslur 

tekjutryggingar og heimilisuppbótar falli niður þegar skerðingar hafa fellt út greiðslur 

grunnlífeyris og reglan um að lífeyrisgreiðslur skerði í engum tilfellum grunnlífeyris 

ellilífeyrisþega, ásamt sérstökum og mismunandi frítekjumörkum og skerðingarhlutföllum 

hafa hins vegar þau áhrif að þegar tekna er aflað með mismunandi hætti og tekjur því 

blandaðar, eru greiðslur samkvæmt gamla greiðslukerfinu hærri. Skerðingar vegna 

grunnlífeyris hefjast þannig aldrei fyrr en við 214.602 kr. mánaðarlaun þegar um er að ræða 

þá tekjuflokka sem yfir höfuð skerða greiðslur úr bótaflokknum. Þegar um aðrar tekjur en 

lífeyrissjóðstekjur er að ræða getur því bótaþeginn haft þessa tekjuupphæð án þess að 

grunnlífeyrir skerðist.  
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Einnig er athyglisvert að sjá á myndunum að í tilfellum allra tekjuflokka nema 

lífeyrissjóðstekna, falla greiðslur niður vegna þess að grunnlífeyrir fellur niður og leiðir til 

niðurfellingar annarra greiðslna frá Tryggingastofnun. Ef hluti teknanna væri í formi 

lífeyrissjóðstekna væri þannig möguleiki á að halda greiðslum frá stofnuninni þar sem þær 

skerða ekki grunnlífeyrinn. Algengast er að stærstur hluti tekna lífeyrisþega séu lífeyrissjóðs- 

og eða launatekjur og skipting tekna á milli þessara flokka er einnig hentugust samkvæmt 

reglum gamla greiðslukerfisins ef markmiðið væri að fá greiðslur frá Tryggingastofnun þrátt 

fyrir háar samanlagðar tekjur. Ástæður þess eru þær að frítekjumark launatekna er 

umtalsvert hærra heldur en annarra tekjuflokka og að lífeyristekjur skerða ekki grunnlífeyri. 

Í þessu ljósi verða hér í framhaldinu settar fram tvær sviðsmyndir sem sýna áhrifin þegar 

tekjum úr þessum tekjuflokkum er blandað saman og þannig borið saman við nýja kerfið þar 

sem sömu reglur gilda um allar tekjur. Á mynd 24 má sjá þennan samanburð horft til þess að 

um sé að ræða lífeyrissjóðs- og launatekjur og að skiptingin sé jöfn, það er helmingur tekna í 

formi launa og hinn helmingurinn í formi greiðslna frá lífeyrissjóðum. 

 
Mynd 24. Samanburður á áhrifum lífeyrissjóðs- og launatekna (jöfn skipting) á greiðslur TR (einbúi) 
Heimild: Tryggingastofnun og útreikningar höfundar 

Á myndinni sést að í upphafi á meðan framfærsluuppbót er til staðar dregst gamla 

greiðslukerfið aftur úr því nýja hvað greiðslufjárhæðir varðar. Þegar greiðslur úr 
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bótaflokknum falla niður eru hins vegar skerðingar samkvæmt gamla kerfinu mun lægri 

vegna nokkurra samverkandi þátta sem allir hafa áhrif. Þarna er um að ræða að lífeyristekjur 

skerða ekki grunnlífeyri, hvað frítekjumark launa er hátt og að frítekjumark grunnlífeyris 

kemur í veg fyrir skerðingar hans vegna launatekna þar til 214.602 kr. tekjum er náð. Þar sem 

skerðingarnar samkvæmt gamla kerfinu eru mun minni skerast síðan línurnar þegar tekjur 

nema einungis tæplega 199.000 kr. Munurinn eykst síðan allt þar til greiðslur úr nýja kerfinu 

falla út. Greiðslur úr gamla kerfinu gera það hins vegar ekki þar sem 300.000 kr. launatekjur 

nægja ekki til að fella út grunnlífeyri sem síðan skerðist ekki vegna lífeyrissjóðsteknanna. 

Lífeyrisþegi í þessari stöðu myndi því fá 21.503 kr. frá Tryggingastofnun samkvæmt gamla 

kerfinu, þrátt fyrir 600.000 kr. tekjur annars staðar frá. 

Ef samanburðurinn er síðan settur fram fyrir lífeyrisþega í sambúð er útkoman mjög 

svipuð. Á mynd 25 má sjá þá sviðsmynd. 

 
Mynd 25. Samanburður á áhrifum lífeyrissjóðs- og launatekna (jöfn skipting) á greiðslur TR (í sambúð) 
Heimild: Tryggingastofnun og útreikningar höfundar 

Eini munurinn hér og á myndinni á undan er að á þessari mynd sjást ekki áhrif þess þegar 

heimilisuppbót fellur niður, enda er hér um að ræða aðila í sambúð. Línurnar skerast, eins og 

í tilfelli einbúa, við rúmlega 199.000 kr. tekjur og eftir það eykst ávinningur lífeyrisþega af því 

að fá greitt samkvæmt gamla kerfinu, ef hægt væri að velja. Eins og í tilfelli einbúans myndu 
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síðan greiðslur til lífeyrisþegans í þessu dæmi nema 21.503 kr. á mánuði, þrátt fyrir 600.000 

kr. tekjur. 

Ef áfram er horft til tekna úr tekjuflokkunum tveim, en notast við aðra skiptingu, það er að 

66,6% séu í formi lífeyrissjóðstekna og 33,3% í formi launatekna má sjá mjög áþekka 

sviðsmynd. Á mynd 26 má sjá hvernig greiðslum væri háttað til lífeyrisþega sem býr einn og 

hefur tekjur sem nema þessum upphæðum úr þessum tilteknu tekjuflokkum. 

 
Mynd 26. Samanburður á áhrifum lífeyrissjóðs- og launatekna (66,6%/33,3% skipting) á greiðslur TR (einbúi) 
Heimild: Tryggingastofnun og útreikningar höfundar 

Munurinn felst einkum í því að línur greiðslukerfanna skerast síðar á ferlinum og skýrist 

það af því að frítekjumark lífeyrissjóðsgreiðslna samkvæmt gamla kerfinu er mun lægra 

heldur en frítekjumark launatekna og því skerðir stærri hluti teknanna fyrr en þegar skipting 

teknanna var jöfn. Greiðslur samkvæmt gamla kerfinu skerðast því mun hægar og skera á 

endanum línuna fyrir nýja greiðslukerfið þegar tekjurnar nema um það bil 268.000 kr. 

mánaðarlega samkvæmt hlutföllunum sem við miðum við. Þegar línurnar hafa skorist, eykst 

munurinn síðan hratt gamla kerfinu í vil, til að byrja með. Fljótlega nær fjárhæð launatekna 

þó frítekjumarki þeirra og þá hægir á aukningu greiðslna samkvæmt gamla kerfinu, umfram 

greiðslur úr því nýja, þó munur á greiðslum samkvæmt kerfinu haldi áfram að vaxa. Greiðslur 

samkvæmt nýja kerfinu falla síðan niður líkt og áður við rúmlega 530.000 kr. tekjumark, en 
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greiðslur samkvæmt gamla kerfinu nema 42.852 kr. þótt samtals 600.000 kr. tekjum sé náð 

vegna þess að einungis 200.000 kr. eru launatekjur og því koma engar skerðingar til vegna 

grunnlífeyris ellilífeyrisþega.  

Ef um er að ræða aðila í sambúð er þróun greiðslna með mjög áþekkum hætti. Á mynd 27 

má sjá sviðmyndina í því tilfelli. 

 
Mynd 27. Samanburður á áhrifum lífeyrissjóðs- og launatekna (66,6%/33,3% skipting) á greiðslur TR (í 

sambúð) 
Heimild: Tryggingastofnun og útreikningar höfundar 

Helsti munurinn felst í því að línur greiðslukerfanna skerast örlítið fyrr í tilfelli 

sambúðaraðilans, það er við um það bil 264.500 kr. tekjumark og að skerðingar samkvæmt 

nýja greiðslukerfinu eru fullkomlega línulegar allt þar til greiðslur falla niður þar sem aðili í 

sambúð fær ekki greidda heimilisuppbót. Greiðslur samkvæmt gamla kerfinu myndu hjá 

þessum aðila, líkt og hjá þeim sem býr einn, nema 42.852 kr. þrátt fyrir 600.000 kr. tekjur 

þegar þær skiptast með þessum hætti á milli tekjuflokka. 

Ef dæminu væri síðan snúið við og launatekjur myndu nema 66,6% tekna á móti 33,3% 

lífeyrissjóðstekna myndi það sama vera uppi á teningnum, við ákveðið tekjumark yrðu 

greiðslur úr gamla kerfinu hærri og kerfið myndi síðan auka það forskot þar til greiðslur féllu 

niður úr báðum kerfum. Greiðslurnar úr gamla kerfinu væru í þessu tilfelli orðnar hærri við 

töluvert lægra tekjumark en áður eða strax við tæplega 160.000 kr. tekjur í tilfellum bæði 
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einbúa og sambýlisfólks og myndi forskot gamla greiðslukerfisins borið saman við greiðslur 

úr nýja kerfinu vaxa með svipuðum hætti og í tilfellum hinna samsetninganna. Hins vegar 

myndu greiðslur falla niður við töluvert lægra tekjumark í þessi tilfelli þar sem með hærra 

hlutfalli launatekna félli grunnlífeyrir út við tæplega 580.000 kr. tekjumark. Þar sem að öllum 

líkindum er töluvert óalgengari að launatekjur séu umfangsmeiri hluti heildartekna í tilfelli 

ellilífeyrisþega með blandaðar tekjur er þessi lýsing látin nægja og ekki settar upp myndir af 

þessari sviðsmynd. 

Umfjöllun 2. kafla hafði það markmið að útskýra virkni kerfanna og hvernig tilkoma tekna, 

sker úr um áhrif á greiðslur Tryggingastofnunar. Í næsta kafla verða síðan sett fram dæmi um 

lífeyrisþega sem búa við tilteknar aðstæður og greiðslur samkvæmt báðum kerfum reiknaðar 

í samræmi við aðstæðurnar.  
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4 Réttindi lífeyrisþega hjá Tryggingastofnun og áhrif skatta  

Í köflunum hér að framan hefur verið farið ítarlega yfir það hvernig greiðslukerfi 

ellilífeyrisþega virkar, jafnt fyrir og eftir viðamiklar breytingar sem áttu sér stað á kerfinu um 

áramótin 2016-2017. Fjallað hefur verið um kerfin heildstætt og virkni kerfanna útskýrð á 

eins einfaldan hátt og höfundur telur mögulegt til að gera lesendum sem auðveldast að átta 

sig á virkni kerfanna, sem eru flókin og torskilin, sérstaklega það eldra. Settar hafa verið fram 

upphæðir hámarksgreiðslna, upphæðir frítekjumarka, skerðingar útskýrðar og þannig lagður 

grunnur að skilningi á heildarvirkni kerfanna. Auk þess hafa verið settir fram útreikningar 

miðað við tilteknar tekjur og myndir sem sýna hvernig greiðslur þróast að teknu tilliti til 

stigvaxandi tekna sem aflað er með mismunandi hætti. Þessi umfjöllun hefur verið almenns 

eðlis og meira verið lagt upp úr því að skilja virkni kerfisins heldur en að horfa til einstakra 

lífeyrisþega sem búa við tilteknar aðstæður. 

Í þessum kafla verður hins vegar horft til þess að umfjöllunin einskorðist við aðila sem búa 

við tilteknar aðstæður hvað tekjur, hjúskaparstöðu og búsetuform varðar. Þannig verða sett 

fram tilbúin dæmi þar sem horft er sérstaklega á tilteknar aðstæður sem hvað líklegast þykir 

að eigi við einhverja lífeyrisþega í raunveruleikanum. Mörg dæmi verða tekin þar sem miðað 

verður við mismunandi aðstæður og verður umfjölluninni skipt niður í kafla eftir því hvernig 

tekjur lífeyrisþega eru tilkomnar. Með þessu móti, má sjá svo ekki verður um villst hvaða 

áhrif breytingarnar á kerfinu höfðu fyrir hópa lífeyrisþega sem búa við sömu aðstæður eða 

svipaðar þeim sem horft er til í dæmunum og þannig búinn til grundvöllur fyrir nákvæman 

samanburð. Samanburður þessa kafla snýr því fyrst og fremst að afrakstri lífeyrisþega í formi 

greiðslna frá Tryggingastofnun eftir að skerðingar hafa verið framkvæmdar, ólíkt fyrri köflum 

þar sem kappkostað var að útskýra virkni skerðinga og þróun greiðslna með hækkandi 

tekjum annars staðar frá. Auk þess verða í lok kaflans skoðuð jaðaráhrif skatta og skerðinga 

og þannig lagt mat á hver raunverulegur ávinningur lífeyrisþega er, í formi ráðstöfunartekna. 

Þar sem yfirgnæfandi meirihluti Íslendinga sem komnir eru á lífeyrisaldur á einhver 

réttindi í lífeyrissjóðum landsins er í öllum dæmum sem tekin eru í umfjölluninni gert ráð 

fyrir að ellilífeyrisþeginn fái tekjugreiðslur frá lífeyrissjóðum, að undanskyldum þeim dæmum 

þar sem um er að ræða lífeyrisþega með engar tekjur nema frá Tryggingastofnun. Algengt er 

að lífeyrisþegar afli sér launatekna með einhverjum hætti og því fær sá tekjuflokkur töluvert 

vægi í umfjölluninni, ásamt því sem dæmi þar sem um er að ræða blöndu lífeyrissjóðs- og 
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launatekna fá ákveðið vægi, enda er slíkt nokkuð algengt. Lítil áhersla er hins vegar lögð á 

umfjöllun um fjármagnstekjur og aðrar tekjur þar sem óalgengara er að lífeyrisþegar afli sér 

þessara tekna, auk þess sem í þeim tilfellum er sjaldnast um að ræða háar upphæðir. 

Engar nákvæmar tölur liggja fyrir um mánaðarlegar meðalgreiðslur lífeyrissjóða til 

sjóðfélaga, né meðallaun fólks á lífeyrisaldri annars staðar frá. Til þess að reyna að láta 

umfjöllunina endurspegla raunveruleikann sem best og gera dæmin sem raunhæfust hvað 

varðar lífeyrissjóðsgreiðslur var horft til heildargreiðslna lífeyris hjá lífeyrissjóðum á 

undanförnum árum og fjölda landsmanna á lífeyrisaldri. Þrátt fyrir að ekki allir landsmenn á 

lífeyrisaldri eigi réttindi í lífeyrissjóðum, þá á það við um langflesta. Auk ellilífeyrisréttinda hjá 

lífeyrissjóðum, eiga sumir makalífeyrisréttindi, enda var mikill meirihluti kvenna 

heimavinnandi langt frameftir tuttugustu öldinni. Því er bæði horft til ellilífeyris og 

makalífeyris í umfjölluninni. Árlegar heildargreiðslur elli- og makalífeyris frá lífeyrissjóðum 

hafa hækkað mikið á undanförnum árum, eða úr 23 milljörðum kr. árið 2005 í 74 milljarða kr. 

árið 2015 í tilfelli ellilífeyris og úr 4,8 milljörðum árið 2005 í 10,3 milljarða kr. 2015 í tilfelli 

makalífeyris (Sara Stefánsdóttir; Þorkell Sigurgeirsson; Þór Egilsson; Þórhildur 

Stefánsdóttir)114. Í töflu 19 má sjá hvernig upphæðir þessara greiðslna hafa þróast frá því árið 

2005 og allt fram til ársins 2015, ásamt áætlun fyrir árin 2016 og 2017 sem byggir á 

meðaltalsaukningu áranna á undan. 
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Tafla 19. Heildargreiðslur elli- og makalífeyris á árunum 2005-2015 og áætlun fyrir árin 2016 og 2017 byggð á 
meðaltalsaukningu áranna á undan (milljarðar kr.) 

 

Heimild: Landsamtök lífeyrissjóða og útreikningar höfundar 

Sjá má í töflunni að notast er við meðaltalshækkun tímabilsins 2005-2015 til búa til 

áætlun um heildargreiðslur áranna 2016 og 2017. Miðað við þá nálgun ættu heildargreiðslur 

ellilífeyris hjá sjóðunum að nema 84,2 milljörðum kr. á árinu 2017 og heildargreiðslur 

makalífeyris 11,4 milljörðum sama ár. Þegar þróunin er skoðuð má þó greina að árleg 

útgjaldaaukning sjóðanna vegna greiðslna ellilífeyris hefur verið töluvert hærri síðustu ár og 

því kannski um fremur varkára áætlun að ræða. Fjölgun lífeyrisþega, aukinn lífaldur og lengri 

tími á vinnumarkaði með skylduaðild að lífeyrissjóðum ætti alla jafna að auka útgjöld 

sjóðanna vegna greiðslna lífeyris og því er þróun greiðslna ellilífeyris frá sjóðunum allra 

síðustu ár eðlilegri heldur en árin á undan. Þó geta verið ástæður sem draga úr áhrifum 

vegna þessara þátta og má þar nefna slæma ávöxtun sjóðanna á tilteknu tímabili sem síðan 

leiðir af sér skerðingu réttinda. 

Eins og áður hefur komið fram er fjöldi landsmanna á lífeyrisaldri ört stækkandi hlutfall af 

heildarmannfjölda. Í töflu 20 má sjá fjölda landsmanna á lífeyrisaldri árið 2017 samkvæmt 

Hagstofunni brotinn niður í nokkur aldursbil.  

 

 

 

Ár Ellilífeyrir Ellilífeyrir (árleg aukning) Makalífeyrir Makalífeyrir (árleg aukning)

2005 23 4,8

2006 26 3 5,3 0,5

2007 30 4 6 0,7

2008 35 5 6,5 0,5

2009 41 6 7,1 0,6

2010 43 2 7,4 0,3

2011 47 4 8 0,6

2012 53 6 8,7 0,7

2013 59 6 8,8 0,1

2014 66 7 9,7 0,9

2015 74 8 10,3 0,6

Samtals aukning x 51 x 5,5

Meðaltals aukning x 5,1 x 0,55

Áætlun 2016 79,1 x 10,85 x

Áætlun 2017 84,2 x 11,4 x

Heildargreiðslur ellilífeyris og makalífeyris til lífeyrisþega á árunum 2005-2015 ásamt áætlun fyrir 

árin 2016 og 2017 sem miðast við aukningu áranna 2006-2015 (milljarðar kr.)
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Tafla 20. Mannfjöldi 67 ára og eldri árið 2017 

 

Hagstofa Íslands og útreikningar höfundar 

Í töflunni kemur fram að heildarfjöldi landsmanna á lífeyrisaldri árið 2017 er 40.832 

einstaklingar. Til að fá fram raunhæfa nálgun hvað varðar mánaðarlegar meðalgreiðslur 

lífeyris til ellilífeyrisþega árið 2017 er heildargreiðslunum samkvæmt áætlun deilt með 

þessum fjölda. Niðurstaðan samkvæmt þeirri nálgun er að mánaðarlegar greiðslur samtölu 

ellilífeyris og makalífeyris frá lífeyrissjóðum á árinu eru að meðaltali 195.108 kr. til hvers 

lífeyrisþega. Sé hins vegar í tilfelli ellilífeyris einungis horft til aukningar greiðslna á árabilinu 

2010-2015 næmu heildargreiðslur ellilífeyris á árinu 87,5 milljörðum kr. og þannig myndu 

mánaðarlegar greiðslur til lífeyrisþega nema tæplega 202.000 kr. á mánuði. Þar sem þróun 

allra síðustu ára gefur líklega betri mynd af því sem koma skal verður þeirri staðreynd gefið 

vægi í umfjölluninni og notast að hluta til við þær tölur í nálguninni. Þannig verður í 

dæmunum sem tekin verða, horft til 200.000 kr. mánaðarlegra lífeyrissjóðstekna, en einnig 

tekin dæmi þar sem gert er ráð fyrir hærri og lægri tekjum. Í því samhengi verður notast við 

lífeyrissjóðstekjur að upphæð 100.000 kr. og 300.000 kr.  

Hvað launatekjur varðar verður horft til lágmarkslauna í landinu miðað við fullt 

starfshlutfall en einnig tekið tillit til annarra þátta. Hækkun á lágmarkslaunum tók gildi í 

sumar og miðast þau við 280.000 kr. á mánuði miðað við 40 vinnustundir á viku (Eining-

Iðja)115. Í umfjölluninni verður horft til þessarar tölu og þess að með tímanum hækka 

launþegar í launum og fá í flestum tilfellum greitt umfram lágamarkstaxta. Þó verður einnig 

horft til þess að algengt er að fólk dragi sig að einhverju leyti í hlé hvað ábyrgðarhlutverk 

varðar og minnki við sig starfshlutfall. Því verður notast við tvær mismunandi upphæðir hvað 

launatekjur varðar í kaflanum, annars vegar 300.000 kr. sem er svolítið yfir lágmarkslaunum 

og síðan 150.000 kr. þar sem horft er til sömu launa en 50% starfshlutfalls. Um er að ræða 
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 Lágmarkslaun – skoðað á vefsvæði stéttarfélagsins Einingar-Iðju 09.08.2017 

Aldur Fjöldi 

67-76 ára 24.119

77-86 ára 12.580

87-96 ára 3.962

97-107 ára 171

Samtals 40.832

Mannfjöldi 67 ára og 

eldri árið 2017
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afar varfærna áætlun þar sem með launahækkunum yfir starfsævina er oftast um töluvert 

hærri laun að ræða heldur en lágmarkslaun. 

Í þeim dæmum sem tekið er tillit til fjármagnstekna er miðað við peningalega eign að 

upphæð 5.000.000 kr. og 10.000.000 kr. sem geymd er á Eignalífeyrisreikningi í Arion banka. 

Árlegir vextir á slíkum reikningi eru nú 3,2% og fjármagnstekjur reiknaðar samkvæmt því 

(Arion banki, 2017). Fjármagnstekjur vegna fjármunanna eru því í þessum tilfellum 160.000 

kr. og 320.000 kr. á ári miðað við núverandi vaxtastig. Mikilvægt er að hafa í huga að 

fjármunir teljast samkvæmt greiðslukerfinu sameign hjóna og því kemur einungis helmingur 

þeirra til skerðingar greiðslna frá Tryggingastofnun í tilfelli sambúðarfólks. Leigutekjur teljast 

til fjármagnstekna samkvæmt greiðslukerfum Tryggingastofnunar og því hefði mátt taka 

dæmi um aðila með töluvert hærri fjármagnstekjur á ársgrundvelli með því að notast við 

leigutekjur (Björn Berg Gunnarsson, 2017). Þar sem leigutekjur koma í veg fyrir greiðslu 

heimilisuppbótar vegna þess að þá er um að ræða hagræði hvað varðar búsetu með öðrum 

samkvæmt reglum Tryggingastofnunar, munu dæmin einungis gera ráð fyrir 

fjármagnstekjum af peningalegri eign. Dæmi um einstæða aðila sem ekki ættu rétt á 

heimilisuppbót myndi gefa ranga mynd af því hvernig algengast er að greiðslum sé háttað, þó 

sjá mætti á meira afgerandi hátt, áhrif hærri fjármagnstekna. Gert er ráð fyrir að engin 

áhætta sé tekin hvað varðar fjármagnið og að eignin sé geymd á innlánsreikningi þar sem 

fjármagnstekjum sé deilt niður á mánuði þar sem um er að ræða lága upphæð sem hafi þar 

af leiðandi ekki mikil áhrif á greiðslur frá Tryggingastofnun. 

Skattaleg meðferð tekna er misjöfn, en skattur er þó greiddur af öllum tekjum sem eru 

yfir skattleysismörkum viðkomandi tekjuflokks. Lífeyrissjóðs- og launatekjur eru skattlagðar 

samkvæmt lögum um tekjuskatt og því er greiddur tekjuskattur samkvæmt því þrepaskipta 

kerfi sem við lýði er nú um stundir, eftir að tekjufjárhæð hefur náð skattleysismörkum (Björn 

Berg Gunnarsson, 2017). Af fjármagnstekjum er hins vegar greiddur fjármagnstekjuskattur 

sem nemur 20% en hafa ber í huga að til staðar er frítekjumark fjármagnstekna sem nemur 

125.000 kr. (Ríkisskattstjóri)116. Jafnframt ber að hafa í huga að greiðslur frá 

Tryggingastofnun eru líka skattskyldar og gilda sömu reglur um skattalega meðferð þeirra 
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eins og í tilfelli annarra tekna. Skattaleg meðferð greiðslnanna fer fram að loknum 

skerðingum vegna annarra tekna lífeyrisþega (Ríkisskattstjóri)117. 

Séreignarsparnaður og eignir í verðbréfasjóðum skerða ekki bætur Tryggingastofnunar né 

leiða til skattskyldu. Ef séreignarsparnaður er hins vegar greiddur út og fer að gefa af sér 

fjármagnstekjur getur hins vegar komið til skerðinga vegna þeirra. Útgreiðsla 

séreignarsparnaðar skerðir ekki greiðslur ellilífeyris í nýja greiðslukerfinu en skerti greiðslur 

framfærsluuppbótar í gamla greiðslukerfinu. Útgreiðsla séreignarsparnaðar er skattskyld og 

greiddur er tekjuskattur af útgreiðslum. Það sama á við um eign í verðbréfasjóðum, hún 

skerðir ekki greiðslur Tryggingastofnunar. Hins vegar gæti eignin leitt til skerðinga við 

innlausn ef um söluhagnað er að ræða sem þá telst til fjármagnstekna (Björn Berg 

Gunnarsson, 2017). 

Hér í framhaldinu verða sett fram dæmi um lífeyrisþega í tilteknum aðstæðum og 

greiðslur til þeirra samkvæmt þeim forsendum reiknaðar í tilfelli beggja kerfa. Til að hafa 

samanburðinn sem nákvæmastan er eins og áður hefur komið fram notast við 

greiðsluupphæðir samkvæmt greiðslukerfi ellilífeyris árið 2016, að viðbættum hækkunum til 

öryrkja sem komu til um síðustu áramót.  

4.1 Greiðslur til ellilífeyrisþega samkvæmt gamla greiðslukerfinu 

Í þessum kafla verður leitast við að setja fram samanburð á áhrifum breytinganna í tilfelli 

lífeyrisþega sem búa við tilteknar aðstæður. Borin verður saman munur á greiðslum milli 

einbúa og lífeyrisþega í sambúð, auk þess sem með samskonar umfjöllun varðandi nýja 

greiðslukerfið, mun verða búinn til grundvöllur til að bera saman greiðslur úr kerfunum. 

4.1.1 Ellilífeyrisþegar með engar aðrar tekjur 

Í gamla greiðslukerfinu var notast við framfærsluviðmið sem var einskonar gólf og greiðslur 

lífeyris frá Tryggingastofnun ásamt tekjum lífeyrisþegans voru því aldrei lægri en upphæð 

framfærsluviðmiðs. Hækkanir til öryrkja síðastliðin áramót fólu í sér hækkun á þessu 

framfærsluviðmiði upp í 280.000 kr. fyrir lífeyrisþega sem búa einir og í 227.883 kr. í tilfelli 

aðila sem eru í sambúð með öðrum og er gert ráð fyrir sambærilegum hækkunum í 

umfjölluninni.  
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Þegar settar eru fram greiðsluupphæðir ellilífeyris árið 2016 að viðbættum hlutfallslegum 

hækkunum á greiðslum til öryrkja um áramót myndu því greiðslur samkvæmt óbreyttu kerfi 

til lífeyrisþega með engar aðrar tekjur nema 280.000 kr. í tilfelli einbúa og 227.883 kr. í tilfelli 

sambúðarfólks. Þar af væri sérstök framfærsluuppbót 62.069 kr. í tilfelli einbúa og 49.803 kr. 

í tilfelli sambúðarfólks. Þar er um að ræða mismun framfærsluviðmiðs og samtölu óskertra 

greiðslna úr öðrum bótaflokkum. Af heildargreiðslunum er síðan greiddur tekjuskattur 

samkvæmt lögum um hann. Í töflu 21 má sjá hvernig greiðslur til lífeyrisþega sem býr við 

þessar aðstæður myndu líta út líta út. 

Tafla 21. Mánaðarlegar greiðslur Tryggingastofnunar til lífeyrisþega sem ekki hafa neinar aðrar tekjur 

 

Heimild: Tryggingastofnun og útreikningar höfundar 

Þar sem í tilfelli einbúa eru greiddar 62.069 kr. sem framfærsluuppbót og 49.803 til 

sambúðarfólks af sama tilefni, hefðu tekjur lífeyrisþeganna úr öllum tekjuflokkum þar til 

þessum tekjumörkum væru náð, skert greiðslur úr bótaflokknum um sem nemur 100% og 

ávinningurinn því enginn af því að hafa tekjur fyrr en þær yrðu umfram umræddar upphæðir. 

Auk þess skerti viðbótarlífeyrissparnaður greiðslurnar, en hann veldur engum skerðingum 

samkvæmt nýja kerfinu. 

4.1.2 Ellilífeyrisþegar sem fá lífeyrissjóðstekjur 

Í þessum kafla verður kannað hvaða áhrif það hafði á greiðslurnar að hafa tilteknar 

tekjugreiðslur frá lífeyrissjóðum. Skoðaðar verða greiðslur Tryggingastofnunar til lífeyrisþega 

miðað við þær tilteknu mánaðarlegu lífeyrissjóðstekjur sem settar voru fram framarlega í 3. 

kafla og áfram verður miðað við upphæðir greiðslna til ellilífeyrisþega á árinu 2016, að 

Bótaflokkar Greiðslur

Ellilífeyrir 42.852 kr.

Tekjutrygging 135.228 kr. Ellilífeyrir 42.852 kr.

Heimilisuppbót 39.851 kr. Tekjutrygging 135.228 kr.

Framfærsluuppbót 62.069 kr. Framfærsluuppbót 49.803 kr.

Samtals 280.000 kr. Samtals 227.883 kr.

Mánaðarlegar greiðslur frá Tryggingastofnun 

árið 2016 til ellilífeyrisþega sem bjó einn og 

hafði engar aðrar tekjur (að viðbættum 

hækkunum á greiðslum til öryrkja um áramót)

Mánaðarlegar greiðslur frá Tryggingastofnun 

árið 2016 til ellilífeyrisþega í sambúð sem hafði 

engar aðrar tekjur (að viðbættum hækkunum á 

greiðslum til öryrkja um áramót)

Bótaflokkar Greiðslur
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viðbættum hækkunum framfærsluviðmiða til öryrkja um áramót og hlutfallslegum 

hækkunum greiðslufjárhæða bótaflokka. 

4.1.2.1 Ellilífeyrisþegar sem búa einir og fá lífeyrissjóðstekjur 

Hér verður horft til ellilífeyrisþega sem búa einir og skoðuð áhrif áðurnefndra greiðslna frá 

lífeyrissjóðum á greiðslur til þeirra frá Tryggingastofnun árið 2016 að viðbættum 

hlutfallslegum hækkunum til öryrkja um síðustu áramót. Fyrst verður horft til lífeyrisþega 

með 100.000 kr. mánaðarlegar lífeyrissjóðstekjur. Í töflu 22 má sjá hver endanleg greiðsla 

miðað við áður útskýrðar forsendur yrði. 

Tafla 22. Mánaðarlegar greiðslur TR árið 2016 (að viðbættum hækkunum um áramót til öryrkja) til 
ellilífeyrisþega sem bjó einn og hafði mánaðarlegar lífeyrissjóðstekjur að upphæð 100.000 kr. 

 

Heimild: Tryggingastofnun og útreikningar höfundar 

Taflan sýnir að þegar þessari upphæð lífeyristekna er náð hafa greiðslur vegna 

framfærsluuppbótar þegar fallið niður og skerðingar hafist hvað varðar tekjutryggingu og 

heimilisuppbót. Samkvæmt gamla greiðslukerfinu skertu lífeyristekjur hins vegar ekki 

grunnlífeyri ellilífeyris líkt og áður hefur komið fram og því fær aðili í þessari stöðu óskertar 

greiðslur ellilífeyris líkt og sést í töflunni. Samtals myndu greiðslur til aðilans frá 

Tryggingastofnun vera 181.885 kr. og því væri heildarinnkoma lífeyrisþegans að 

lífeyrissjóðsgreiðslum meðtöldum 281.885 kr. Athyglisvert er að sjá að ávinningur 

lífeyrisþegans af 100.000 kr. tekjum úr lífeyrissjóði í þessu tiltekna dæmi er einungis 1.885 kr. 

fyrir skatt. 

Þegar við skoðum hvernig þetta lítur út hjá ellilífeyrisþega sem er með 200.000 kr. á 

mánuði í lífeyrissjóðstekjur á það sama við varðandi framfærsluuppbótina, greiðslur 

samkvæmt þeim bótaflokki hafa fallið niður en um hærri greiðslur að ræða hjá þessum 

lífeyrisþega. Í töflu 23 má sjá hvernig greiðslurnar myndu líta út. 

 

 

Bótaflokkur Óskertar greiðslur Skerðingar Greiðslur

Ellilífeyrir 42.852 kr. 0 kr. 42.852 kr.

Tekjutrygging 135.228 kr. 27.842 kr. 107.386 kr.

Heimilisuppbót 39.851 kr. 8.204 kr. 31.647 kr.

Framfærsluuppbót 62.069 kr. 62.069 kr. 0 kr.

Samtals 280.000 kr. 98.115 kr. 181.885 kr.

Mánaðarlegar greiðslur Tryggingastofnunar árið 2016 til ellilífeyrisþega 

sem bjó einn (að viðbættum hækkunum til öryrkja um síðustu áramót) 

og hafði mánaðarlegar lífeyrissjóðstekjur að upphæð 100.000 kr.
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Tafla 23. Mánaðarlegar greiðslur TR árið 2016 (að viðbættum hækkunum um áramót til öryrkja) til 
ellilífeyrisþega sem bjó einn og hafði mánaðarlegar lífeyrissjóðstekjur að upphæð 200.000 kr. 

 

Heimild: Tryggingastofnun og útreikningar höfundar 

Samtals myndi þessi aðili frá greiddar 332.235 kr. þegar horft er til lífeyristekna og 

greiðslna frá Tryggingastofnun. Ávinningur hans af þeim 100.000 kr. sem hann hefur umfram 

lífeyrisþegann í fyrra dæminu, eru tæplega 50.000 kr. og verður ennþá minni eftir skattalega 

meðferð.  

Ef við horfum síðan til aðilans sem er með mánaðarlegar lífeyrissjóðstekjur sem nema 

300.000 kr. kemur í ljós að ávinningur hans vegna þeirra tekna sem hann hefur umfram þann 

sem er með 200.000 kr. í mánaðarlegar lífeyrissjóðstekjur er einnig tæplega 50.000 kr. á 

mánuði áður en skattaleg meðferð fer fram. Í báðum tilfellum er um að ræða 49.650 kr. sem 

jafngildir því hlutfallslegum skerðingum sem nema 49,65%, það er 38,35% vegna greiðslna 

tekjutryggingar og 11,3% vegna heimilisuppbótar. Í töflu 24 má sjá hvernig sviðmyndin lítur 

út hjá lífeyrisþega í þessum aðstæðum miðað við þær forsendur sem áður hafa verið 

kynntar.  

Tafla 24. Mánaðarlegar greiðslur TR árið 2016 (að viðbættum hækkunum um áramót til öryrkja) til 
ellilífeyrisþega sem bjó einn og hafði mánaðarlegar lífeyrissjóðstekjur að upphæð 300.000 kr. 

 

Heimild: Tryggingastofnun og útreikningar höfundar 

Skýringin á því að áhrifin haldast þau sömu er að skerðingar lífeyristekna samkvæmt 

gamla greiðslukerfinu eru algjörlega línulegar eftir að þær hefjast þar sem skerðingarhlutfall 

allra bótaflokka helst það sama óháð því hversu háar tekjurnar verða. 

Bótaflokkur Óskertar greiðslur Skerðingar Greiðslur

Ellilífeyrir 42.852 kr. 0 kr. 42.852 kr.

Tekjutrygging 135.228 kr. 66.192 kr. 69.036 kr.

Heimilisuppbót 39.851 kr. 19.504 kr. 20.347 kr.

Framfærsluuppbót 62.069 kr. 62.069 kr. 0 kr.

Samtals 280.000 kr. 147.765 kr. 132.235 kr.

Mánaðarlegar greiðslur Tryggingastofnunar árið 2016 til ellilífeyrisþega 

sem bjó einn (að viðbættum hækkunum til öryrkja um síðustu áramót) 

og hafði mánaðarlegar lífeyrissjóðstekjur að upphæð 200.000 kr.

Bótaflokkur Óskertar greiðslur Skerðingar Greiðslur

Ellilífeyrir 42.852 kr. 0 kr. 42.852 kr.

Tekjutrygging 135.228 kr. 104.542 kr. 30.686 kr.

Heimilisuppbót 39.851 kr. 30.804 kr. 9.047 kr.

Framfærsluuppbót 62.069 kr. 62.069 kr. 0 kr.

Samtals 280.000 kr. 197.415 kr. 82.585 kr.

Mánaðarlegar greiðslur Tryggingastofnunar árið 2016 til ellilífeyrisþega 

sem bjó einn (að viðbættum hækkunum til öryrkja um síðustu áramót) 

og hafði mánaðarlegar lífeyrissjóðstekjur að upphæð 300.000 kr.
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4.1.3 Ellilífeyrisþegar í sambúð sem fá lífeyrissjóðstekjur 

Núna verða skoðuð áhrif lífeyristekna á greiðslur frá Tryggingastofnun í tilfelli ellilífeyrisþega 

í sambúð, sem vegna hjúskaparforms fá ekki greidda heimilisuppbót líkt og þeir sem búa 

einir. Notast verður við sömu upphæðir hvað lífeyrissjóðstekjur varðar og í kaflanum á undan 

þar sem skoðuð voru áhrif þeirra á greiðslur til einstæðra lífeyrisþega, auk þeirrar forsendu 

að hækkunum til öryrkja um síðustu áramót er bætt við greiðsluupphæðir og 

framfærsluviðmið. 

Eins og í kaflanum hér að framan eru fyrst skoðuð áhrif vegna lífeyrissjóðstekna að 

upphæð 100.000 kr. á mánuði. Í töflu 25 má sjá hverjar skerðingar vegna 

lífeyrissjóðsteknanna eru, ásamt endanlegum greiðsluupphæðum úr hverjum bótaflokki.  

Tafla 25. Mánaðarlegar greiðslur TR árið 2016 (að viðbættum hækkunum um áramót til öryrkja) til 
ellilífeyrisþega í sambúð og sem mánaðarlegar lífeyrissjóðstekjur að upphæð 100.000 kr. 

 

Heimild: Tryggingastofnun og útreikningar höfundar 

Sé miðað við þessa upphæð mánaðarlegra lífeyrissjóðstekna samhliða þeim forsendum 

sem gefnar eru má sjá að skerðingar ellilífeyrisþegans vegna þessara tekna nema 77.645 kr. á 

mánuði sem leiðir til þess að hann fær greiddar 150.238 kr. mánaðarlega frá 

Tryggingastofnun. Heildartekjur þessa aðila myndu því nema 250.238 kr. á mánuði fyrir 

skattalega meðferð. Ávinningur lífeyrisþegans af 100.000 kr. lífeyrissjóðstekjum er því 22.355 

kr. fyrir skattalega meðferð. 

Í töflu 26 má sjá áhrif lífeyrissjóðstekna í tilfelli lífeyrisþega sem fær 200.000 kr. 

mánaðarlegar greiðslur úr lífeyrissjóðum.  

 

 

 

 

Bótaflokkur Óskertar greiðslur Skerðingar Greiðslur

Ellilífeyrir 42.852 kr. 0 kr. 42.852 kr.

Tekjutrygging 135.228 kr. 27.842 kr. 107.386 kr.

Framfærsluuppbót 49.803 kr. 49.803 kr. 0 kr.

Samtals 227.883 kr. 77.645 kr. 150.238 kr.

Mánaðarlegar greiðslur Tryggingastofnunar árið 2016 til ellilífeyrisþega 

í sambúð (að viðbættum hækkunum til öryrkja um síðustu áramót) sem 

hafði mánaðarlegar lífeyrissjóðstekjur að upphæð 100.000 kr.
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Tafla 26. Mánaðarlegar greiðslur TR árið 2016 (að viðbættum hækkunum um áramót til öryrkja) til 
ellilífeyrisþega í sambúð og sem mánaðarlegar lífeyrissjóðstekjur að upphæð 200.000 kr. 

 

Heimild: Tryggingastofnun og útreikningar höfundar 

Lífeyrissjóðstekjur aðila í þessari stöðu leiða til þess að greiðslur til hans frá 

Tryggingastofnun eru skertar um 115.995 kr. og nemur endanleg greiðsla stofnunarinnar til 

hans 111.888 kr. Heildartekjur hans myndu því nema 311.888 kr. á mánuði fyrir skatt og 

ávinningurinn af lífeyrissjóðstekjum að upphæð 200.000 kr. á mánuði því 84.005 kr. fyrir 

staðgreiðslu skatta. 

Þegar horft er til aðila sem býr við þessar aðstæður og þiggur 300.000 kr. mánaðarlegar 

lífeyrissjóðstekjur, má sjá að eins og í tilfelli einbúans er um línuleg áhrif að ræða. 

Endanlegur ávinningur lífeyrisþegans sem er með 100.000 kr. greiðslur á mánuði vegna 

100.000 kr. hærri lífeyristekna er sá sami og þess sem fær greiddar 200.000 kr. á mánuði 

vegna hækkunar lífeyristekna um 100.000 kr. Munurinn á heildargreiðslum 

Tryggingastofnunar til aðilanna er í báðum tilfellum 38.350 kr. Í töflu 27 má sjá hvernig 

greiðslur myndu líta út af lífeyrissjóðstekjurnar myndu nema 300.000 kr. 

Tafla 27. Mánaðarlegar greiðslur TR árið 2016 (að viðbættum hækkunum um áramót til öryrkja) til 
ellilífeyrisþega í sambúð og sem mánaðarlegar lífeyrissjóðstekjur að upphæð 300.000 kr. 

 

Heimild: Tryggingastofnun og útreikningar höfundar 

Ellilífeyrisþegi með þessa upphæð mánaðarlegra lífeyrissjóðstekna myndi þannig fá 

73.538 kr. í greiðslur frá Tryggingastofnun að loknum skerðingum sem myndu nema 154.345 

kr. Heildartekjurnar væru því 373.538 kr. og hreinn ávinningur lífeyrisþegans af tekjunum, 

umfram bótagreiðslur því 145.655 kr. fyrir greiðslu skatta. 

Bótaflokkur Óskertar greiðslur Skerðingar Greiðslur

Ellilífeyrir 42.852 kr. 0 kr. 42.852 kr.

Tekjutrygging 135.228 kr. 66.192 kr. 69.036 kr.

Framfærsluuppbót 49.803 kr. 49.803 kr. 0 kr.

Samtals 227.883 kr. 115.995 kr. 111.888 kr.

Mánaðarlegar greiðslur Tryggingastofnunar árið 2016 til ellilífeyrisþega í 

sambúð (að viðbættum hækkunum til öryrkja um síðustu áramót) sem 

hafði mánaðarlegar lífeyrissjóðstekjur að upphæð 200.000 kr.

Bótaflokkur Óskertar greiðslur Skerðingar Greiðslur

Ellilífeyrir 42.852 kr. 0 kr. 42.852 kr.

Tekjutrygging 135.228 kr. 104.542 kr. 30.686 kr.

Framfærsluuppbót 49.803 kr. 49.803 kr. 0 kr.

Samtals 227.883 kr. 154.345 kr. 73.538 kr.

Mánaðarlegar greiðslur Tryggingastofnunar árið 2016 til ellilífeyrisþega 

í sambúð (að viðbættum hækkunum til öryrkja um síðustu áramót) sem 

hafði mánaðarlegar lífeyrissjóðstekjur að upphæð 300.000 kr.
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4.1.4 Ellilífeyrisþegar sem eru með lífeyrissjóðsgreiðslur og launatekjur 

Nú verða skoðuð dæmi um lífeyrisþega sem þiggja bæði lífeyrissjóðsgreiðslur og hafa einnig 

launatekjur. Notast er við sömu forsendur og í dæmunum á undan hvað varðar tekjur og 

upphæðir greiðslna frá Tryggingastofnun. Skoðaðar verða allar mögulegar samsetningar 

áðurnefndra viðmiðunartekna, hvað varðar bæði einhleypa lífeyrisþega og lífeyrisþega í 

sambúð. 

4.1.4.1 Ellilífeyrisþegar sem búa einir og eru með lífeyrissjóðsgreiðslur og 
launatekjur 

Fyrst verða skoðuð dæmi þar sem miðað er við mánaðarlegar greiðslur úr lífeyrissjóðum sem 

nema 100.000 kr. á mánuði, en að auki annars vegar mánaðarlegum launatekjum að upphæð 

150.000 kr. og hins vegar 300.000 kr. Í töflu 28 má sjá hvernig greiðslur Tryggingastofnunar 

líta út til þess sem er með lægri launatekjuupphæðina ásamt lægstu viðmiðunargreiðslum 

lífeyrissjóðsgreiðsla.  

Tafla 28. Mánaðarlegar greiðslur TR árið 2016 (að viðbættum hækkunum um áramót til öryrkja) til 
ellilífeyrisþega sem bjó einn, hafði mánaðarlegar lífeyrissjóðstekjur að upphæð 100.000 kr. og 
launatekjur að upphæð 150.000 kr. 

 

Heimild: Tryggingastofnun og útreikningar höfundar 

Í töflunni má sjá að þar sem launatekjur ná ekki frítekjumarki ellilífeyris, þá fær 

lífeyrisþeginn í dæminu hann greiddan óskertan. Sé horft til framfærsluviðmiðsins nema 

heildarskerðingar 118.174 kr. og greiðslur þannig 161.827 kr. Ávinningur lífeyrisþegans fyrir 

skatt, af samanlögðum tekjum að upphæð 250.000 kr., er því 131.827kr. 

Útkoman breytist töluvert ef launatekjur eru hækkaðar í 300.000 kr. Til samanburðar má 

sjá í töflu 29 hvaða áhrif það hefur. 

 

 

Bótaflokkur Óskertar greiðslur Skerðingar Greiðslur

Ellilífeyrir 42.852 kr. 0 kr. 42.852 kr.

Tekjutrygging 135.228 kr. 43.336 kr. 91.893 kr.

Heimilisuppbót 39.851 kr. 12.769 kr. 27.082 kr.

Framfærsluuppbót 62.069 kr. 62.069 kr. 0 kr.

Samtals 280.000 kr. 118.174 kr. 161.827 kr.

Mánaðarlegar greiðslur Tryggingastofnunar árið 2016 til ellilífeyrisþega sem bjó einn 

(að viðbættum hækkunum til öryrkja um síðustu áramót) og hafði mánaðarlega 

lífeyrissjóðstekjur að upphæð 100.000 kr. ásamt launatekjum að upphæð 150.000 kr.
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Tafla 29. Mánaðarlegar greiðslur TR árið 2016 (að viðbættum hækkunum um áramót til öryrkja) til 
ellilífeyrisþega sem bjó einn, hafði mánaðarlegar lífeyrissjóðstekjur að upphæð 100.000 kr. og 
launatekjur að upphæð 300.000 kr. 

 

Heimild: Tryggingastofnun og útreikningar höfundar 

Með hækkun launatekna umfram frítekjumark ellilífeyris kemur til skerðinga á honum auk 

þess sem hækkunin leiðir til frekari skerðinga á greiðslum úr öðrum bótaflokkum. Hækkunin 

sem nam 150.000 kr. leiðir til þess að greiðslur Tryggingastofnunar til lífeyrisþegans lækka 

um 74.475 kr. og væru því miðað við þessar tekjur því 87.352 kr. 

Með hækkun lífeyristekna upp í 200.000 kr. á mánuði breytist myndin töluvert. Í töflu 30 

má sjá hversu ólíkar skerðingarnar eru eftir því hvernig tekjurnar eru tilkomnar.  

Tafla 30. Mánaðarlegar greiðslur TR árið 2016 (að viðbættum hækkunum um áramót til öryrkja) til 
ellilífeyrisþega sem bjó einn, hafði mánaðarlegar lífeyrissjóðstekjur að upphæð 200.000 kr. og 
launatekjur að upphæð 150.000 kr. 

 

Heimild: Tryggingastofnun og útreikningar höfundar 

Sjá má að þrátt fyrir lægri samanlagðar tekjur í þessu dæmi heldur en því fyrra, þá eru 

skerðingar greiðslna tekjutryggingar og heimilisuppbótar hærri. Þetta skýrist af því að 

frítekjumark launatekna er töluvert hærra og að skerðingarhlutfall lífeyristekna helst 38,35% 

allt þar til greiðslur falla niður, en lækka í tilfelli launatekna niður í 13,35% þegar 

frítekjumarki grunnlífeyris er náð. 

Ef launatekjurnar eru hækkaðar í 300.000 kr. sjást síðan sömu skerðingar ellilífeyris og 

áður, ásamt frekari skerðingum annarra bótaflokka. Í töflu 31 gefur að líta þessa sviðsmynd. 

Bótaflokkur Óskertar greiðslur Skerðingar Greiðslur

Ellilífeyrir 42.852 kr. 21.349 kr. 21.503 kr.

Tekjutrygging 135.228 kr. 79.511 kr. 55.717 kr.

Heimilisuppbót 39.851 kr. 29.719 kr. 10.132 kr.

Framfærsluuppbót 62.069 kr. 62.069 kr. 0 kr.

Samtals 280.000 kr. 192.648 kr. 87.352 kr.

Mánaðarlegar greiðslur Tryggingastofnunar árið 2016 til ellilífeyrisþega sem bjó einn 

(að viðbættum hækkunum til öryrkja um síðustu áramót) og hafði mánaðarlega 

lífeyrissjóðstekjur að upphæð 100.000 kr. ásamt launatekjum að upphæð 300.000 kr.

Bótaflokkur Óskertar greiðslur Skerðingar Greiðslur

Ellilífeyrir 42.852 kr. 0 kr. 42.852 kr.

Tekjutrygging 135.228 kr. 81.686 kr. 53.543 kr.

Heimilisuppbót 39.851 kr. 24.069 kr. 15.782 kr.

Framfærsluuppbót 62.069 kr. 62.069 kr. 0 kr.

Samtals 280.000 kr. 167.824 kr. 112.177 kr.

Mánaðarlegar greiðslur Tryggingastofnunar árið 2016 til ellilífeyrisþega sem bjó einn 

(að viðbættum hækkunum til öryrkja um síðustu áramót) og hafði mánaðarlega 

lífeyrissjóðstekjur að upphæð 200.000 kr. ásamt launatekjum að upphæð 150.000 kr.
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Tafla 31. Mánaðarlegar greiðslur TR árið 2016 (að viðbættum hækkunum um áramót til öryrkja) til 
ellilífeyrisþega sem bjó einn, hafði mánaðarlegar lífeyrissjóðstekjur að upphæð 200.000 kr. og 
launatekjur að upphæð 300.000 kr. 

 

Heimild: Tryggingastofnun og útreikningar höfundar 

Eins og sjá má í töflunni hafa greiðslur heimilisuppbótar fallið niður þegar tekjur 

lífeyrisþega hafa náð þessum upphæðum. Áhrif hækkunar launatekna um 150.000 kr. eru því 

örlítið önnur en í fyrra dæmi þar sem lífeyrisþeginn fékk lífeyrissjóðsgreiðslur að upphæð 

100.000 kr. Ávinningurinn af hækkuninni fyrir skattalega meðferð teknanna er 73.307 kr. nú, 

þar sem í þessu tilfelli féllu greiðslur heimilisuppbótar niður við hækkunina og því er ekki 

lengur um línulega skerðingu að ræða eins og í fyrra dæmi. 

Ef lífeyrissjóðsgreiðslurnar eru síðan 300.000 kr. ásamt þeim tveim upphæðum 

launatekna sem notast hefur verið við hér að framan er þróunin áfram í sömu átt. Í töflu 32 

má sjá þá sviðsmynd í tilfelli launatekna að upphæð 150.000 kr.  

Tafla 32. Mánaðarlegar greiðslur TR árið 2016 (að viðbættum hækkunum um áramót til öryrkja) til 
ellilífeyrisþega sem bjó einn, hafði mánaðarlegar lífeyrissjóðstekjur að upphæð 300.000 kr. og 
launatekjur að upphæð 150.000 kr. 

 

Heimild: Tryggingastofnun og útreikningar höfundar 

Eins og áður eru engar skerðingar á ellilífeyri þegar launatekjurnar eru einungis 150.000 

kr. á mánuði þar sem lífeyrissjóðsgreiðslurnar skerða ekki ellilífeyrisgreiðslurnar og 

launatekjurnar ná ekki upp fyrir frítekjumörk ellilífeyris. Tekjurnar eru hins vegar orðnar það 

háar með tilliti til virkni greiðslukerfisins að aðrar greiðslur frá Tryggingastofnun eru verulega 

skertar. Umræddur lífeyrisþegi hefur þannig 50.350 kr. ávinning af 100.000 kr. hækkun 

lífeyrissjóðstekna, sem síðan á eftir að skattleggja. 

Bótaflokkur Óskertar greiðslur Skerðingar Greiðslur

Ellilífeyrir 42.852 kr. 21.350 kr. 21.503 kr.

Tekjutrygging 135.228 kr. 117.861 kr. 17.367 kr.

Heimilisuppbót 39.851 kr. 39.851 kr. 0 kr.

Framfærsluuppbót 62.069 kr. 62.069 kr. 0 kr.

Samtals 280.000 kr. 241.130 kr. 38.870 kr.

Mánaðarlegar greiðslur Tryggingastofnunar árið 2016 til ellilífeyrisþega sem bjó einn 

(að viðbættum hækkunum til öryrkja um síðustu áramót) og hafði mánaðarlega 

lífeyrissjóðstekjur að upphæð 200.000 kr. ásamt launatekjum að upphæð 300.000 kr.

Bótaflokkur Óskertar greiðslur Skerðingar Greiðslur

Ellilífeyrir 42.852 kr. 0 kr. 42.852 kr.

Tekjutrygging 135.228 kr. 120.036 kr. 15.193 kr.

Heimilisuppbót 39.851 kr. 35.369 kr. 4.482 kr.

Framfærsluuppbót 62.069 kr. 62.069 kr. 0 kr.

Samtals 280.000 kr. 217.474 kr. 62.527 kr.

Mánaðarlegar greiðslur Tryggingastofnunar árið 2016 til ellilífeyrisþega sem bjó einn 

(að viðbættum hækkunum til öryrkja um síðustu áramót) og hafði mánaðarlega 

lífeyrissjóðstekjur að upphæð 300.000 kr. ásamt launatekjum að upphæð 150.000 kr.
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Ef launatekjur lífeyrisþegans væru hins vegar 300.000 kr. á mánuði væru skerðingar 

hafnar eins og við höfum séð í fyrri dæmum, en að auki aðrar greiðslur fallnar niður þar sem 

upphæð heildartekna er orðin nægilega há til þess að skerðingarnar leiða til niðurfellinga. Í 

töflu 33 má sjá þessu sviðmynd. 

Tafla 33. Mánaðarlegar greiðslur TR árið 2016 (að viðbættum hækkunum um áramót til öryrkja) til 
ellilífeyrisþega sem bjó einn, hafði mánaðarlegar lífeyrissjóðstekjur að upphæð 300.000 kr. og 
launatekjur að upphæð 300.000 kr. 

 

Heimild: Tryggingastofnun og útreikningar höfundar 

Ávinningurinn af 100.000 kr. hækkun lífeyrissjóðsgreiðslna fyrir skattlagningu teknanna í 

þessu tilfelli væri þannig 82.633 kr. þar sem slík hækkun leiðir ekki til frekari skerðingar á 

ellilífeyri og eyðir því einungis út eftirstöðvum annarra bótaflokka sem nam 17.367 kr. 

Í kaflanum hér á eftir verður sambærileg umfjöllun um lífeyrisþega sem eru í sambúð eða 

hafa hag af búsetu með öðrum. 

4.1.4.2 Ellilífeyrisþegar í sambúð sem eru með lífeyrissjóðsgreiðslur og launatekjur 

Í tilfelli þeirra sem eru í sambúð eða hafa með einhverjum hætti hag af búsetu með öðrum 

nemur munurinn mismun á framfærsluviðmiði lífeyrisþega eftir hjúskaparformi, ásamt 

greiðslum heimilisuppbótar. Miðað við upphæðir þeirra lífeyrissjóðsgreiðslna og launatekna 

sem notast hefur verið við að framanverðu hefur framfærsluviðmiðið ekki áhrif þar sem 

framfærsluuppbót hefur fallið niður vegna tekna í öllum tilfellum. Munur á greiðslum til 

lífeyrisþega eftir hjúskaparformi í umfjölluninni sem snýr að lífeyrisþeganum með 

lífeyrissjóðsgreiðslur og launatekjur skýrist því einungis af greiðslu heimilisuppbótar til þeirra 

sem rétt eiga á þeim greiðslum. 

Þegar um ræðir ellilífeyrisþega í sambúð sem fær mánaðarlegar lífeyrissjóðsgreiðslur sem 

nema 100.000 kr. og hefur launatekjur að upphæð 150.000 kr. á mánuði eru skerðingar eins 

og í tilfelli þess sem býr einn, fremur lágar. Í töflu 34 má sjá hvernig greiðslum til aðila sem 

býr við þessar aðstæður er háttað. 

Bótaflokkur Óskertar greiðslur Skerðingar Greiðslur

Ellilífeyrir 42.852 kr. 21.350 kr. 21.503 kr.

Tekjutrygging 135.228 kr. 135.228 kr. 0 kr.

Heimilisuppbót 39.851 kr. 39.851 kr. 0 kr.

Framfærsluuppbót 62.069 kr. 62.069 kr. 0 kr.

Samtals 280.000 kr. 258.498 kr. 21.503 kr.

Mánaðarlegar greiðslur Tryggingastofnunar árið 2016 til ellilífeyrisþega sem bjó einn 

(að viðbættum hækkunum til öryrkja um síðustu áramót) og hafði mánaðarlega 

lífeyrissjóðstekjur að upphæð 300.000 kr. ásamt launatekjum að upphæð 300.000 kr.
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Tafla 34. Mánaðarlegar greiðslur TR árið 2016 (að viðbættum hækkunum um áramót til öryrkja) til 
ellilífeyrisþega í sambúð sem hafði mánaðarlegar lífeyrissjóðstekjur að upphæð 100.000 kr. og 
launatekjur að upphæð 150.000 kr. 

 

Heimild: Tryggingastofnun og útreikningar höfundar 

Það sama á við hér eins og í tilfelli þess einhleypa hvað varðar skerðingar bótaflokka, 

lífeyristekjur skerða ellilífeyri ekki og launatekjur að upphæð 150.000 kr. á mánuði nægja 

ekki til að skerða greiðslur úr bótaflokknum. Tekjutrygging skerðist hins vegar líkt og áður 

samkvæmt útgefnum skerðingarhlutföllum. Skerðingar greiðslna til lífeyrisþegans í dæminu 

nema 93.139 kr. og heildargreiðslur til hans frá Tryggingastofnun eru 134.745 kr. 

Heildartekjur eru því alls 384.745 kr. fyrir greiðslu skatta. 

Ef horft er til aðila sem er með launatekjur að upphæð 300.000 kr. en býr að öðru leyti við 

nákvæmlega sömu aðstæður lítur sviðsmyndin út eins og í töflu 35. 

Tafla 35. Mánaðarlegar greiðslur TR árið 2016 (að viðbættum hækkunum um áramót til öryrkja) til 
ellilífeyrisþega í sambúð sem hafði mánaðarlegar lífeyrissjóðstekjur að upphæð 100.000 kr. og 
launatekjur að upphæð 300.000 kr. 

 

Heimild: Tryggingastofnun og útreikningar höfundar 

Sjá má sömu þróun og í tilfelli einstæðs lífeyrisþega hvað skerðingarnar varðar, það er að 

ellilífeyrir skerðist í þessu tilfelli, ásamt því sem tekjutrygging heldur áfram að skerðast vegna 

hækkunar tekna. Vegna þeirra 150.000 kr. sem þessi aðili hefur í launatekjur umfram hinn 

aukast skerðingar um sem nemur 57.525 kr. og hann heldur þar með eftir 92.475 kr. sem 

síðan á eftir að skattleggja. Heildargreiðslur hans frá Tryggingastofnun eru 77.220 kr. og 

samanlagðar heildartekjur þannig 477.220 kr. 

Ef horft er til ellilífeyrisþega með 200.000 kr. greiðslur frá lífeyrissjóðum og áðurnefndar 

upphæðir launatekna, blasir við sviðsmynd þar sem frekari skerðingar hafa átt sér stað líkt og 

Bótaflokkur Óskertar greiðslur Skerðingar Greiðslur

Ellilífeyrir 42.852 kr. 0 kr. 42.852 kr.

Tekjutrygging 135.228 kr. 43.336 kr. 91.893 kr.

Framfærsluuppbót 49.803 kr. 49.803 kr. 0 kr.

Samtals 227.883 kr. 93.139 kr. 134.745 kr.

Mánaðarlegar greiðslur Tryggingastofnunar árið 2016 til ellilífeyrisþega í sambúð (að 

viðbættum hækkunum til öryrkja um síðustu áramót) sem hafði mánaðarlega 

lífeyrissjóðstekjur að upphæð 100.000 kr. ásamt launatekjum að upphæð 150.000 kr.

Bótaflokkur Óskertar greiðslur Skerðingar Greiðslur

Ellilífeyrir 42.852 kr. 21.350 kr. 21.503 kr.

Tekjutrygging 135.228 kr. 79.511 kr. 55.717 kr.

Framfærsluuppbót 49.803 kr. 49.803 kr. 0 kr.

Samtals 227.883 kr. 150.664 kr. 77.220 kr.

Mánaðarlegar greiðslur Tryggingastofnunar árið 2016 til ellilífeyrisþega í sambúð (að 

viðbættum hækkunum til öryrkja um síðustu áramót) sem hafði mánaðarlega 

lífeyrissjóðstekjur að upphæð 100.000 kr. ásamt launatekjum að upphæð 300.000 kr.
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við sáum í tilfelli einstæðingsins, við hækkun lífeyristekna. Í töflu 36 má sjá hvernig dæmið 

lítur út í tilfelli aðila með 150.000 kr. í launatekjur. 

Tafla 36. Mánaðarlegar greiðslur TR árið 2016 (að viðbættum hækkunum um áramót til öryrkja) til 
ellilífeyrisþega í sambúð sem hafði mánaðarlegar lífeyrissjóðstekjur að upphæð 200.000 kr. og 
launatekjur að upphæð 150.000 kr. 

 

Heimild: Tryggingastofnun og útreikningar höfundar 

Sjá má að líkt og í tilfelli þess sem býr einn nema skerðingar tekjutryggingar hér hærri 

upphæð heldur en í dæminu á undan þrátt fyrir hærri samanlagðar tekjur í því dæmi. 

Ástæður þess voru útskýrðar fyrr í kaflanum. Skerðingar alls, hvað lífeyrisþega sem býr við 

þessar aðstæður varðar eru 131.489 kr. og greiðslur til hans frá Tryggingastofnun því 96.395 

kr. Við það bætast síðan lífeyrissjóðsgreiðslurnar og launatekjurnar, sem síðan eru 

skattlagðar ásamt greiðslunum frá Tryggingastofnun.  

Með hækkun launatekna upp í 300.000 kr. eins og í töflu 37 verða áhrifin þau sömu og við 

sáum fyrr í kaflanum hvað ellilífeyririnn varðar. 

Tafla 37. Mánaðarlegar greiðslur TR árið 2016 (að viðbættum hækkunum um áramót til öryrkja) til 
ellilífeyrisþega í sambúð sem hafði mánaðarlegar lífeyrissjóðstekjur að upphæð 200.000 kr. og 
launatekjur að upphæð 300.000 kr. 

 

Heimild: Tryggingastofnun og útreikningar höfundar 

Ef tölurnar í töflunni eru bornar saman við sambærilega töflu fyrir lífeyrisþega sem býr 

einn má sjá að greiðslur til þeirra eru þær sömu þar sem greiðslur heimilisuppbótar hafa 

fallið niður þegar tekjurnar hafa náð þeim upphæðum sem um ræðir. Lífeyrisþeginn í þessu 

dæmi er því jafnsettur og útlistað er í tilfelli þess einhleypa.  

Bótaflokkur Óskertar greiðslur Skerðingar Greiðslur

Ellilífeyrir 42.852 kr. 0 kr. 42.852 kr.

Tekjutrygging 135.228 kr. 81.686 kr. 53.543 kr.

Framfærsluuppbót 49.803 kr. 49.803 kr. 0 kr.

Samtals 227.883 kr. 131.489 kr. 96.395 kr.

Mánaðarlegar greiðslur Tryggingastofnunar árið 2016 til ellilífeyrisþega í sambúð (að 

viðbættum hækkunum til öryrkja um síðustu áramót) sem hafði mánaðarlega 

lífeyrissjóðstekjur að upphæð 200.000 kr. ásamt launatekjum að upphæð 150.000 kr.

Bótaflokkur Óskertar greiðslur Skerðingar Greiðslur

Ellilífeyrir 42.852 kr. 21.350 kr. 21.503 kr.

Tekjutrygging 135.228 kr. 117.861 kr. 17.367 kr.

Framfærsluuppbót 49.803 kr. 49.803 kr. 0 kr.

Samtals 227.883 kr. 189.014 kr. 38.870 kr.

Mánaðarlegar greiðslur Tryggingastofnunar árið 2016 til ellilífeyrisþega í sambúð (að 

viðbættum hækkunum til öryrkja um síðustu áramót) sem hafði mánaðarlega 

lífeyrissjóðstekjur að upphæð 200.000 kr. ásamt launatekjum að upphæð 300.000 kr.
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Ef skoðuð eru áhrif þess á greiðslur til ellilífeyrisþega í sambúð þegar lífeyrissjóðstekjur 

nema 300.000 kr. á mánuði í stað 200.000 kr. og áfram stuðst við sömu upphæðir hvað 

launatekjur varðar, má sjá í töflu 38 að áhrifin eru línuleg líkt og við höfum séð áður. 

Tafla 38. Mánaðarlegar greiðslur TR árið 2016 (að viðbættum hækkunum um áramót til öryrkja) til 
ellilífeyrisþega í sambúð sem hafði mánaðarlegar lífeyrissjóðstekjur að upphæð 300.000 kr. og 
launatekjur að upphæð 150.000 kr. 

 

Heimild: Tryggingastofnun og útreikningar höfundar 

Skýringin á línulegum áhrifum er að samanlagt skerðingarhlutfall allra bótaflokka er það 

sama allan tímann. Lífeyrisþegi í þessari stöðu verður fyrir skerðingum sem nema 169.839 kr. 

vegna tekna og fær því 58.045 kr. frá Tryggingastofnun, ásamt lífeyrissjóðsgreiðslum og 

launatekjum. 

Séu launatekjurnar hins vegar 300.000 kr. breytist sviðsmyndin töluvert og lítur út eins og 

í töflu 39.  

Tafla 39. Mánaðarlegar greiðslur TR árið 2016 (að viðbættum hækkunum um áramót til öryrkja) til 
ellilífeyrisþega í sambúð sem hafði mánaðarlegar lífeyrissjóðstekjur að upphæð 300.000 kr. og 
launatekjur að upphæð 300.000 kr. 

 

Heimild: Tryggingastofnun og útreikningar höfundar 

Þar má sjá að lífeyrisþegi í þessari stöðu ætti einungis rétt á greiðslum ellilífeyris, sem þó 

hefðu orðið fyrir skerðingum vegna launatekna sem eru umfram frítekjumark bótaflokksins. 

Greiðslur til aðilans myndu, eins og sést í töflunni, nema nákvæmlega sömu upphæð og til 

lífeyrisþega sem búsettur er einn en býr að öðru leyti við sömu aðstæður. Greiðslur til aðila í 

þessari stöðu hafa því verið útlistaðar fyrr í kaflanum. 

Bótaflokkur Óskertar greiðslur Skerðingar Greiðslur

Ellilífeyrir 42.852 kr. 0 kr. 42.852 kr.

Tekjutrygging 135.228 kr. 120.036 kr. 15.193 kr.

Framfærsluuppbót 49.803 kr. 49.803 kr. 0 kr.

Samtals 227.883 kr. 169.839 kr. 58.045 kr.

Mánaðarlegar greiðslur Tryggingastofnunar árið 2016 til ellilífeyrisþega í sambúð (að 

viðbættum hækkunum til öryrkja um síðustu áramót) sem hafði mánaðarlega 

lífeyrissjóðstekjur að upphæð 300.000 kr. ásamt launatekjum að upphæð 150.000 kr.

Bótaflokkur Óskertar greiðslur Skerðingar Greiðslur

Ellilífeyrir 42.852 kr. 21.350 kr. 21.503 kr.

Tekjutrygging 135.228 kr. 135.228 kr. 0 kr.

Framfærsluuppbót 49.803 kr. 49.803 kr. 0 kr.

Samtals 227.883 kr. 206.381 kr. 21.503 kr.

Mánaðarlegar greiðslur Tryggingastofnunar árið 2016 til ellilífeyrisþega í sambúð (að 

viðbættum hækkunum til öryrkja um síðustu áramót) sem hafði mánaðarlega 

lífeyrissjóðstekjur að upphæð 300.000 kr. ásamt launatekjum að upphæð 300.000 kr.
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4.1.5 Ellilífeyrisþegar með lífeyrissjóðsgreiðslur og fjármagnstekjur 

Algengt er að fólk sem komið er á lífeyrisaldur hafi yfir starfsævina náð að leggja fyrir og eigi 

sparifé. Vextirnir sem fást af slíku sparifé geta skert greiðslur frá Tryggingastofnun, sé 

upphæð vaxta umfram frítekjumark fjármagnstekna. Forsendur dæmanna í þessum kafla 

verða á allan hátt þær sömu og í fyrri köflum, en að auki bætast við ákveðnar forsendur hvað 

varðar fjármagnstekjur sem kynntar voru framarlega í 3. kafla. Þar er útskýrt hvernig 

fjármagnstekjurnar eru tilkomnar í dæminu og útskýrt hvaða áhrif sameiginleg fjármunaeign 

með maka hefur. Miðað verður við sömu fjármunaeign hvað varðar ellilífeyrisþega sem búa 

einir og þá sem eru í hjúskap og í ljósi þess er verið að vinna með fjórar mismunandi 

upphæðir hvað varðar fjármagnstekjur, tvær fyrir þá sem búa einir og tvær fyrir þá sem eru í 

sambúð. Fjármagnstekjunum er síðan deilt á mánuði og því er ekki um háar tekjuupphæðir 

að ræða, enda hafa þær í engum tilfellum áhrif á greiðslur grunnlífeyris ellilífeyrisþega. 

4.1.5.1 Ellilífeyrisþegar sem búa einir og eru með lífeyrissjóðsgreiðslur og 
fjármagnstekjur 

Í töflu 40 má sjá áhrif mánaðarlegra lífeyristekna að upphæð 100.000 kr. ásamt árlegum 

fjármagnstekjum að upphæð 160.000 kr.  

Tafla 40. Mánaðarlegar greiðslur TR árið 2016 (að viðbættum hækkunum um áramót til öryrkja) til 
ellilífeyrisþega sem bjó einn, hafði mánaðarlegar lífeyrissjóðstekjur að upphæð 100.000 kr. og 
fjármagnstekjur að upphæð 13.333 kr. 

 

Heimild: Tryggingastofnun og útreikningar höfundar 

Þrátt fyrir að um sé að ræða talsverða fjármuni, það er 5.000.000 kr. þá eru mánaðarlegar 

fjármagnstekjur miðað við gefnar forsendur það lágar að áhrifin eru mjög lítil. Mánaðarlegar 

fjármagnstekjur eru 13.333 kr. og frítekjumörk fjármagnstekna 8.220 kr. þannig að einungis 

5.113 kr. leiða til skerðinga. Sviðsmyndin er því mjög svipuð því sem sást í tilfelli einstæðs 

lífeyrisþega með 100.000 kr. lífeyrisgreiðslur á mánuði og eru heildargreiðslur 

Tryggingastofnunar til aðilans í þessu dæmi 179.346 kr. á mánuði. Ásamt öðrum tekjum 

Bótaflokkur Óskertar greiðslur Skerðingar Greiðslur

Ellilífeyrir 42.852 kr. 0 kr. 42.852 kr.

Tekjutrygging 135.228 kr. 29.803 kr. 105.425 kr.

Heimilisuppbót 39.851 kr. 8.782 kr. 31.069 kr.

Framfærsluuppbót 62.069 kr. 62.069 kr. 0 kr.

Samtals 280.000 kr. 100.654 kr. 179.346 kr.

Mánaðarlegar greiðslur Tryggingastofnunar árið 2016 til ellilífeyrisþega sem bjó einn (að 

viðbættum hækkunum til öryrkja um síðustu áramót) og hafði mánaðarlega 

lífeyrissjóðstekjur að upphæð 100.000 kr. ásamt fjármagnstekjum að upphæð 13.333 kr.
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lífeyrisþegans eru þær síðan 292.679 kr. og ávinningurinn af heildartekjunum því einungis 

12.679 kr. 

Ef horft er til aðila í nákvæmlega sömu stöðu sem þó er frábrugðin að því leyti að hann á 

sparifé að upphæð 10.000.000 kr. og fær því 320.000 kr. í fjármagnstekjur miðað við 

forsendurnar, verða áhrifin örlítið meiri. Í töflu 41 má sjá þá sviðsmynd. 

Tafla 41. Mánaðarlegar greiðslur TR árið 2016 (að viðbættum hækkunum um áramót til öryrkja) til 
ellilífeyrisþega sem bjó einn, hafði mánaðarlegar lífeyrissjóðstekjur að upphæð 100.000 kr. og 
fjármagnstekjur að upphæð 26.667 kr. 

 

Heimild: Tryggingastofnun og útreikningar höfundar 

Hjá þessum aðila myndu mánaðarlegar fjármagnstekjur nema 26.667 kr. og tekjutrygging 

ásamt heimilisuppbót því skerðast vegna þeirra 13.334 kr. sem bættust við. Það myndi leiða 

til þess að mánaðarlegar heildargreiðslur lífeyrisþegans frá Tryggingastofnun yrðu 172.726 

kr. sem ásamt öðrum tekjum myndu nema 299.393 kr. Ávinningurinn yrði því ögn hærri eða 

sem nemur 19.393 kr.  

Þegar horft er til einhleyps aðila með lífeyrissjóðstekjur að upphæð 200.000 kr. á mánuði 

sem á fjármuni að upphæð 5.000.000 kr. á bankareikningi og fær því 13.333 kr. mánaðarlega 

í fjármagnstekjur aukast skerðingarnar í samræmi við hærri lífeyristekjur en áhrif 

fjármagnsteknanna eru eins og áður afar takmörkuð og raunar þau nákvæmlega sömu og í 

tilfelli þess sem er með 100.000 kr. í lífeyristekjur. Í töflu 42 má sjá hvernig greiðslur til þessa 

aðila líta út. 

 

 

 

 

 

Bótaflokkur Óskertar greiðslur Skerðingar Greiðslur

Ellilífeyrir 42.852 kr. 0 kr. 42.852 kr.

Tekjutrygging 135.228 kr. 34.917 kr. 100.311 kr.

Heimilisuppbót 39.851 kr. 10.288 kr. 29.563 kr.

Framfærsluuppbót 62.069 kr. 62.069 kr. 0 kr.

Samtals 280.000 kr. 107.274 kr. 172.726 kr.

Mánaðarlegar greiðslur Tryggingastofnunar árið 2016 til ellilífeyrisþega sem bjó einn (að 

viðbættum hækkunum til öryrkja um síðustu áramót) og hafði mánaðarlega 

lífeyrissjóðstekjur að upphæð 100.000 kr. ásamt fjármagnstekjum að upphæð 26.667 kr.
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Tafla 42. Mánaðarlegar greiðslur TR árið 2016 (að viðbættum hækkunum um áramót til öryrkja) til 
ellilífeyrisþega sem bjó einn, hafði mánaðarlegar lífeyrissjóðstekjur að upphæð 200.000 kr. og 
fjármagnstekjur að upphæð 13.333 kr. 

 

Heimild: Tryggingastofnun og útreikningar höfundar 

Lífeyrisþeginn verður fyrir skerðingum sem nema 150.304 kr. vegna heildartekna sem 

nema 213.333 kr. og heldur því einungis eftir 63.029 kr. sem síðan á eftir að skattleggja. 

Greiðslur Tryggingastofnunar til aðilans nema 129.696 kr. og ásamt öðrum tekjum eru 

mánaðarlegar skattskyldar greiðslur til hans 343.029 kr. 

Í töflu 43 er síðan sviðsmynd aðila í sömu stöðu sem þó hefur helmingi hærri 

fjármagnstekjur, það er 26.667 kr. mánaðarlega. 

Tafla 43. Mánaðarlegar greiðslur TR árið 2016 (að viðbættum hækkunum um áramót til öryrkja) til 
ellilífeyrisþega sem bjó einn, hafði mánaðarlegar lífeyrissjóðstekjur að upphæð 200.000 kr. og 
fjármagnstekjur að upphæð 26.667 kr. 

 

Heimild: Tryggingastofnun og útreikningar höfundar 

Lítill munur er á greiðslum til þessara tveggja lífeyrisþega og munar einungis þeim 6.620 

kr. sem koma með skerðingum vegna þeirra 13.334 kr. fjármagnstekna sem sá síðari hefur 

umfram hinn. 

Með 300.000 kr. mánaðarlegum lífeyrissjóðsgreiðslum myndu eftirfarandi tvær 

sviðsmyndir koma fram. Í töflu 44 er fyrri sviðsmyndin þar sem miðað er við mánaðarlegar 

fjármagnstekjur að upphæð 13.333 kr. 

 

Bótaflokkur Óskertar greiðslur Skerðingar Greiðslur

Ellilífeyrir 42.852 kr. 0 kr. 42.852 kr.

Tekjutrygging 135.228 kr. 68.153 kr. 67.075 kr.

Heimilisuppbót 39.851 kr. 20.082 kr. 19.769 kr.

Framfærsluuppbót 62.069 kr. 62.069 kr. 0 kr.

Samtals 280.000 kr. 150.304 kr. 129.696 kr.

Mánaðarlegar greiðslur Tryggingastofnunar árið 2016 til ellilífeyrisþega sem bjó einn (að 

viðbættum hækkunum til öryrkja um síðustu áramót) og hafði mánaðarlega 

lífeyrissjóðstekjur að upphæð 200.000 kr. ásamt fjármagnstekjum að upphæð 13.333 kr.

Bótaflokkur Óskertar greiðslur Skerðingar Greiðslur

Ellilífeyrir 42.852 kr. 0 kr. 42.852 kr.

Tekjutrygging 135.228 kr. 73.267 kr. 61.961 kr.

Heimilisuppbót 39.851 kr. 21.588 kr. 18.263 kr.

Framfærsluuppbót 62.069 kr. 62.069 kr. 0 kr.

Samtals 280.000 kr. 156.924 kr. 123.076 kr.

Mánaðarlegar greiðslur Tryggingastofnunar árið 2016 til ellilífeyrisþega sem bjó einn (að 

viðbættum hækkunum til öryrkja um síðustu áramót) og hafði mánaðarlega 

lífeyrissjóðstekjur að upphæð 200.000 kr. ásamt fjármagnstekjum að upphæð 26.667 kr.
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Tafla 44. Mánaðarlegar greiðslur TR árið 2016 (að viðbættum hækkunum um áramót til öryrkja) til 
ellilífeyrisþega sem bjó einn, hafði mánaðarlegar lífeyrissjóðstekjur að upphæð 300.000 kr. og 
fjármagnstekjur að upphæð 13.333 kr. 

 

Heimild: Tryggingastofnun og útreikningar höfundar 

Þarna má sjá sambærilega þróun og áður, það er aukningu skerðinga vegna hækkunar 

lífeyristekna og takmörkuð áhrif vegna fjármagntekna. Lífeyrisþeginn verður fyrir skerðingum 

sem nema 199.954 kr. vegna 313.333 kr. tekna og er ávinningurinn því einungis 113.379 kr. 

sem síðan á eftir að skattleggja. Heildargreiðslur Tryggingastofnunar til lífeyrisþegans eru 

80.046 kr. á mánuði og ásamt tekjunum nemur mánaðarleg innkoma hans 393.379 krónum 

sem síðan eru skattlagðar samkvæmt lögum um tekjuskatt. 

Í töflu 45 er síðan hin sviðsmyndin þar sem lífeyrisþeginn fær 26.667 kr. í fjármagnstekjur 

á mánuði. 

Tafla 45. Mánaðarlegar greiðslur TR árið 2016 (að viðbættum hækkunum um áramót til öryrkja) til 
ellilífeyrisþega sem bjó einn, hafði mánaðarlegar lífeyrissjóðstekjur að upphæð 300.000 kr. og 
fjármagnstekjur að upphæð 26.667 kr. 

 

Heimild: Tryggingastofnun og útreikningar höfundar 

Útkoma aðilans í þessu dæmi er afar áþekk útkomunni í dæminu á undan og skýrist 

munurinn eins og áður, einungis af þeim 13.334 kr. fjármagnstekjum sem bætast við og leiða 

til þess að greiðslurnar til aðilans í þessu dæmi eru 6.620 kr. lægri. 

4.1.5.2 Ellilífeyrisþegar í sambúð með lífeyrissjóðsgreiðslur og fjármagnstekjur 

Þegar dæmi um lífeyrisþega í sambúð, sem búa að öðru leyti við sambærilegar aðstæður eru 

skoðuð má sjá að munurinn felst í heimilisuppbótinni annars vegar og áhrifum 

fjármagnstekna hins vegar. Þar sem um er að ræða sambærilega fjármunaeign eru áhrif 

Bótaflokkur Óskertar greiðslur Skerðingar Greiðslur

Ellilífeyrir 42.852 kr. 0 kr. 42.852 kr.

Tekjutrygging 135.228 kr. 106.503 kr. 28.725 kr.

Heimilisuppbót 39.851 kr. 31.382 kr. 8.469 kr.

Framfærsluuppbót 62.069 kr. 62.069 kr. 0 kr.

Samtals 280.000 kr. 199.954 kr. 80.046 kr.

Mánaðarlegar greiðslur Tryggingastofnunar árið 2016 til ellilífeyrisþega sem bjó einn (að 

viðbættum hækkunum til öryrkja um síðustu áramót) og hafði mánaðarlega 

lífeyrissjóðstekjur að upphæð 300.000 kr. ásamt fjármagnstekjum að upphæð 13.333 kr.

Bótaflokkur Óskertar greiðslur Skerðingar Greiðslur

Ellilífeyrir 42.852 kr. 0 kr. 42.852 kr.

Tekjutrygging 135.228 kr. 111.617 kr. 23.611 kr.

Heimilisuppbót 39.851 kr. 32.888 kr. 6.963 kr.

Framfærsluuppbót 62.069 kr. 62.069 kr. 0 kr.

Samtals 280.000 kr. 206.574 kr. 73.426 kr.

Mánaðarlegar greiðslur Tryggingastofnunar árið 2016 til ellilífeyrisþega sem bjó einn (að 

viðbættum hækkunum til öryrkja um síðustu áramót) og hafði mánaðarlega 

lífeyrissjóðstekjur að upphæð 300.000 kr. ásamt fjármagnstekjum að upphæð 26.667 kr.
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skerðinga vegna fjármagnstekna vægari í tilfelli sambúðarfólks þar sem einungis helmingur 

fjármagnstekna þeirra kemur til skerðingar. 

 Sambærileg dæmi og í kaflanum á undan þar sem horft var til einhleypra ellilífeyrisþega 

sem ekki hafa hag af búsetu með öðrum, verða nú sett fram í sömu röð, en nú miðað við 

lífeyrisþega í sambúð. Eins og þar eru fjármagnstekjur ekki í neinum tilfellum nægilega háar 

til að skerða grunnlífeyri ellilífeyrisþega. 

Í töflu 46 má sjá hvernig greiðslurnar líta út þegar tekjur ellilífeyrisþegans eru 100.000 kr. 

á mánuði og fjármunaeignin er 5.000.000 kr.  

Tafla 46. Mánaðarlegar greiðslur TR árið 2016 (að viðbættum hækkunum um áramót til öryrkja) til 
ellilífeyrisþega í sambúð sem hafði mánaðarlegar lífeyrissjóðstekjur að upphæð 100.000 kr. og 
fjármagnstekjur að upphæð 6.667 kr. 

 

Heimild: Tryggingastofnun og útreikningar höfundar 

Greiðsluupphæð heimilisuppbótar til einhleypa aðilans sem bjó við þessar aðstæður nam 

31.069 kr. og skýrir það hærri greiðslur til hans, ásamt því að engar skerðingar koma til vegna 

fjármagnstekna hjá þessum aðila þar sem þær skiptast á milli hans og maka og eru því innan 

frítekjumarka. Skerðingarnar voru því meiri í tilfelli þess einhleypa og er það skýringin á því 

að mismunur á greiðslum til lífeyrisþeganna nemur lægri upphæð heldur en greiðsluupphæð 

heimilisuppbótar sem áður er tilgreind. Ellilífeyrisþeginn í þessu dæmi hefði fengið greiddar 

150.238 kr. frá Tryggingastofnun og hefðu því skerðingar á greiðslum til hans vegna tekna 

numið 77.645 kr. Samanlagðar heildartekjur hans á mánuði hefðu því verið 256.905 kr. 

Ef horft er til ellilífeyrisþega í sambærilegri stöðu, með sömu lífeyristekjur en 

fjármunaeign sem nemur tvöfaldri eign aðilans í fyrra dæminu, kom til skerðinga vegna 

fjármagnstekna þrátt fyrir að einungis helmingur fjármunanna hafi tilheyrt lífeyrisþeganum 

vegna hjúskaparforms. Skerðingarnar hefðu samt verið óverulegar þar sem meirihluti 

teknanna er innan frítekjumarka. Áhrifin eru, í tilfelli einhleyps aðila í sömu stöðu þannig 

meiri þegar miðað er við lægri upphæðina sem notast er við í ritgerðinni varðandi 

fjármunaeign. Í því tilfelli hafði lífeyrisþeginn þegar rofið frítekjumarkið og öll hækkun 

Bótaflokkur Óskertar greiðslur Skerðingar Greiðslur

Ellilífeyrir 42.852 kr. 0 kr. 42.852 kr.

Tekjutrygging 135.228 kr. 27.842 kr. 107.386 kr.

Framfærsluuppbót 49.803 kr. 49.803 kr. 0 kr.

Samtals 227.883 kr. 77.645 kr. 150.238 kr.

Mánaðarlegar greiðslur Tryggingastofnunar árið 2016 til ellilífeyrisþega í sambúð (að 

viðbættum hækkunum til öryrkja um síðustu áramót) sem hafði mánaðarlega 

lífeyrissjóðstekjur að upphæð 100.000 kr. ásamt fjármagnstekjum að upphæð 6.667 kr. 

(helmingur af sameiginlegum fjármagnstekjum lífeyrisþega og maka)
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fjármagnstekna kemur því til skerðingar. Munurinn á greiðsluupphæðum frá 

Tryggingastofnun samkvæmt gamla greiðslukerfinu, á milli einhleypra lífeyrisþega og 

sambúðarfólks er því minni eftir því sem fjármagnstekjurnar hækka, miðað við forsendurnar 

um að fjármunaeign þess einstæða sé sú sama og sambúðarfólksins. Í töflu 47 má sjá þessa 

sviðsmynd. 

Tafla 47. Mánaðarlegar greiðslur TR árið 2016 (að viðbættum hækkunum um áramót til öryrkja) til 
ellilífeyrisþega í sambúð sem hafði mánaðarlegar lífeyrissjóðstekjur að upphæð 100.000 kr. og 
fjármagnstekjur að upphæð 13.333 kr. 

 

Heimild: Tryggingastofnun og útreikningar höfundar 

Þar sem mismunandi hjúskaparstaða lífeyrisþega hefur áhrif á meðferð fjármagnstekna 

hvað varðar greiðslukerfi Tryggingastofnunar verða skerðingar lífeyrisþegans í þessu dæmi 

einungis vegna helmings fjármagnsteknanna og stór hluti þeirra er innan frítekjumarks. Það 

hefur síðan þau áhrif að munur á áhrifum skerðinga á milli einstæðra lífeyrisþega og 

sambúðarfólks er meiri þegar um er að ræða hærri upphæðina hvað varðar fjármagnstekjur, 

því í tilfelli þess einhleypa kemur öll aukningin til skerðingar en í tilfelli sambúðarfólksins 

rúmast hluti aukningarinnar innan frítekjumarka. Skerðingar vegna tekna hjá þessum aðila 

myndu nema 79.606 kr. og greiðslur frá Tryggingastofnun því 148.277 kr. Heildartekjurnar 

væru þannig 261.610 kr. 

Ef við horfum á sviðsmyndina í töflu 48 sem miðast við ellilífeyrisþega sem á ekki rétt á 

heimilisuppbót, hefur 200.000 kr. á mánuði í lífeyrissjóðstekjur og á sparifé sem nemur 

5.000.000 kr. má sjá að greiðslur frá Tryggingastofnun skerðast ekkert vegna fjármagnstekna 

þar sem þær eru innan frítekjumarka tekjuflokksins.  

 

 

 

 

 

Bótaflokkur Óskertar greiðslur Skerðingar Greiðslur

Ellilífeyrir 42.852 kr. 0 kr. 42.852 kr.

Tekjutrygging 135.228 kr. 29.803 kr. 105.425 kr.

Framfærsluuppbót 49.803 kr. 49.803 kr. 0 kr.

Samtals 227.883 kr. 79.606 kr. 148.277 kr.

Mánaðarlegar greiðslur Tryggingastofnunar árið 2016 til ellilífeyrisþega í sambúð (að 

viðbættum hækkunum til öryrkja um síðustu áramót) sem hafði mánaðarlega 

lífeyrissjóðstekjur að upphæð 100.000 kr. ásamt fjármagnstekjum að upphæð 13.333 kr. 

(helmingur af sameiginlegum fjármagnstekjum lífeyrisþega og maka)



 

127 

Tafla 48. Mánaðarlegar greiðslur TR árið 2016 (að viðbættum hækkunum um áramót til öryrkja) til 
ellilífeyrisþega í sambúð sem hafði mánaðarlegar lífeyrissjóðstekjur að upphæð 200.000 kr. og 
fjármagnstekjur að upphæð 6.667 kr. 

 

Heimild: Tryggingastofnun og útreikningar höfundar 

Hækkun skerðinga frá fyrri dæmum skýrast því af hærri lífeyristekjum eingöngu. 

Ellilífeyrisþeginn í dæminu myndi verða fyrir skerðingum sem nema 115.995 kr. og greiðslur 

til hans frá Tryggingastofnun því nema 111.888 kr. Heildartekjur hans næmu því 318.555 kr. 

á mánuði fyrir skattalega meðferð. 

Ef síðan er horft til lífeyrisþegans þar sem fjármunaeignin er 10.000.000 kr. en aðstæður 

að öðru leyti þær sömu og mánaðarlegar fjármagnstekjur þar af leiðandi 13.333 kr. hefur 

komið til skerðinga. Veruleika þess aðila hvað greiðslur frá stofnuninni varðar, má sjá í töflu 

49. 

Tafla 49. Mánaðarlegar greiðslur TR árið 2016 (að viðbættum hækkunum um áramót til öryrkja) til 
ellilífeyrisþega í sambúð sem hafði mánaðarlegar lífeyrissjóðstekjur að upphæð 200.000 kr. og 
fjármagnstekjur að upphæð 13.333 kr. 

 

Heimild: Tryggingastofnun og útreikningar höfundar 

Eins og áður er um að ræða óverulegar skerðingar þar sem hluti aukningar 

fjármagnstekna fellur innan frítekjumarksins. Því munar litlu á greiðslum frá 

Tryggingastofnun þó fjármunaeignin sé tvöföld fjármunaeign aðilans í dæminu á undan. 

Greiðslur Tryggingastofnunar í þessu tilviki yrðu 109.927 kr. og því næmu skerðingar 117.956 

kr. Heildartekjur lífeyrisþegans áður en til skattalegrar meðferðar kæmi, yrðu síðan 323.260 

kr.  

Bótaflokkur Óskertar greiðslur Skerðingar Greiðslur

Ellilífeyrir 42.852 kr. 0 kr. 42.852 kr.

Tekjutrygging 135.228 kr. 66.192 kr. 69.036 kr.

Framfærsluuppbót 49.803 kr. 49.803 kr. 0 kr.

Samtals 227.883 kr. 115.995 kr. 111.888 kr.

Mánaðarlegar greiðslur Tryggingastofnunar árið 2016 til ellilífeyrisþega í sambúð (að 

viðbættum hækkunum til öryrkja um síðustu áramót) sem hafði mánaðarlega 

lífeyrissjóðstekjur að upphæð 200.000 kr. ásamt fjármagnstekjum að upphæð 6.667 kr. 

(helmingur af sameiginlegum fjármagnstekjum lífeyrisþega og maka)

Bótaflokkur Óskertar greiðslur Skerðingar Greiðslur

Ellilífeyrir 42.852 kr. 0 kr. 42.852 kr.

Tekjutrygging 135.228 kr. 68.153 kr. 67.075 kr.

Framfærsluuppbót 49.803 kr. 49.803 kr. 0 kr.

Samtals 227.883 kr. 117.956 kr. 109.927 kr.

Mánaðarlegar greiðslur Tryggingastofnunar árið 2016 til ellilífeyrisþega í sambúð (að 

viðbættum hækkunum til öryrkja um síðustu áramót) sem hafði mánaðarlega 

lífeyrissjóðstekjur að upphæð 200.000 kr. ásamt fjármagnstekjum að upphæð 13.333 kr. 

(helmingur af sameiginlegum fjármagnstekjum lífeyrisþega og maka)
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Að lokum verða skoðuð áhrif lífeyrissjóðs- og fjármagnstekna á lífeyrisþega þegar 

lífeyrissjóðstekjurnar nema 300.000 kr. á mánuði. Í töflu 50 er sviðsmynd sem miðast við 

5.000.000 kr. fjármunaeign lífeyrisþega.  

Tafla 50. Mánaðarlegar greiðslur TR árið 2016 (að viðbættum hækkunum um áramót til öryrkja) til 
ellilífeyrisþega í sambúð sem hafði mánaðarlegar lífeyrissjóðstekjur að upphæð 300.000 kr. og 
fjármagnstekjur að upphæð 6.667 kr. 

 

Heimild: Tryggingastofnun og útreikningar höfundar 

Í töflunni sést að eins og áður í tilfelli lægri viðmiðunarupphæðarinnar hvað varðar 

fjármagnstekjur, kemur ekki til neinna skerðinga vegna þeirra tekna. Lífeyrisþeginn verður 

því eingöngu fyrir skerðingum vegna lífeyristekna og myndu þær nema 154.345 kr. 

Greiðslurnar frá Tryggingastofnun yrðu því 73.538 kr. og ásamt lífeyrissjóðs- og 

fjármagnstekjum 380.205 kr. 

Sviðsmynd fyrir lífeyrisþega í sambúð sem ásamt maka á sparifé sem nemur tvöfaldri 

upphæð aðilans í dæminu á undan, má síðan sjá í töflu 51.  

Tafla 51. Mánaðarlegar greiðslur TR árið 2016 (að viðbættum hækkunum um áramót til öryrkja) til 
ellilífeyrisþega í sambúð sem hafði mánaðarlegar lífeyrissjóðstekjur að upphæð 300.000 kr. og 
fjármagnstekjur að upphæð 13.333 kr. 

 

Heimild: Tryggingastofnun og útreikningar 

Í töflunni sést að munur á greiðslum til lífeyrisþeganna tveggja, það er aðilans í þessu 

dæmi og þess í dæminu á undan er aðeins 1.961 kr. og er þar um að ræða 38,35% af 

fjármagnstekjum yfir 8.220 kr. Skerðingarnar nema því 156.306 kr. sem leiðir af sér greiðslur 

að upphæð 71.577 kr. frá Tryggingastofnun. Heildartekjur lífeyrisþegans áður en staðið er 

skil á skattgreiðslum yrðu því 384.910 kr. og ávinningur af 313.333 kr. tekjum því 157.027 kr.  

Bótaflokkur Óskertar greiðslur Skerðingar Greiðslur

Ellilífeyrir 42.852 kr. 0 kr. 42.852 kr.

Tekjutrygging 135.228 kr. 104.542 kr. 30.686 kr.

Framfærsluuppbót 49.803 kr. 49.803 kr. 0 kr.

Samtals 227.883 kr. 154.345 kr. 73.538 kr.

Mánaðarlegar greiðslur Tryggingastofnunar árið 2016 til ellilífeyrisþega í sambúð (að 

viðbættum hækkunum til öryrkja um síðustu áramót) sem hafði mánaðarlega 

lífeyrissjóðstekjur að upphæð 300.000 kr. ásamt fjármagnstekjum að upphæð 6.667 kr. 

(helmingur af sameiginlegum fjármagnstekjum lífeyrisþega og maka)

Bótaflokkur Óskertar greiðslur Skerðingar Greiðslur

Ellilífeyrir 42.852 kr. 0 kr. 42.852 kr.

Tekjutrygging 135.228 kr. 106.503 kr. 28.725 kr.

Framfærsluuppbót 49.803 kr. 49.803 kr. 0 kr.

Samtals 227.883 kr. 156.306 kr. 71.577 kr.

Mánaðarlegar greiðslur Tryggingastofnunar árið 2016 til ellilífeyrisþega í sambúð (að 

viðbættum hækkunum til öryrkja um síðustu áramót) sem hafði mánaðarlega 

lífeyrissjóðstekjur að upphæð 300.000 kr. ásamt fjármagnstekjum að upphæð 13.333 kr. 

(helmingur af sameiginlegum fjármagnstekjum lífeyrisþega og maka)
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Í framhaldi af þessum kafla verður sambærileg umfjöllun um nýja greiðslukerfið, sem nýtt 

verður til að bera saman kerfin, jafnt kosti þeirra og galla. 

4.2 Greiðslur til ellilífeyrisþega samkvæmt nýja greiðslukerfinu 

Eitt af því sem breyttist um áramót þegar tekið var í notkun nýtt greiðslukerfi til að ákvarða 

greiðslur til ellilífeyrisþega frá Tryggingastofnun, voru frítekjumörk. Eins og komið hefur fram 

í rannsókninni voru frítekjumörkin mismunandi eftir því hvernig til tekna var unnið í gamla 

greiðslukerfinu, en í því nýja er gert ráð fyrir einu frítekjumarki vegna allra tekna, hvernig 

sem til þeirra er unnið.  

Þessi kafli er til samanburðar kaflanum á undan þar sem notast er við misháar fjárhæðir 

mismunandi tekna til að setja upp raunhæf dæmi um greiðslur til lífeyrisþega í tilteknum 

aðstæðum. Þar sem allar tekjur hafa nú sömu áhrif er umfjöllun þessa kafla örlítið einfaldari 

að því leyti að hér þarf einungis að horfa til heildartekna sem jafngilda samanlögðum tekjum 

í dæmunum í kaflanum á undan og umfjölluninni því einungis skipt í tvo kafla. Annars vegar 

er um að ræða kafla þar sem fjallað er um ellilífeyrisþega sem eiga rétt á heimilisuppbót og 

hins vegar kafla þar sem sambærileg dæmi verða tekin fyrir þá sem ekki eiga rétt á 

heimilisuppbót. Uppröðun dæma verður með öðru sniði og dæmin sett fram í röð miðað við 

heildarlaun, frá lægstu tekjum til þeirra hæstu. 

Þar sem einungis er um eitt frítekjumark að ræða og skerðingar haldast þær sömu allt þar 

til greiðslur falla niður, eru skerðingar línulegar allt frá því að frítekjumarki er náð og þar til 

greiðslur falla niður, í tilfelli þess sem ekki á rétt á heimilisuppbót. Skerðingar lífeyrisþega 

sem fær greidda heimilisuppbót haldast síðan línulegar allt frá því að þær hefjast og þar til 

greiðslur heimilisuppbótar falla niður. Þar sem þær falla niður á undan ellilífeyrisgreiðslum 

hægir örlítið á heildarskerðingum þegar tekjur eru orðnar það háar að heimilisuppbótin 

hefur fallið niður.  

Í kaflanum verða sett fram dæmi um ellilífeyrisþega sem fá sambærilegar heildartekjur og 

samanlagðar tekjur ellilífeyrisþeganna sem horft var til í tilfelli gamla greiðslukerfisins. Með 

því er hægt að sjá nákvæmlega hvaða áhrif breytingarnar höfðu á afkomu ellilífeyrisþega sem 

búa við þær aðstæður sem nýttar voru sem forsendur, ásamt því að niðurstöðurnar má nýta 

til að álykta um áhrif á afkomu annarra lífeyrisþega. 
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4.2.1 Ellilífeyrisþegar sem búa einir 

Í töflu 52 má sjá hvernig dæmið lítur út þegar ellilífeyrisþeginn hefur engar aðrar tekjur en 

greiðslurnar frá Tryggingastofnun. 

Tafla 52. Mánaðarlegar greiðslur Tryggingastofnunar árið 2017 samkvæmt nýja greiðslukerfinu til 
ellilífeyrisþega sem býr einn og hefur engar aðrar tekjur 

 

Heimild: Tryggingastofnun og útreikningar höfundar 

Í slíkum tilvikum myndu lífeyrisþegar fá óskertar greiðslur úr báðum bótaflokkum frá 

Tryggingastofnun og nema þær samanlagt 281.050 kr. 

Ef um er að ræða lífeyrisþega með mánaðarlegar lífeyrissjóðstekjur að upphæð 100.000 

kr. yrði sviðsmyndin síðan eins og í töflu 53. 

Tafla 53. Mánaðarlegar greiðslur Tryggingastofnunar árið 2017 samkvæmt nýja greiðslukerfinu til 
ellilífeyrisþega sem býr einn og hefur 100.000 kr. tekjur á mánuði 

 

Heimild: Tryggingastofnun og útreikningar höfundar 

Í tilfelli lífeyrisþega sem býr við þessar tilteknu aðstæður hvað tekjur varðar, nema 

skerðingar vegna tekna 42.675 kr. og greiðslur frá Tryggingastofnun því 238.375 kr. 

Heildarlaun hans eru því 338.375 kr. sem síðan á eftir að skattleggja. 

Þegar við tekjuupphæðina úr fyrra dæmi myndu síðan bætast fjármagnstekjur að upphæð 

13.333 kr. koma þær í heild til skerðingar samkvæmt nýja greiðslukerfinu, ólíkt því sem við 

sáum samkvæmt gamla kerfinu þar sem sérstakt frítekjumark var til staðar fyrir 

fjármagnstekjur. Í töflu 54 má sjá hvernig tiltekin sviðsmynd myndi líta út.  

 

 

 

Bótaflokkur Óskertar greiðslur Skerðingar Greiðslur

Ellilífeyrir 228.734 kr. 0 kr. 228.734 kr.

Heimilisuppbót 52.316 kr. 0 kr. 52.316 kr.

Samtals 281.050 kr. 0 kr. 281.050 kr.

Mánaðarlegar greiðslur Tryggingastofnunar árið 2017 til 

ellilífeyrisþega sem býr einn og hefur engar aðrar tekjur 

Bótaflokkur Óskertar greiðslur Skerðingar Greiðslur

Ellilífeyrir 228.734 kr. 33.750 kr. 194.984 kr.

Heimilisuppbót 52.316 kr. 8.925 kr. 43.391 kr.

Samtals 281.050 kr. 42.675 kr. 238.375 kr.

Mánaðarlegar greiðslur Tryggingastofnunar árið 2017 til ellilífeyrisþega sem 

býr einn og hefur mánaðarlegar lífeyrissjóðstekjur að upphæð 100.000 kr. 
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Tafla 54. Mánaðarlegar greiðslur Tryggingastofnunar árið 2017 samkvæmt nýja greiðslukerfinu til 
ellilífeyrisþega sem býr einn og hefur 113.333 kr. tekjur á mánuði  

 

Heimild: Tryggingastofnun og útreikningar höfundar 

Eins og sjá má skerðast heildargreiðslur til lífeyrisþegans um 7.586 kr. vegna 

viðbótartekna sem nema 13.333 kr. Skerðingin nemur þannig tæpum 57%, eða sem nemur 

skerðingum vegna ellilífeyris og heimilisuppbótar í nýja greiðslukerfinu. Heildargreiðslur fyrir 

skatt til þessa lífeyrisþega þegar öll innkoma er lögð saman nema 344.122 kr. og 

ávinningurinn af 113.333 kr. tekjum á mánuði því 63.072 kr. 

Ef fjármunaeignin er hins vegar 10.000.000 kr. og notast við sömu forsendur hvað 

fjármagnstekjur varðar yrðu þær 26.667 kr. og lítur þá staðan út eins og í töflu 55.  

Tafla 55. Mánaðarlegar greiðslur Tryggingastofnunar árið 2017 samkvæmt nýja greiðslukerfinu til 
ellilífeyrisþega sem býr einn og hefur 126.667 kr. tekjur á mánuði  

 

Heimild: Tryggingastofnun og útreikningar höfundar 

Þarna tvöfaldast fjármagnstekjurnar á milli dæma og þar sem skerðingarnar eru línulegar 

nemur viðbótarskerðingin 7.586 kr. líkt og í dæminu á undan. Lífeyrisþegi með þessar tekjur 

fengi því 223.201 kr. greiðslu frá Tryggingastofnun, ásamt þeim 126.667 kr. sem hann hefur í 

tekjur. Heildarupphæðina á síðan eftir að skattleggja. 

Þegar tekjur lífeyrisþega eru síðan orðnar 200.000 kr. á mánuði líta greiðslurnar frá 

Tryggingastofnun út eins og í töflu 56.  

Tafla 56. Mánaðarlegar greiðslur Tryggingastofnunar árið 2017 samkvæmt nýja greiðslukerfinu til 
ellilífeyrisþega sem býr einn og hefur 200.000 kr. tekjur á mánuði 

 

Heimild: Tryggingastofnun og útreikningar höfundar 

Bótaflokkur Óskertar greiðslur Skerðingar Greiðslur

Ellilífeyrir 228.734 kr. 39.750 kr. 188.984 kr.

Heimilisuppbót 52.316 kr. 10.512 kr. 41.804 kr.

Samtals 281.050 kr. 50.261 kr. 230.789 kr.

Mánaðarlegar greiðslur Tryggingastofnunar árið 2017 til ellilífeyrisþega sem býr einn og hefur 

mánaðarlegar lífeyrissjóðstekjur að upphæð 100.000 kr. ásamt fjármagnstekjum að upphæð 13.333 kr.

Bótaflokkur Óskertar greiðslur Skerðingar Greiðslur

Ellilífeyrir 228.734 kr. 45.750 kr. 182.984 kr.

Heimilisuppbót 52.316 kr. 12.098 kr. 40.218 kr.

Samtals 281.050 kr. 57.849 kr. 223.201 kr.

Mánaðarlegar greiðslur Tryggingastofnunar árið 2017 til ellilífeyrisþega sem býr einn og hefur 

mánaðarlegar lífeyrissjóðstekjur að upphæð 100.000 kr. ásamt fjármagnstekjum að upphæð 26.667 kr.

Bótaflokkur Óskertar greiðslur Skerðingar Greiðslur

Ellilífeyrir 228.734 kr. 78.750 kr. 149.984 kr.

Heimilisuppbót 52.316 kr. 20.825 kr. 31.491 kr.

Samtals 281.050 kr. 99.575 kr. 181.475 kr.

Mánaðarlegar greiðslur Tryggingastofnunar árið 2017 til ellilífeyrisþega sem 

býr einn  og hefur mánaðarlegar lífeyrissjóðstekjur að upphæð 200.000 kr. 
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Taflan sýnir að samkvæmt nýja greiðslukerfinu eru áhrif 200.000 kr. tekna þau að 

skerðingar nema 99.575 kr. og greiðslurnar frá Tryggingastofnun verða þannig 181.475 kr. Í 

heild er því innkoma lífeyrisþega í þessari stöðu 381.475 kr. en upphæðin verður síðan 

skattlögð. Ávinningurinn af 200.000 kr. tekjum er því rétt rúmlega 100.000 kr. fyrir skatt. 

Við tekjur í síðasta dæmi bætast síðan fjármagnstekjur sem samsvara vöxtum vegna 

5.000.000 kr. fjármunaeignar sem ávöxtuð er samkvæmt þeim forsendum sem gefnar hafa 

verið og er þá sviðsmyndin eins og í töflu 57. 

Tafla 57. Mánaðarlegar greiðslur Tryggingastofnunar árið 2017 samkvæmt nýja greiðslukerfinu til 
ellilífeyrisþega sem býr einn og hefur 213.333 kr. tekjur á mánuði  

 

Heimild: Tryggingastofnun og útreikningar höfundar 

Skerðingar í því tilviki myndu aukast um áðurnefndar 7.586 kr. og greiðslur frá 

Tryggingastofnun í heild því 173.889 kr. Að viðbættum tekjum væri um að ræða 387.222 kr. 

sem síðan væru greiddir skattar af. Ávinningurinn af frá fyrra dæmi myndi því nema mismun 

á tekjuaukningu og áðurnefndri skerðingarupphæð, það er 7.586 kr. 

Tafla 58 sýnir síðan sviðsmyndina eins og hún lítur út ef um er að ræða tvöfalda þá 

fjármunaeign sem notast er við í dæminu á undan.  

Tafla 58. Mánaðarlegar greiðslur Tryggingastofnunar árið 2017 samkvæmt nýja greiðslukerfinu til 
ellilífeyrisþega sem býr einn og hefur 226.667 kr. tekjur á mánuði  

 

Heimild: Tryggingastofnun og útreikningar höfundar 

Eins og áður veldur þessi tiltekna upphæð tekjuaukningar skerðingu sem nemur 7.586 kr. 

Það leiðir til þess að greiðslur Tryggingastofnunar til lífeyrisþegans í dæminu nema 166.301 

kr. Ásamt tekjunum koma því til skattlagningar 392.969 kr. og ávinningur af 226.667 kr. 

tekjum því tæplega 112.000 kr.  

Bótaflokkur Óskertar greiðslur Skerðingar Greiðslur

Ellilífeyrir 228.734 kr. 84.750 kr. 143.984 kr.

Heimilisuppbót 52.316 kr. 22.412 kr. 29.904 kr.

Samtals 281.050 kr. 107.161 kr. 173.889 kr.

Mánaðarlegar greiðslur Tryggingastofnunar árið 2017 til ellilífeyrisþega sem býr einn og hefur 

mánaðarlegar lífeyrissjóðstekjur að upphæð 200.000 kr. ásamt fjármagnstekjum að upphæð 13.333 kr.

Bótaflokkur Óskertar greiðslur Skerðingar Greiðslur

Ellilífeyrir 228.734 kr. 90.750 kr. 137.984 kr.

Heimilisuppbót 52.316 kr. 23.998 kr. 28.318 kr.

Samtals 281.050 kr. 114.749 kr. 166.301 kr.

Mánaðarlegar greiðslur Tryggingastofnunar árið 2017 til ellilífeyrisþega sem býr einn og hefur 

mánaðarlegar lífeyrissjóðstekjur að upphæð 200.000 kr. ásamt fjármagnstekjum að upphæð 26.667 kr.
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Skerðingarnar aukast síðan línulega með hækkandi tekjum eins og útskýrt hefur verið. Í 

töflu 59 má sjá sviðsmyndina þegar um er að ræða heildartekjur að upphæð 250.000 kr.  

Tafla 59. Mánaðarlegar greiðslur Tryggingastofnunar árið 2017 samkvæmt nýja greiðslukerfinu til 
ellilífeyrisþega sem býr einn og hefur 250.000 kr. tekjur á mánuði  

 

Heimild: Tryggingastofnun og útreikningar höfundar 

Sé miðað við þessa upphæð tekna nema skerðingar á greiðslum frá Tryggingastofnun 

128.025 kr. og nema greiðslur í heild frá stofnuninni því 153.025 kr. Heildarupphæð tekna 

lífeyrisþegans samsvara því 403.025 kr. sem síðan eru skattlagðar. 

Við 300.000 kr. tekjur eru skerðingar þegar orðnar hærri en greiðslur í tilfellum beggja 

bótaflokka. Sviðmynd fyrir þessar aðstæður má sjá í töflu 60. 

Tafla 60. Mánaðarlegar greiðslur Tryggingastofnunar árið 2017 samkvæmt nýja greiðslukerfinu til 
ellilífeyrisþega sem býr einn og hefur 300.000 kr. tekjur á mánuði 

 

Heimild: Tryggingastofnun og útreikningar höfundar 

Greiðslur frá Tryggingastofnun yrðu við þessar aðstæður 124.575 kr. og heildartekjur 

lífeyrisþegans því 424.575 kr. áður en til skattlagningar kæmi.  

Þegar við lífeyrissjóðstekjurnar í dæminu á undan bætast síðan fjármagnstekjur í 

samræmi við það sem umfjöllunin gerir ráð fyrir halda greiðslur Tryggingastofnunar áfram að 

skerðast línulega og nemur sú skerðing 7.586 kr. fyrir þann sem á fjármunaeign sem nemur 

5.000.000 kr. og tvöfaldri þeirri upphæð ef um er að ræða aðila sem á 10.000.000 kr. 

fjármunaeign. Í töflu 61 má sjá fyrra dæmið. 

 

 

 

Bótaflokkur Óskertar greiðslur Skerðingar Greiðslur

Ellilífeyrir 228.734 kr. 101.250 kr. 127.484 kr.

Heimilisuppbót 52.316 kr. 26.775 kr. 25.541 kr.

Samtals 281.050 kr. 128.025 kr. 153.025 kr.

Mánaðarlegar greiðslur Tryggingastofnunar árið 2017 til ellilífeyrisþega sem býr einn og hefur 

mánaðarlegar lífeyrissjóðstekjur að upphæð 100.000 kr. ásamt launatekjum að upphæð 150.000 kr.

Bótaflokkur Óskertar greiðslur Skerðingar Greiðslur

Ellilífeyrir 228.734 kr. 123.750 kr. 104.984 kr.

Heimilisuppbót 52.316 kr. 32.725 kr. 19.591 kr.

Samtals 281.050 kr. 156.475 kr. 124.575 kr.

Mánaðarlegar greiðslur Tryggingastofnunar árið 2017 til ellilífeyrisþega sem 

býr einn og hefur mánaðarlegar lífeyrissjóðstekjur að upphæð 300.000 kr. 



 

134 

Tafla 61. Mánaðarlegar greiðslur Tryggingastofnunar árið 2017 samkvæmt nýja greiðslukerfinu til 
ellilífeyrisþega sem býr einn og hefur 313.333 kr. tekjur á mánuði 

 

Heimild: Tryggingastofnun og útreikningar höfundar 

Greiðslurnar frá Tryggingastofnun til lífeyrisþegans kæmu, í þessu tilfelli, til með að nema 

116.989 kr. og ásamt tekjum annars staðar frá myndu þær nema 430.322 kr. Heildartalan er 

síðan gefin upp til skatts og lýtur þar skattalegri meðferð. 

Í töflu 62 má síðan sjá hvernig fjárhæð greiðslna Tryggingastofnunar er þegar um er að 

ræða tvöfaldar fjármagnstekjur frá fyrra dæmi. 

Tafla 62. Mánaðarlegar greiðslur Tryggingastofnunar árið 2017 samkvæmt nýja greiðslukerfinu til 
ellilífeyrisþega sem býr einn og hefur 326.667 kr. tekjur á mánuði 

 

Heimild: Tryggingastofnun og útreikningar höfundar 

Greiðslur til lífeyrisþegans frá Tryggingastofnun lækka, líkt og áður kom fram, frá dæminu 

á undan um 7.586 kr. og nema því greiðslur stofnunarinnar til þessa aðila 109.401 kr. 

Heildartekjur til lífeyrisþegans myndu því nema 436.068 kr. og því héldi hann innan við 6.000 

kr. af þeim 13.334 kr. tekjum sem hann hefur umfram aðilann í fyrra dæminu og þá á eftir að 

taka skatt af ávinningnum.  

Þegar skoðað er dæmi þar sem lífeyrisþegi hefur 350.000 kr. í tekjur má sjá að greiðslur 

frá Tryggingastofnun eru orðnar innan við 100.000 kr. Í töflu 63 má sjá hvernig greiðslum er 

háttað þegar lífeyrisþegi fær þessa upphæð í formi tekna. 

Tafla 63. Mánaðarlegar greiðslur Tryggingastofnunar árið 2017 samkvæmt nýja greiðslukerfinu til 
ellilífeyrisþega sem býr einn og hefur 350.000 kr. tekjur á mánuði 

 

Heimild: Tryggingastofnun og útreikningar höfundar 

Bótaflokkur Óskertar greiðslur Skerðingar Greiðslur

Ellilífeyrir 228.734 kr. 129.750 kr. 98.984 kr.

Heimilisuppbót 52.316 kr. 34.312 kr. 18.004 kr.

Samtals 281.050 kr. 164.061 kr. 116.989 kr.

Mánaðarlegar greiðslur Tryggingastofnunar árið 2017 til ellilífeyrisþega sem býr einn og hefur 

mánaðarlega lífeyrissjóðstekjur að upphæð 300.000 kr. ásamt fjármagnstekjum að upphæð 13.333 kr.

Bótaflokkur Óskertar greiðslur Skerðingar Greiðslur

Ellilífeyrir 228.734 kr. 135.750 kr. 92.984 kr.

Heimilisuppbót 52.316 kr. 35.898 kr. 16.418 kr.

Samtals 281.050 kr. 171.649 kr. 109.401 kr.

Mánaðarlegar greiðslur Tryggingastofnunar árið 2017 til ellilífeyrisþega sem býr einn og hefur 

mánaðarlega lífeyrissjóðstekjur að upphæð 300.000 kr. ásamt fjármagnstekjum að upphæð 26.667 kr.

Bótaflokkur Óskertar greiðslur Skerðingar Greiðslur

Ellilífeyrir 228.734 kr. 146.250 kr. 82.484 kr.

Heimilisuppbót 52.316 kr. 38.675 kr. 13.641 kr.

Samtals 281.050 kr. 184.925 kr. 96.125 kr.

Mánaðarlegar greiðslur Tryggingastofnunar árið 2017 til ellilífeyrisþega sem býr einn og hefur 

mánaðarlegar lífeyrissjóðstekjur að upphæð 200.000 kr. ásamt launatekjum að upphæð 150.000 kr.
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Greiðslur Tryggingastofnunar yrðu þá 96.125 kr. sem þýðir að skerðingarnar nema orðið 

184.925 kr. Skattskyldar heildartekjur lífeyrisþegans væru þannig 446.125 kr. miðað við 

þessa tekjuupphæð. 

Við hækkun tekna upp í 400.000 kr. á mánuði aukast skerðingar línulega líkt og áður og 

má sjá sviðmynd fyrir þessa tekjuupphæð í töflu 64. 

Tafla 64. Mánaðarlegar greiðslur Tryggingastofnunar árið 2017 samkvæmt nýja greiðslukerfinu til 
ellilífeyrisþega sem býr einn og hefur 400.000 kr. tekjur á mánuði 

 

Heimild: Tryggingastofnun og útreikningar höfundar 

Í dæminu má sjá að greiðslur heimilisuppbótar eru orðnar mjög lágar, þannig að miklar 

tekjur umfram þessa tilteknu tekjuupphæð myndu valda því að greiðslur úr viðkomandi 

bótaflokki, féllu niður. 

Þróunin heldur síðan áfram og tekjuaukning sem nemur 50.000 kr. veldur því að greiðslur 

heimilisuppbótar til lífeyrisþega í þeirri stöðu yrðu einungis 1.741 kr. Í töflu 65 má sjá 

sviðsmynd sem miðar við 450.000 kr. heildartekjur.  

Tafla 65. Mánaðarlegar greiðslur Tryggingastofnunar árið 2017 samkvæmt nýja greiðslukerfinu til 
ellilífeyrisþega sem býr einn og hefur 450.000 kr. tekjur á mánuði 

 

Heimild: Tryggingastofnun og útreikningar höfundar 

Þessi tekjuupphæð myndi síðan skila heildargreiðslum að upphæð 39.225 kr. frá 

Tryggingastofnun, þannig að í heild myndu skattskyldar tekjur viðkomandi aðila vera 489.225 

kr. og ávinningurinn af 450.000 kr. tekjum því rúmlega 200.000 kr. fyrir skatt. 

Þegar tekjurnar eru orðnar 500.000 kr. hafa greiðslur heimilisuppbótar síðan fallið niður. 

Það leiðir til þess að aðeins hægir á lækkun greiðslna frá Tryggingastofnun þar sem í 

framhaldinu er einungis verið að skerða einn bótaflokk í stað tveggja áður. Í töflu 66 gefur að 

Bótaflokkur Óskertar greiðslur Skerðingar Greiðslur

Ellilífeyrir 228.734 kr. 168.750 kr. 59.984 kr.

Heimilisuppbót 52.316 kr. 44.625 kr. 7.691 kr.

Samtals 281.050 kr. 213.375 kr. 67.675 kr.

Mánaðarlegar greiðslur Tryggingastofnunar árið 2017 til ellilífeyrisþega sem býr einn og hefur 

mánaðarlegar lífeyrissjóðstekjur að upphæð 100.000 kr. ásamt launatekjum að upphæð 300.000 kr.

Bótaflokkur Óskertar greiðslur Skerðingar Greiðslur

Ellilífeyrir 228.734 kr. 191.250 kr. 37.484 kr.

Heimilisuppbót 52.316 kr. 50.575 kr. 1.741 kr.

Samtals 281.050 kr. 241.825 kr. 39.225 kr.

Mánaðarlegar greiðslur Tryggingastofnunar árið 2017 til ellilífeyrisþega sem býr einn og hefur 

mánaðarlegar lífeyrissjóðstekjur að upphæð 300.000 kr. ásamt launatekjum að upphæð 150.000 kr.
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líta tilhögun greiðslna og skerðinga í tilfelli lífeyrisþega sem er með 500.000 kr. í greiðslur á 

mánuði. 

Tafla 66. Mánaðarlegar greiðslur Tryggingastofnunar árið 2017 samkvæmt nýja greiðslukerfinu til 
ellilífeyrisþega sem býr einn og hefur 500.000 kr. tekjur á mánuði 

 

Heimild: Tryggingastofnun og útreikningar höfundar 

Sjá má að auk þess sem greiðslur heimilisuppbótar hafa fallið niður við þetta tekjumark, 

nema greiðslur ellilífeyris einungis 14.984 kr. og heildartekjur sem skattlagðar eru því 

514.984 kr. 

Að lokum skoðum við dæmi um aðila sem er með tekjur að upphæð 600.000 kr. á mánuði. 

Í töflu 67 er sú sviðsmynd sett fram. 

Tafla 67. Mánaðarlegar greiðslur Tryggingastofnunar árið 2017 samkvæmt nýja greiðslukerfinu til 
ellilífeyrisþega sem býr einn og hefur 600.000 kr. tekjur á mánuði 

 

Heimild: Tryggingastofnun og útreikningar höfundar 

Þegar tekjurnar eru orðnar svona háar hafa greiðslur til lífeyrisþega alfarið fallið niður eins 

og sjá má í töflunni. 

Í framhaldi af þessum kafla er umfjöllun, þar sem tekin verða samskonar dæmi en þá 

miðað við að um aðila í sambúð sé að ræða. 

4.2.2 Ellilífeyrisþegar í sambúð 

Einu breytingarnar sem verða á sviðmyndunum í þessum kafla frá því í kaflanum á undan, 

eru að lífeyrisþegar sem eiga maka eða hafa hagræði af búsetu með öðrum, fá ekki greiðslur 

heimilisuppbótar. Greiðslur til þeirra sem búa einir og þeirra sem eru í sambúð eru því 

samsvarandi ef horft er framhjá greiðslum heimilisuppbótar. Samkvæmt nýja greiðslukerfinu 

þarf því í þessum kafla einungis að taka tillit til eins bótaflokks, ellilífeyris. 

Bótaflokkur Óskertar greiðslur Skerðingar Greiðslur

Ellilífeyrir 228.734 kr. 213.750 kr. 14.984 kr.

Heimilisuppbót 52.316 kr. 52.316 kr. 0 kr.

Samtals 281.050 kr. 266.066 kr. 14.984 kr.

Mánaðarlegar greiðslur Tryggingastofnunar árið 2017 til ellilífeyrisþega sem býr einn og hefur 

mánaðarlegar lífeyrissjóðstekjur að upphæð 200.000 kr. ásamt launatekjum að upphæð 300.000 kr.

Bótaflokkur Óskertar greiðslur Skerðingar Greiðslur

Ellilífeyrir 228.734 kr. 228.734 kr. 0 kr.

Heimilisuppbót 52.316 kr. 52.316 kr. 0 kr.

Samtals 281.050 kr. 281.050 kr. 0 kr.

Mánaðarlegar greiðslur Tryggingastofnunar árið 2017 til ellilífeyrisþega sem býr einn og hefur 

mánaðarlegar lífeyrissjóðstekjur að upphæð 300.000 kr. ásamt launatekjum að upphæð 300.000 kr.
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Eins og í kaflanum á undan eru forsendur fyrstu sviðmyndarinnar þær að lífeyrisþeginn fái 

engar aðrar tekjur en greiðslur Tryggingastofnunar, auk þess sem áfram er miðað við allar 

þær forsendur sem áður hafa verið tilgreindar. Sviðmynd greiðslna í tilfelli lífeyrisþega í 

sambúð sem engar aðrar tekjur hefur má sjá í töflu 68. 

Tafla 68. Mánaðarlegar greiðslur Tryggingastofnunar árið 2017 samkvæmt nýja greiðslukerfinu til 
ellilífeyrisþega í sambúð sem hefur engar aðrar tekjur 

 

Heimild: Tryggingastofnun og útreikningar höfundar 

Við slíkar aðstæður fær lífeyrisþeginn óskertar greiðslur ellilífeyris frá Tryggingastofnun, 

sem síðan eru skattlagðar samkvæmt lögum um tekjuskatt. 

Þegar um er að ræða mánaðarlegar tekjur að upphæð 100.000 kr. lítur síðan sviðsmyndin 

út eins og í töflu 69. 

Tafla 69. Mánaðarlegar greiðslur Tryggingastofnunar árið 2017 samkvæmt nýja greiðslukerfinu til 
ellilífeyrisþega í sambúð sem hefur 100.000 kr. tekjur á mánuði 

 

Heimild: Tryggingastofnun og útreikningar höfundar 

Skerðingar á greiðslum vegna tekna hefjast þegar 25.000 kr. tekjum er náð samkvæmt 

nýja greiðslukerfinu og því hafa greiðslur til lífeyrisþega með þessar tekjur skerst um 33.750 

kr. vegna teknanna. Greiðslur til hans frá Tryggingastofnun nema því 194.984 kr. og við þær 

bætast síðan tekjurnar. Mánaðarleg innkoma lífeyrisþegans fyrir skatt er því 294.984 kr.  

Ef við þessar tekjur er síðan bætt fjármagnstekjum samkvæmt þeim forsendum sem gert 

er ráð fyrir, aukast skerðingarnar um 45% af þeim tekjum sem við bætast, samkvæmt 

greiðslukerfinu. Þar sem fjármagnstekjur skiptast jafnt milli hjóna og aðeins helmingur 

skerðir greiðslur frá Tryggingastofnun í tilfelli hvors aðila, nema fjármagnstekjurnar sem 

notast er við í samanburðinum því einungis helmingi af þeim upphæðum sem notast var við í 

kaflanum á undan þar sem um var að ræða einstæðan ellilífeyrisþega. Í töflu 70 má sjá 

upphæð greiðslna og skerðinga þegar horft er til minni fjármunaeignarinnar. 

Bótaflokkur Óskertar greiðslur Skerðingar Greiðslur

Ellilífeyrir 228.734 kr. 0 kr. 228.734 kr.

Samtals 228.734 kr. 0 kr. 228.734 kr.

Mánaðarlegar greiðslur Tryggingastofnunar árið 2017 til 

ellilífeyrisþega í sambúð sem  hefur engar aðrar tekjur 

Bótaflokkur Óskertar greiðslur Skerðingar Greiðslur

Ellilífeyrir 228.734 kr. 33.750 kr. 194.984 kr.

Samtals 228.734 kr. 33.750 kr. 194.984 kr.

Mánaðarlegar greiðslur Tryggingastofnunar árið 2017 til ellilífeyrisþega í 

sambúð sem  hefur mánaðarlegar lífeyrissjóðstekjur að upphæð 100.000 kr. 
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Tafla 70. Mánaðarlegar greiðslur Tryggingastofnunar árið 2017 samkvæmt nýja greiðslukerfinu til 
ellilífeyrisþega í sambúð sem hefur 106.667 kr. tekjur á mánuði 

 

Heimild: Tryggingastofnun og útreikningar höfundar 

Sjá má að skerðingin nemur nákvæmlega 3.000 kr. vegna tekna að upphæð 6.667 kr. sem 

jafngildir 45% hlutfalli. Heildartekjur lífeyrisþega í þessari stöðu sem kæmu til skattlagningar, 

yrðu þannig 298.651 kr.  

Þegar notast er við hærri upphæðina hvað varðar fjármunaeign og þar af leiðandi hærri 

fjármagnstekjuupphæðina lítur síðan sviðsmyndin út eins og í töflu 71. 

Tafla 71. Mánaðarlegar greiðslur Tryggingastofnunar árið 2017 samkvæmt nýja greiðslukerfinu til 
ellilífeyrisþega í sambúð sem hefur 113.333 kr. tekjur á mánuði 

 

Heimild: Tryggingastofnun og útreikningar höfundar 

Eins og í dæminu á undan aukast skerðingar á milli sviðsmynda um 3.000 kr. og 

heildartekjur lífeyrisþega í þessari stöðu sem skattlagðar yrðu kæmu því til með að verða 

302.317 kr.  

Skerðingar halda síðan áfram línulega með hækkandi tekjum og sjá má í töflu 72 hver 

útkoman er ef um er að ræða 200.000 kr. tekjur. 

Tafla 72. Mánaðarlegar greiðslur Tryggingastofnunar árið 2017 samkvæmt nýja greiðslukerfinu til 
ellilífeyrisþega í sambúð sem hefur 200.000 kr. tekjur á mánuði 

 

Heimild: Tryggingastofnun og útreikningar höfundar 

Skerðingar á greiðslum Tryggingastofnunar vegna 200.000 kr. tekna nema 78.750 kr. og 

því nema greiðslur stofnunarinnar til aðila í þessari stöðu 149.984 kr.  

Bótaflokkur Óskertar greiðslur Skerðingar Greiðslur

Ellilífeyrir 228.734 kr. 36.750 kr. 191.984 kr.

Samtals 228.734 kr. 36.750 kr. 191.984 kr.

Mánaðarlegar greiðslur Tryggingastofnunar árið 2017 til ellilífeyrisþega í sambúð sem hefur 

mánaðarlegar lífeyrissjóðstekjur að upphæð 100.000 kr. ásamt fjármagnstekjum að upphæð 6.667 kr.

Bótaflokkur Óskertar greiðslur Skerðingar Greiðslur

Ellilífeyrir 228.734 kr. 39.750 kr. 188.984 kr.

Samtals 228.734 kr. 39.750 kr. 188.984 kr.

Mánaðarlegar greiðslur Tryggingastofnunar árið 2017 til ellilífeyrisþega í sambúð sem hefur 

mánaðarlegar lífeyrissjóðstekjur að upphæð 100.000 kr. ásamt fjármagnstekjum að upphæð 13.333 kr.

Bótaflokkur Óskertar greiðslur Skerðingar Greiðslur

Ellilífeyrir 228.734 kr. 78.750 kr. 149.984 kr.

Samtals 228.734 kr. 78.750 kr. 149.984 kr.

Mánaðarlegar greiðslur Tryggingastofnunar árið 2017 til ellilífeyrisþega í 

sambúð sem hefur mánaðarlegar lífeyrissjóðstekjur að upphæð 200.000 kr. 
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Ef við bætist lægri viðmiðunarupphæðin sem notast er við hvað varðar fjármagnstekjur 

verða áhrifin þau sömu og áður, skerðingar aukast um 3.000 kr. Í töflu 73 má sjá þá 

sviðsmynd. 

Tafla 73. Mánaðarlegar greiðslur Tryggingastofnunar árið 2017 samkvæmt nýja greiðslukerfinu til 
ellilífeyrisþega í sambúð sem hefur 206.667 kr. tekjur á mánuði 

 

Heimild: Tryggingastofnun og útreikningar höfundar 

Í þessu tilfelli yrðu greiðslur frá Tryggingastofnun því 146.984 kr. og ásamt tekjunum 

myndu þær nema 353.651 kr. Þar er um að ræða óskattlagðar heildatekjur. 

 Með því að miða við hærri töluna hvað varðar fjármunaeign yrði þróunin sú nákvæmlega 

sama, enda um sömu tekjuaukningu að ræða og í fyrra dæmi. Í töflu 74 má sjá upplýsingar 

um greiðslur og skerðingar í tilfelli þessa lífeyrisþega. 

Tafla 74. Mánaðarlegar greiðslur Tryggingastofnunar árið 2017 samkvæmt nýja greiðslukerfinu til 
ellilífeyrisþega í sambúð sem hefur 213.333 kr. tekjur á mánuði 

 

Heimild: Tryggingastofnun og útreikningar höfundar 

Skerðingar greiðslna Tryggingastofnunar myndu þannig aukast um 3.000 kr. og 

heildargreiðslur til lífeyrisþegans yrðu því 357.317 kr. fyrir skattgreiðslur, þar af 143.984 kr. 

frá Tryggingastofnun. 

Línulegar skerðingar halda síðan áfram eins og áður með hækkandi tekjum á sama hátt og 

útskýrt hefur verið. Í töflu 75 gefur að líta sviðsmyndina þegar um er að ræða 250.000 kr. 

tekjur á mánuði. 

Tafla 75. Mánaðarlegar greiðslur Tryggingastofnunar árið 2017 samkvæmt nýja greiðslukerfinu til 
ellilífeyrisþega í sambúð sem hefur 250.000 kr. tekjur á mánuði 

 

Heimild: Tryggingastofnun og útreikningar höfundar 

Bótaflokkur Óskertar greiðslur Skerðingar Greiðslur

Ellilífeyrir 228.734 kr. 81.750 kr. 146.984 kr.

Samtals 228.734 kr. 81.750 kr. 146.984 kr.

Mánaðarlegar greiðslur Tryggingastofnunar árið 2017 til ellilífeyrisþega í sambúð sem hefur 

mánaðarlegar lífeyrissjóðstekjur að upphæð 200.000 kr. ásamt fjármagnstekjum að upphæð 6.667 kr.

Bótaflokkur Óskertar greiðslur Skerðingar Greiðslur

Ellilífeyrir 228.734 kr. 84.750 kr. 143.984 kr.

Samtals 228.734 kr. 84.750 kr. 143.984 kr.

Mánaðarlegar greiðslur Tryggingastofnunar árið 2017 til ellilífeyrisþega í sambúð sem hefur 

mánaðarlegar lífeyrissjóðstekjur að upphæð 200.000 kr. ásamt fjármagnstekjum að upphæð 13.333 kr.

Bótaflokkur Óskertar greiðslur Skerðingar Greiðslur

Ellilífeyrir 228.734 kr. 101.250 kr. 127.484 kr.

Samtals 228.734 kr. 101.250 kr. 127.484 kr.

Mánaðarlegar greiðslur Tryggingastofnunar árið 2017 til ellilífeyrisþega í sambúð sem hefur 

mánaðarlegar lífeyrissjóðstekjur að upphæð 100.000 kr. ásamt launatekjum að upphæð 150.000 kr.
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Greiðslur Tryggingastofnunar þegar um er að ræða þessa upphæð tekna, nema 127.484 

kr. á mánuði. Ásamt tekjunum hefur lífeyrisþeginn því 377.484 kr. sem síðan kemur til 

skattgreiðslna af. 

Þegar tekjurnar eru komnar upp í 300.000 á mánuði nema skerðingar vegna tekna orðið 

hærri upphæð heldur en greiðslur frá Tryggingastofnun. Í töflu 76 má sjá upphæðirnar hvað 

lífeyrisþega í þessari stöðu varðar. 

Tafla 76. Mánaðarlegar greiðslur Tryggingastofnunar árið 2017 samkvæmt nýja greiðslukerfinu til 
ellilífeyrisþega í sambúð sem hefur 300.000 kr. tekjur á mánuði 

 

Heimild: Tryggingastofnun og útreikningar höfundar 

Greiðslurnar frá stofnuninni nema 104.984 kr. og í heild nemur innkoma lífeyrisþegans 

fyrir skattalega meðferð því 404.984 kr.  

Með því að bæta viðmiðunarupphæðunum sem notaðar hafa verið hvað fjármagnstekjur 

varðar við tekjurnar úr dæminu á undan, halda greiðslurnar áfram að skerðast línulega. 

Skerðingarnar nema eins og áður í tilfelli sambúðarfólks 3.000 kr. þegar við bætast 

fjármagnstekjur vegna lægri fjármunaeignarinnar sem miðað er við. Í töflu 77 má sjá 

sviðsmynd fyrir aðila með framangreindar tekjur. 

Tafla 77. Mánaðarlegar greiðslur Tryggingastofnunar árið 2017 samkvæmt nýja greiðslukerfinu til 
ellilífeyrisþega í sambúð sem hefur 306.667 kr. tekjur á mánuði 

 

Heimild: Tryggingastofnun og útreikningar höfundar 

Með auknum skerðingum á greiðslum frá Tryggingastofnun að andvirði 3.000 kr. myndu 

greiðslurnar því lækka niður í 101.984 kr. á mánuði og nema ásamt tekjunum 408.651 kr. 

sem síðan væri tekinn skattur af. 

Með því að miða við hærri viðmiðunarupphæðina hvað varðar fjármagnstekjur er 

tekjuaukningin sambærileg og í síðasta dæmi og skerðing á greiðslum vegna teknanna einnig 

Bótaflokkur Óskertar greiðslur Skerðingar Greiðslur

Ellilífeyrir 228.734 kr. 123.750 kr. 104.984 kr.

Samtals 228.734 kr. 123.750 kr. 104.984 kr.

Mánaðarlegar greiðslur Tryggingastofnunar árið 2017 til ellilífeyrisþega í 

sambúð sem hefur mánaðarlegar lífeyrissjóðstekjur að upphæð 300.000 kr. 

Bótaflokkur Óskertar greiðslur Skerðingar Greiðslur

Ellilífeyrir 228.734 kr. 126.750 kr. 101.984 kr.

Samtals 228.734 kr. 126.750 kr. 101.984 kr.

Mánaðarlegar greiðslur Tryggingastofnunar árið 2017 til ellilífeyrisþega í sambúð sem hefur 

mánaðarlega lífeyrissjóðstekjur að upphæð 300.000 kr. ásamt fjármagnstekjum að upphæð 6.667 kr.



 

141 

sú nákvæmlega sama, það er 3.000 kr. Í töflu 78 má sjá útkomu viðkomandi lífeyrisþega hvað 

varðar greiðslu ellilífeyris. 

Tafla 78. Mánaðarlegar greiðslur Tryggingastofnunar árið 2017 samkvæmt nýja greiðslukerfinu til 
ellilífeyrisþega í sambúð sem hefur 313.333 kr. tekjur á mánuði 

 

Heimild: Tryggingastofnun og útreikningar höfundar 

Sjá má í töflunni að þegar lífeyrisþeginn er kominn með þessar tekjur eru greiðslur frá 

Tryggingastofnun til hans komnar niður fyrir 100.000 kr. á mánuði og nema þær 98.984 kr. 

Samanlögð heildarinnkoma lífeyrisþegans fyrir skatt nemur því 412.317 kr. á mánuði. 

Þróun skerðinga heldur áfram með sama hætti þegar skoðað er dæmi um aðila með 

350.000 kr. mánaðarlegar tekjur annars staðar frá. Í töflu 79 má sjá útkomuna í því tilfelli. 

Tafla 79. Mánaðarlegar greiðslur Tryggingastofnunar árið 2017 samkvæmt nýja greiðslukerfinu til 
ellilífeyrisþega í sambúð sem hefur 350.000 kr. tekjur á mánuði 

 

Heimild: Tryggingastofnun og útreikningar höfundar 

Við þetta tekjumark nema skerðingar vegna tekna 146.250 kr. og greiðslur 

Tryggingastofnunar til lífeyrisþegans því 82.484 kr. sem síðan eru skattlagðar ásamt 

tekjunum. Um er að ræða heildargreiðslur sem nema 432.484 kr.  

Munur á greiðslum Tryggingastofnunar til aðila með 350.000 kr. á mánuði og þess sem er 

með 400.000 kr. er töluverður. Í töflu 80 má sjá sviðsmynd lífeyrisþega sem er með 400.000 

kr. á mánuði í tekjur.  

Tafla 80. Mánaðarlegar greiðslur Tryggingastofnunar árið 2017 samkvæmt nýja greiðslukerfinu til 
ellilífeyrisþega í sambúð sem hefur 400.000 kr. tekjur á mánuði 

 

Heimild: Tryggingastofnun og útreikningar höfundar 

Bótaflokkur Óskertar greiðslur Skerðingar Greiðslur

Ellilífeyrir 228.734 kr. 129.750 kr. 98.984 kr.

Samtals 228.734 kr. 129.750 kr. 98.984 kr.

Mánaðarlegar greiðslur Tryggingastofnunar árið 2017 til ellilífeyrisþega í sambúð sem hefur 

mánaðarlega lífeyrissjóðstekjur að upphæð 300.000 kr. ásamt fjármagnstekjum að upphæð 13.333 kr.

Bótaflokkur Óskertar greiðslur Skerðingar Greiðslur

Ellilífeyrir 228.734 kr. 146.250 kr. 82.484 kr.

Samtals 228.734 kr. 146.250 kr. 82.484 kr.

Mánaðarlegar greiðslur Tryggingastofnunar árið 2017 til ellilífeyrisþega í sambúð sem hefur 

mánaðarlegar lífeyrissjóðstekjur að upphæð 200.000 kr. ásamt launatekjum að upphæð 150.000 kr.

Bótaflokkur Óskertar greiðslur Skerðingar Greiðslur

Ellilífeyrir 228.734 kr. 168.750 kr. 59.984 kr.

Samtals 228.734 kr. 168.750 kr. 59.984 kr.

Mánaðarlegar greiðslur Tryggingastofnunar árið 2017 til ellilífeyrisþega í sambúð sem hefur 

mánaðarlegar lífeyrissjóðstekjur að upphæð 100.000 kr. ásamt launatekjum að upphæð 300.000 kr.
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Sjá má að skerðingar vegna tekna nema við þetta tekjumark 168.750 kr. og greiðslurnar 

sem lífeyrisþeginn fær eru því 59.984 kr. Samanlagðar heildartekjur hans sem síðan eru 

skattlagðar nema samkvæmt því 459.984 kr. 

Með 50.000 kr. hækkun, það er ef lífeyrisþeginn væri með 450.000 kr. á mánuði í tekjur 

liti sviðsmyndin síðan út eins og í töflu 81. 

Tafla 81. Mánaðarlegar greiðslur Tryggingastofnunar árið 2017 samkvæmt nýja greiðslukerfinu til 
ellilífeyrisþega í sambúð sem hefur 450.000 kr. tekjur á mánuði 

 

Heimild: Tryggingastofnun og útreikningar höfundar 

Sjá má að þegar tekjur eru orðnar svona háar eru skerðingar miklar og því eru greiðslur frá 

Tryggingastofnun orðnar óverulegar. Lífeyrisþegi sem býr við þessar tekjur fengi einungis 

37.484 kr. frá stofnuninni og samanlagðar heildartekjur hans því 487.484 kr. Ávinningur hans 

af þeim 50.000 kr. tekjum sem hann hefur framyfir lífeyrisþegann í dæminu á undan er því 

einungis 27.500 kr. og umræddan ávinning á síðan eftir að skattleggja ásamt öðrum tekjum. 

Ef þessari sviðsmynd er síðan breytt þannig að lífeyrisþeginn sé með 500.000 kr. á mánuði 

í tekjur, verða áhrifin þau sömu og í dæminu á undan þegar tekjurnar hækkuðu úr 400.000 

kr. í 450.000 kr. og ávinningurinn nam 27.500 kr. Í töflu 82 má sjá útkomuna miðað við tekjur 

sem nema 500.000 kr.  

Tafla 82. Mánaðarlegar greiðslur Tryggingastofnunar árið 2017 samkvæmt nýja greiðslukerfinu til 
ellilífeyrisþega í sambúð sem hefur 500.000 kr. tekjur á mánuði 

 

Heimild: Tryggingastofnun og útreikningar höfundar 

Athyglisvert er að sjá að þarna nema greiðslur Tryggingastofnunar til lífeyrisþegans 

nákvæmlega sömu upphæð og greiðslur til lífeyrisþega sem býr einn, en er að öðru leyti í 

sömu stöðu. Heildargreiðslur frá Tryggingastofnun í tilfelli þessa lífeyrisþega eru einungis 

14.984 kr. og heildartekjur sem til skattlagningar koma, því 514.984 kr.  

Eins og í kaflanum á undan, gerir síðasta dæmið ráð fyrir að tekjur lífeyrisþegans nemi 

600.000 kr. á mánuði. Í töflu 83 er sú sviðsmynd sett fram. 

Bótaflokkur Óskertar greiðslur Skerðingar Greiðslur

Ellilífeyrir 228.734 kr. 191.250 kr. 37.484 kr.

Samtals 228.734 kr. 191.250 kr. 37.484 kr.

Mánaðarlegar greiðslur Tryggingastofnunar árið 2017 til ellilífeyrisþega í sambúð sem hefur 

mánaðarlegar lífeyrissjóðstekjur að upphæð 300.000 kr. ásamt launatekjum að upphæð 150.000 kr.

Bótaflokkur Óskertar greiðslur Skerðingar Greiðslur

Ellilífeyrir 228.734 kr. 213.750 kr. 14.984 kr.

Samtals 228.734 kr. 213.750 kr. 14.984 kr.

Mánaðarlegar greiðslur Tryggingastofnunar árið 2017 til ellilífeyrisþega í sambúð sem hefur 

mánaðarlegar lífeyrissjóðstekjur að upphæð 200.000 kr. ásamt launatekjum að upphæð 300.000 kr.
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Tafla 83. Mánaðarlegar greiðslur Tryggingastofnunar árið 2017 samkvæmt nýja greiðslukerfinu til 
ellilífeyrisþega í sambúð sem hefur 600.000 kr. tekjur á mánuði 

 

Heimild: Tryggingastofnun og útreikningar höfundar 

Eins og í tilfelli einhleyps ellilífeyrisþega sem ekki hefur hagræði af búsetu með öðrum og 

fær því greidda heimilisuppbót, eru tekjurnar orðnar of háar þegar þær nema 600.000 kr. á 

mánuði, til þess að lífeyrisþeginn eigi rétt á greiðslum frá Tryggingastofnum. Eins og sjá má 

hafa allar greiðslur til lífeyrisþegans fallið niður við þetta tekjumark. 

Í næsta kafla verður umfjöllun um samspil skatta og skerðinga vegna greiðslna frá 

Tryggingastofnun. Umfjöllunin varpar ljósi á hver raunverulegur ávinningur ellilífeyrisþega er 

af tekjum þegar skerðingar og skattskil hafa átt sér stað. Eins og þegar hefur verið sýnt fram 

á í ritsmíðinni eru áhrif tekna misjöfn eftir tekjuflokkum og því er misjafnt hversu háar 

skattgreiðslur eru, enda eru þær greiddar af þeirri upphæð sem lífeyrisþegi heldur eftir þegar 

skerðingum er lokið. 

4.3 Jaðaráhrif skatta og skerðinga 

Markmið hvers og eins með tekjuöflun er að auka ráðstöfunartekjur sínar sem mest. Því 

skiptir máli hversu háir skattar eru greiddir af launum, auk þess sem það skiptir líka máli fyrir 

bótaþega hvernig skerðingum vegna teknanna er háttað. Talað er um jaðaráhrif skerðingar 

bóta og skatta þegar mældur er endanlegur ávinningur af tekjuöflun, eftir að skerðingar hafa 

verið framkvæmdar og ávinningur teknanna fyrir skatt hefur einnig verið skattlagður 

(Forsætisráðuneytið, 2001). Í framhaldinu er hægt að meta hlutfallslegan ávinning og þar 

með einnig jaðaráhrifin.  

Í fyrirlestri Stefáns Ólafssonar á ráðstefnu um skatta og skerðingar sem haldin var í maí 

árið 2006, kom fram að á vissum tekjubilum væri ávinningur lífeyrisþega af greiðslum frá 

Tryggingastofnun einungis 22% upphaflegrar greiðslu og þar af leiðandi færu 78% til ríkisins í 

formi skatta og skerðinga. Fyrirlesturinn sýnir áhrif lífeyrissjóðstekna á tekjubilinu 10.000-

150.000 kr. á þessum tíma og kemur þar fram að jaðaráhrifin voru 66% þar til við 50.000 kr. 

lífeyrissjóðstekjur þegar þau hækka lítillega. Í framhaldinu fóru jaðaráhrifin upp í 78% og 

héldust þannig allt þar til lífeyrissjóðstekjurnar voru orðnar 140.000 kr. á mánuði, þegar þær 

lækkuðu í 72% og fóru síðan niður í 39% við 150.000 kr. tekjumarkið (Stefán Ólafsson, 2006). 

Bótaflokkur Óskertar greiðslur Skerðingar Greiðslur

Ellilífeyrir 228.734 kr. 228.734 kr. 0 kr.

Samtals 228.734 kr. 228.734 kr. 0 kr.

Mánaðarlegar greiðslur Tryggingastofnunar árið 2017 til ellilífeyrisþega í sambúð sem hefur 

mánaðarlegar lífeyrissjóðstekjur að upphæð 300.000 kr. ásamt launatekjum að upphæð 300.000 kr.
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Jaðaráhrif innan kerfisins eru ennþá mjög há og því vert að skoða til samanburðar hversu 

háar upphæðir um er að ræða á verðlagi dagsins í dag. Þetta má sjá í töflu 84. 

Tafla 84. Breytingar á verðlagi frá júní 2006 til sama mánaðar 2017 

 

Heimild: Hagstofa Íslands og útreikningar höfundar 

Í töflunni má sjá að strax við tekjur sem jafngilda 253.723 kr. í dag, dró verulega úr 

jaðaráhrifunum og ávinningurinn varð meiri. Fram að þeim tekjum voru jaðaráhrifin hins 

vegar afar hátt hlutfall.  

Í þessum kafla verður skoðað hvernig jaðaráhrifin koma fram í greiðslukerfunum tveimur 

og skoðað hvaða þróun hefur orðið síðan árið 2006, með samanburði við greiðslukerfin tvö 

og þar með stöðuna tvö síðustu ár. Í umfjölluninni verður horft til mismunandi tekjuflokka og 

einnig skoðað hvort munur sé á jaðaráhrifum eftir því hvort um er að ræða einbúa eða aðila í 

sambúð. Annars vegar verða jaðaráhrifin skoðuð á mismunandi tekjubilum og síðan í heild 

miðað við mismunandi tekjur. Þannig mun hver tekjuflokkur vera tekinn fyrir og jaðaráhrif 

vegna tekna úr flokkunum kortlögð. Umfjöllun um fjármagnstekjur og aðrar tekjur verður 

takmörkuð þar sem mjög óalgengt er að slíkar tekjur lífeyrisþega nemi tugum eða 

hundruðum þúsunda, mánaðarlega.  

Í framhaldi af umfjöllun um áhrif tekna úr einstökum tekjuflokkum kemur síðan eitt dæmi 

þar sem miðað er við blandaðar lífeyrissjóðs- og launatekjur, áður en nýja kerfið verður 

skoðað. Þar sem þar vega allar tekjur jafnt einskorðast umfjöllun þess kafla við sambærileg 

Fjárhæðir  árið 2006 Fjárhæðir árið 2017

10.000 kr. 16.915 kr.

20.000 kr. 33.830 kr.

30.000 kr. 50.745 kr.

40.000 kr. 67.659 kr.

50.000 kr. 84.574 kr.

60.000 kr. 101.489 kr.

70.000 kr. 118.404 kr.

80.000 kr. 135.319 kr.

90.000 kr. 152.234 kr.

100.000 kr. 169.149 kr.

110.000 kr. 186.063 kr.

120.000 kr. 202.978 kr.

130.000 kr. 219.893 kr.

140.000 kr. 236.808 kr.

150.000 kr. 253.723 kr.

Verðlagsbreytingar frá júní 2006 (vísitala 261,9) til júní 2017 (vísitala 443)
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dæmi hvað varðar tekjur almennt og það hvort um sé að ræða einbúa eða aðila í sambúð. Í 

framhaldinu, verður undir lok kaflans notast við vægi hvers tekjubils til að greina 

heildarjaðaráhrif miðað við tilteknar tekjuupphæðir og sýnt myndrænt hver áhrifin eru 

miðað við ákveðnar tekjur, úr tilteknum tekjuflokkum. 

Tekjubilin geta verið mörg en eru að lágmarki þrjú þar sem áhrif innan mismunandi 

tekjubila geta falist í skerðingum eins bótaflokks eingöngu, skerðingum fleiri en eins 

bótaflokks, skattgreiðslum eingöngu, blöndu af þessu skerðingum og sköttum og að lokum 

engum jaðaráhrifum. 

Samkvæmt gildandi lögum er notast við tvö þrep til að ákvarða tekjuskattsgreiðslur. 

Neðra þrepið er 36,94% og gildir fyrir tekjur sem eru 834.707 kr. og lægri og það efra er 

46,24% og gildir það fyrir tekjur yfir upphæðinni. Persónuafsláttur er síðan 52.907 kr. á 

mánuði og frítekjumörk því 149.192 kr. (Ríkisskattstjóri, 2017)118. Þar af er 4% framlag 

launþega í skyldulífeyrissjóð sem ekki kemur til skattalegrar meðferðar. Hins vegar er ekki 

skylt að greiða í lífeyrissjóð af lífeyrissjóðstekjum og því eru skattleysismörkin þar 143.224 kr. 

(Almenni lífeyrissjóðurinn, 2017)119. Höfundi þykir þó réttara að miða við skattgreiðslur af 

öllum bótum þótt þær séu undir skattleysismörkum, þar sem bótaþegar myndu hvort sem er 

fá greiðslur umfram skattleysismörk og þau því í öllum tilfellum, þegar fullnýtt hjá 

lífeyrisþegum. 

4.3.1 Jaðaráhrif í tilfelli gamla greiðslukerfisins 

Umfjöllun þessa kafla verður skipt upp í fimm dæmi og þau sett fram í tilfelli einbúa og 

sambúðarfólks. Í dæmunum má sjá jaðaráhrif miðað við mismunandi tekjubil og í lokin verða 

sýnd á myndrænan hátt heildaráhrif þegar horft er til ákveðinna upphæða hvað tekjurnar 

varðar. 

Í töflu 85 má sjá greiningu á jaðaráhrifum vegna lífeyrissjóðstekna. Í töflunni má sjá að 

munur er á tekjubilum eftir því hvort um er að ræða lífeyrisþega sem býr einn eða 

lífeyrisþega í sambúð og er þar um að ræða áhrif vegna mismunandi greiðsluupphæða 

framfærsluuppbótar.   

                                                      
118

 Staðgreiðsla 2017 – skoðað á vefsvæði Ríkisskattstjóra 27.08.2017 

119
 Skattþrep og skattleysismörk 2017 – skoðað á vefsvæði Almenna lífeyrissjóðsins 27.08.2017 
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Tafla 85. Jaðaráhrif skatta og skerðinga vegna 10.000 kr. lífeyrissjóðstekna á mismunandi tekjubilum 
(samkvæmt gamla greiðslukerfinu) 

 

Heimild: Útreikningar höfundar 

Sjá má í töflunni að einstæður lífeyrisþegi sem fær lífeyrissjóðsgreiðslur þiggur 

framfærsluuppbót þar til 96.256 kr. tekjum er náð og skerðing tekna er því 100% á þessu 

tekjubili. Í tilfelli aðila í sambúð falla greiðslur úr bótaflokknum hins vegar niður við 63.739 

kr. tekjur. Ástæða þess hversu lengi þeir fá greidda framfærsluuppbót er hversu lágt 

frítekjumark lífeyrisgreiðslna er, enda hefjast skerðingar tekjutryggingar og heimilisuppbótar 

löngu áður en framfærsluuppbót fellur niður. Eftir að þessum umræddu tekjuupphæðum er 

náð samanstanda skerðingar af skertum greiðslum áðurnefndra tveggja bótaflokka í tilfelli 

einbúa og nema samanlagt 49,65% af tekjunum en í tilfelli sambúðarfólks skerðingum vegna 

tekjutryggingar, það er 38,35%. Í framhaldinu er síðan hlutur lífeyrisþega skertur enn frekar 

með skattlagningu og nema jaðaráhrifin 61,12% og 68,25% eftir því hvort lífeyrisþeginn fær 

greidda heimilisuppbót eða ekki. Þegar 380.016 kr. tekjum er náð falla síðan greiðslur 

tekjutryggingar niður hjá báðum og er því einungis um að ræða 11,3% skerðingu hjá 

einbúum en engar hjá sambýlisfólki. Auk þess greiða báðir hópar 36,94% skatta af því sem 

situr eftir hjá þeim. Skattgreiðslurnar sem hlutfall af tekjum hækka þannig þar sem meira 

situr eftir hjá lífeyrisþega og hærri upphæð þar með skattlögð.  

Þrátt fyrir að grunnlífeyrir ellilífeyrisþega sé samkvæmt greiðslukerfinu ekki skertur vegna 

lífeyrissjóðstekna þá lækkar skerðingarhlutfallið gagnvart tekjutryggingu ekki líkt og í tilfelli 

annarra tekna þegar 214.602 kr. tekjum er náð þar sem skerðingar tekjutryggingar vegna 

lífeyrissjóðstekna lækka ekki úr 38,35% í 13,35% líkt og í tilfelli annarra tekjuflokka. Þegar 

Tekjubil Skerðingar (%) Skerðingar (kr.) Skattar (kr.) Skattar (%) Jaðaráhrif 

0 kr. -96.256 kr. 100% 10.000 kr. 0 kr. 0% 100%

96.257 kr. -  380.016 kr. 49,65% 4.965 kr. 1.860 kr. 49,65% 68,25%

380.017 kr. - 380.060 kr. 11,3% 1.130 kr. 3.277 kr. 32,77% 44,07%

380061 kr. - 834.707 kr. 0% 0 kr. 3.694 kr. 36,94% 36,94%

Tekjubil Skerðingar (%) Skerðingar (kr.) Skattar (kr.) Skattar (%) Jaðaráhrif 

0 kr. -63.739 kr. 100% 10.000 kr. 0 kr. 0% 100%

63.740 kr. -  380.016 kr. 38,35% 3.835 kr. 2.277 kr. 22,77% 61,12%

380.017 kr. - 834.707 kr. 0% 0 kr. 3.694 kr. 36,94% 36,94%

Jaðaráhrif skatta og skerðinga vegna 10.000 kr. lífeyrissjóðstekna á mismunandi tekjubilum 

(Lífeyrisþegi í sambúð sem fær greiðslur samkvæmt gamla greiðslukerfinu)

Jaðaráhrif skatta og skerðinga vegna 10.000 kr. lífeyrissjóðstekna á mismunandi tekjubilum 

(Lífeyrisþegi sem býr einn og fær greiðslur samkvæmt gamla greiðslukerfinu)
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380.060 kr. lífeyrissjóðstekjum er náð falla síðan greiðslur heimilisuppbótar niður. Tekjur 

umfram þá upphæð eru því einungis skattlagðar samkvæmt skattprósentu þar sem 

grunnlífeyrir skerðist ekki vegna lífeyrissjóðstekna. Fari síðan tekjur yfir 834.707 kr. á mánuði 

er greiddur hátekjuskattur af tekjum umfram það. 

Sjá má að tekjubilin eru færri í tilfelli sambúðarfólks og er það vegna þess að þessi 

lífeyrisþegi fær ekki greidda heimilisuppbót, sem fjölgaði bilum um eitt þar sem greiðslur 

hennar féllu niður seinna en greiðslur tekjutryggingar. Annar munur er að skerðingar eru 

hlutfallslega lægri og skýrist það einnig af því að ekki er greidd heimilisuppbót til þessa aðila. 

Það leiðir síðan til þess að skattgreiðslur eru hlutfallslega hærri í tilfelli sambúðarfólks, enda 

eftirstöðvar bótaþega eftir skerðingar hærri.  

Þrátt fyrir að mikill munur sé á áhrifum tekna samkvæmt gamla greiðslukerfinu, þá eru 

jaðaráhrifin að sumu leyti svipuð. Í töflu 86 eru sett fram jaðaráhrif vegna launatekna. 

Tafla 86. Jaðaráhrif skatta og skerðinga vegna 10.000 kr. launatekna á mismunandi tekjubilum (samkvæmt 
gamla greiðslukerfinu) 

 

Heimild: Útreikningar höfundar 

Þar sem frítekjumark launa er mjög hátt falla greiðslur framfærsluuppbótar niður þegar 

launatekjurnar eru orðnar 62.069 kr. í tilfelli einbúa og við 49.803 kr. tekjumark í tilfelli 

sambúðarfólks, sem nemur mismun á samanlögðum heildargreiðslum allra bótaflokka og 

framfærsluviðmiðs í báðum tilfellum. Sambúðarfólk kemst þar með í skjól frá 100% 

skerðingum fyrr, en á móti kemur að greiðslur til þess hóps væru töluvert lægri. Þar til 

þessum launatekjum er náð, skerðast bæturnar um 100% vegna teknanna. Eftir það eru hins 

Tekjubil Skerðingar (%) Skerðingar (kr.) Skattar (kr.) Skattar (%) Jaðaráhrif 

0 kr. -62.069 kr. 100% 10.000 kr. 0 kr. 0% 100%

62.070 kr. -  109.600 kr. 0,00% 0 kr. 3.694 kr. 36,94% 36,94%

109.600 kr. - 386.010 kr. 49,65% 4.965 kr. 1.860 kr. 18,60% 68,25%

386.011 kr. - 834.707 kr. 0% 0 kr. 3.694 kr. 36,94% 36,94%

Tekjubil Skerðingar (%) Skerðingar (kr.) Skattar (kr.) Skattar (%) Jaðaráhrif 

0 kr. -49.803 kr. 100% 10.000 kr. 0 kr. 0% 100%

49.804 kr. -  109.600 kr. 0% 0 kr. 3.694 kr. 36,94% 36,94%

109.600 kr. -  386.010 kr. 38,35% 3.835 kr. 2.277 kr. 22,77% 61,12%

386.011 kr. - 834.707 kr. 0% 0 kr. 3.694 kr. 36,94% 36,94%

Jaðaráhrif skatta og skerðinga vegna 10.000 kr. launatekna á mismunandi tekjubilum 

(Lífeyrisþegi sem býr einn og fær greiðslur samkvæmt gamla greiðslukerfinu)

Jaðaráhrif skatta og skerðinga vegna 10.000 kr. launatekna á mismunandi tekjubilum 

(Lífeyrisþegi í sambúð sem fær greiðslur samkvæmt gamla greiðslukerfinu)
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vegar eingöngu skattgreiðslur þar til frítekjumarki launatekna er náð. Þá koma til skerðingar 

sem nema 49,65% í tilfelli einbúa og 38,35% í tilfelli sambúðarfólks, vegna skerðinga 

tekjutryggingar og heimilisuppbótar. Ofan á skerðingarnar bætast síðan skattgreiðslur og eru 

heildaráhrifin þá orðin 68,25% og 61,12%, eftir því hvort lífeyrisþegi fær greidda 

heimilisuppbót eða ekki, líkt og kom í ljós að framanverðu að var hæst í tilfelli 

lífeyrissjóðstekna. Greiðslur frá Tryggingastofnun falla síðan niður við 386.010 kr. tekjur og 

þá er einungis um skattgreiðslur í neðra skattþrepi að ræða þar til við 834.707 kr. tekjur 

þegar efra skattþrepið tekur við. Í millitíðinni þegar 214.602 kr. tekjum er náð verða þó 

breytingar á skerðingum sem hafa ekki áhrif á hvað jaðaráhrifin varðar. Um er að ræða 

lækkun á hlutfallslegri skerðingu tekjutryggingar úr 38,35% í 13,35% og upphafs skerðinga 

hvað varðar ellilífeyri sem nema 25% og þar sem lækkun skerðingar á tekjutryggingu er sama 

hlutfall og skerðing grunnlífeyris, eru áhrifin engin. 

Þar sem algengast er að mestur hluti tekna lífeyrisþega annars staðar frá en frá 

Tryggingastofnun, sé í formi lífeyrissjóðstekna og launatekna verður hér sett fram dæmi þar 

sem áhrif tekna úr báðum þessum tveim tekjuflokkum saman, eru skoðuð. Horft er til þess 

að skiptingin sé nákvæmlega jöfn, það er að 50% tekna séu lífeyrissjóðstekjur og 50% 

teknanna séu launatekjur. Um er að ræða örlítið flóknari töflu þar sem tekjubilum fjölgar 

þegar um er að ræða fleiri en einn tekjuflokk þar sem taka þarf tillit til skerðinga og 

frítekjumarka beggja tekjuflokka. Auk þess vara greiðslur frá Tryggingastofnun lengur 

samkvæmt gamla greiðslukerfinu þegar um er að ræða blandaðar tekjur, líkt og komið hefur 

fram fyrr í ritgerðinni. Í töflu 87 má sjá þessa sviðsmynd. 
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Tafla 87. Jaðaráhrif skatta og skerðinga vegna 10.000 kr. blandaðra lífeyrissjóðs- og launatekna á 
mismunandi tekjubilum (samkvæmt gamla greiðslukerfinu) 

 

Heimild: Útreikningar höfundar 

Í þessu tilfelli er framfærsluuppbót greidd þar til 64.470 kr. tekjum er náð þegar um 

einbúa er að ræða. Í tilfelli sambúðarfólks falla hins vegar greiðslurnar úr bótaflokknum niður 

þegar tekjur hafa náð 49.803 kr. á mánuði. Það er jafnframt hámarksgreiðsla 

framfærsluuppbótar hvað aðila í sambúð varðar í þeim tilfellum þar sem engar skerðingar 

hafa þegar átt sér stað gagnvart öðrum bótaflokkum eins og er í þessu tilviki þar sem skipting 

teknanna er jöfn og lægra frítekjumarkið, það er frítekjumark lífeyrissjóðstekna miðast við 

27.400 kr. Eins og áður er því ávinningur lífeyrisþeganna enginn þar til greiðslur 

framfærsluuppbótar hafa fallið niður, þar sem um 100% skerðingu er að ræða. Í framhaldinu 

tekur síðan við tekjubil þar sem tekjurnar eru þegar orðnar umfram frítekjumark 

lífeyrissjóðsgreiðslna en hafa ekki náð frítekjumarki launatekna. Það leiðir til þess að einungis 

helmingur tekna leiðir til skerðinga og því nema skerðingarnar 24,83% í tilviki einbúa og 

19,18% í tilviki sambúðarfólks. Þá bætast ofan á þessar skerðingar, tekjuskattgreiðslur. Þegar 

síðan frítekjumarki launatekna er náð við 109.600 kr. tekjumark, byrjar skerðing launatekna 

og við það aukast jaðaráhrifin og verða 68,25% í tilfelli einbúa og 61,12% í tilfelli 

sambúðarfólks. Þessi jaðaráhrif haldast allt þar til 489.660 kr. tekjum er náð, þótt skerðingar 

Tekjubil Skerðingar (%) Skerðingar (kr.) Skattar (kr.) Skattar (%) Jaðaráhrif 

0 kr. -64.470 kr. 100% 10.000 kr. 0 kr. 0% 100%

64.471 kr. -  109.600 kr. 24,83% 2.483 kr. 2.777 kr. 27,77% 52,59%

109.601 kr. - 489.660 kr. 49,65% 4.965 kr. 1.860 kr. 18,60% 68,25%

489.661 kr. - 518.826 kr. 38,35% 3.835 kr. 2.277 kr. 22,77% 61,12%

518.827 kr. - 772.020 kr. 12,5% 1.250 kr. 3.232 kr. 32,32% 44,82%

772.021 kr. - 834.707 kr. 0% 0 kr. 3.694 kr. 36,94% 36,94%

Tekjubil Skerðingar (%) Skerðingar (kr.) Skattar (kr.) Skattar (%) Jaðaráhrif 

0 kr. -49.803 kr. 100% 10.000 kr. 0 kr. 0% 100%

49.804 kr. -  109.600 kr. 19,18% 1.918 kr. 2.986 kr. 29,86% 49,03%

109.601 kr. - 518.826 kr. 38,35% 3.835 kr. 2.277 kr. 22,77% 61,12%

518.826 kr. - 772.020 kr. 12,5% 1.250 kr. 3.232 kr. 32,32% 44,82%

772.021 kr. - 834.707 kr. 0% 0 kr. 3.694 kr. 36,94% 36,94%

Jaðaráhrif skatta og skerðinga vegna 10.000 kr. lífeyrissjóðs- og launatekna (jöfn skipting á 

milli tekjuflokka, það er 5.000 kr. úr hvorum tekjuflokki) á mismunandi tekjubilum 

(Lífeyrisþegi sem býr einn og fær greiðslur samkvæmt gamla greiðslukerfinu)

Jaðaráhrif skatta og skerðinga vegna 10.000 kr. lífeyrissjóðs- og launatekna (jöfn skipting á 

milli tekjuflokka, það er 5.000 kr. úr hvorum tekjuflokki) á mismunandi tekjubilum 

(Lífeyrisþegi í sambúð sem fær greiðslur samkvæmt gamla greiðslukerfinu)
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vegna grunnlífeyris hefjist, þar sem við sama tekjumark verður sambærileg lækkun á 

skerðingarhlutfalli tekjutryggingar vegna lífeyristekna eins og fjallað hefur verið um áður. Við 

489.660 kr. falla greiðslur heimilisuppbótar niður og því minnka skerðingar greiðslna til 

einbúa niður í 38,35%, það er sama hlutfall og í tilviki sambúðarfólks. Jaðaráhrifin verða 

þannig einnig sambærileg, með hlutfallslegri hækkun skattgreiðslna þeirra sem búa einir, 

vegna hærri upphæðar sem kemur til skattlagningar eftir skerðingar. Þannig haldast 

jaðaráhrifin síðan þar til 518.826 kr. tekjum er náð, en þá falla greiðslur tekjutryggingar niður 

og á það við um bæði þá sem búa einir og sambúðarfólk. Við þetta minnka jaðaráhrifin 

töluvert þar sem einungis standa eftir greiðslur grunnlífeyris ellilífeyrisþega sem ekki 

skerðast vegna lífeyrissjóðstekna. Því nema skerðingar í framhaldinu einungis 12,5% auk þess 

sem ávinningur lífeyrisþegans er síðan skattlagður. Jaðaráhrifin á tekjubilinu eru því í heildina 

44,82%. Þegar samanlagðar lífeyrissjóðs- og launatekjur ná síðan 772.020 kr. falla loks 

greiðslur grunnlífeyrisins niður og þá tekur því við tekjubil þar sem jaðaráhrifin samanstanda 

einungis af skattgreiðslum.  

Þar sem óalgengara er að ellilífeyrisþegar fái greiddar háar mánaðarlegar fjármagnstekjur 

eða aðrar tekjur takmarkast umfjöllun um áhrif slíkra tekna við stutta lýsingu á áhrifunum. 

Þegar skoðað er með sambærilegum hætti hver jaðaráhrif tekna úr þessum tekjuflokkum 

eru, kemur í ljós að jaðaráhrifin litast þá töluvert af afar lágum frítekjumörkum sem síðan 

leiðir til meiri skerðinga lægstu tekna og þar með greiðslum framfærsluuppbótar upp að 

háum tekjumörkum. Skerðingarnar eru því mjög sambærilegar í tilfelli þess háttar tekna, en 

þar sem skatthlutfall fjármagnstekjuskatt er töluvert lægra heldur en hlutfall tekjuskatts þá 

eru jaðaráhrifin minni í tilfelli fjármagnstekna. Í tilfelli sambúðarfólks koma síðan einungis 

50% fjármagnstekna til skerðingar, sem minnkar áhrifin í þeim tilfellum enn frekar. 

Hlutfallsleg jaðaráhrif sem sáust í tilfelli lífeyrissjóðs- og launatekna á tilteknum tekjubilum, 

það er 100%, 68,25%, 61,12% og 36,94% eru því sambærileg í tilfelli annarra tekna en lægri í 

tilfelli fjármagnstekna. Tekjubilin eru þó eins og sést hefur í töflunum breytileg eftir því 

hvernig tekjurnar eru tilkomnar.  

Vegna þess hve skerðingar hefjast við lág tekjumörk væri framfærsluuppbót greidd allt 

þar til 123.276 kr. tekjum væri náð í tilfelli einbúa og þar til 80.784 kr. tekjum væri náð í 

tilfelli sambúðarfólks, hvað varðar aðrar tekjur og þar til 115.170 kr. og 75.670 kr. er náð 

hvað varðar annars vegar einbúa og hins vegar aðila í sambúð, í tilfelli fjármagnstekna. Um 
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100% skerðingar er því að ræða þar til þessum tekjumörkum er náð. Strax í framhaldinu taka 

við skerðingar vegna greiðslna tekjutryggingar og heimilisuppbótar hjá einbúum sem nema 

samanlagt 49,65% og tekjutryggingar hjá sambýlisfólki sem nemur 38,35%. Í framhaldinu er 

hluturinn sem lífeyrisþegi heldur eftir, skattlagður eins og hefðbundið er. Jaðaráhrifin eru því 

orðin 68,25% eins og við höfum séð hæst, í tilfelli annarra tekna en lægri í tilfelli 

fjármagnstekna vegna lægri skattprósentu. Þrátt fyrir að skerðingar vegna greiðslna 

grunnlífeyris ellilífeyrisþega hefjist við tekjur að upphæð 214.602 kr. hefur það ekki áhrif þar 

sem við sömu tekjuupphæð kemur til lækkun á skerðingum vegna tekjutryggingar úr 38,35% 

í 13,35%. Því haldast þessi jaðaráhrif allt þar til 352.660 kr. tekjum er náð í tilfelli annarra 

tekna og 360.884 kr. í tilfelli fjármagnstekna, en þá dettur heimilisuppbót út. Eftir að þessum 

tekjumörkum er náð, minnka því skerðingar niður í 38,35% í tilfelli einbúa og skerðingar 

hópanna því orðnar þær sömu. Þar sem þá kemur hærri upphæð til skattlagningar hækka 

skattgreiðslur vegna teknanna í tilfelli einbúa umfram það sem áður var, það er hlutfallsleg 

skattlagning í þeirra tilfelli. Allt þar til við 386.010 kr. tekjur í tilfelli annarra tekna og 394.229 

kr. í tilfelli fjármagnstekna haldast jaðaráhrifin þau sömu og frá því að heimilisuppbót féll 

niður, hvað varðar báða hópa. Við þessi tekjumörk falla hins vegar greiðslur frá 

Tryggingastofnun niður og því lýkur skerðingum einnig. Tekjur umfram þessa upphæð verða 

því einungis fyrir skattlagningu og nemur hún 36,94% þar til tekjurnar ná 834.707 kr.  

Umfjöllun um jaðaráhrif skatta og skerðinga hvað gamla greiðslukerfið er nú lokið og við 

tekur sambærileg umfjöllun um jaðaráhrif skatta og skerðinga í nýja kerfinu.  

4.3.2 Jaðaráhrif í tilfelli nýja greiðslukerfisins 

Umfjöllun um jaðaráhrif skatta og skerðinga vegna tekna lífeyrisþega er töluvert einfaldari 

varðandi nýja greiðslukerfið en í tilfelli þess gamla þar sem allar tekjur hafa sömu áhrif. Því er 

hægt að afgreiða sambærilega umfjöllun með einni sviðsmynd, þar sem jaðaráhrifin eru sýnd 

fyrir einbúa og sambýlisfólk. Í töflu 88 er umrædd sviðmynd. 
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Tafla 88. Jaðaráhrif skatta og skerðinga vegna 10.000 kr. tekna á mismunandi tekjubilum (samkvæmt nýja 
greiðslukerfinu) 

 

Heimild: Útreikningar höfundar 

Eins og greint hefur verið frá að framanverðu gerir nýja greiðslukerfið ráð fyrir einu 

frítekjumarki fyrir allar tekjur og er það 25.000 kr. Þegar samanlagðar tekjur úr öllum 

tekjuflokkum hafa náð þeirri upphæð hefjast skerðingar. Eins og við sjáum í töflunni eru því 

engar skerðingar vegna tekna undir þessu tekjumarki. Jaðaráhrifin eru því 36,94% af fyrstu 

25.000 kr. og einungis í formi skattgreiðslna. Í framhaldinu hefjast síðan skerðingarnar sem 

nema 45% í tilfelli ellilífeyris og 11,9% í tilfelli heimilisuppbótar í tilfelli einbúa og 45% 

skerðingu heimilisuppbótar í tilfelli sambýlisfólks. Skattar bætast síðan ofan á þessar 

skerðingar og með tilkomu þeirra verða jaðaráhrifin 72,82% í tilfelli einbúa og 65,32% í tilfelli 

sambýlisfólks. Þannig haldast þau þangað til greiðslur vegna heimilisuppbótar falla niður 

þegar 464.630 kr. tekjum er náð, í tilfelli einbúa. Þá minnka skerðingarnar en skattar haldast 

áfram þeir sömu og jaðaráhrifin minnka þá niður í 65.32% eins og hjá sambýlisfólki og 

haldast þannig þar til greiðslur ellilífeyris falla niður. Það gerist þegar tekjurnar ná 533.297 

kr. tekjumarki. Í framhaldinu af því er síðan eingöngu um tekjuskattsgreiðslur að ræða og því 

minni jaðaráhrif innan tekjubilsins.  

4.3.3 Heildarjaðaráhrif 

Þegar jaðaráhrifin í heild eru skoðuð með tilliti til tiltekinna tekna kemur í ljós hversu 

breytileg þau geta verið, eftir því hvernig tekna er aflað í gamla kerfinu. Í nýja kerfinu birtist 

síðan enn önnur sviðsmynd hvað þetta varðar. Í þessari umfjöllun verða áhrifin skoðuð við 

Tekjubil Skerðingar (%) Skerðingar (kr.) Skattar (kr.) Skattar (%) Jaðaráhrif 

0 kr. -25.000 kr. 0% 0 kr. 3.694 kr. 36,94% 36,94%

25.001 kr. - 464.630 kr. 56,90% 5.690 kr. 1.592 kr. 15,92% 72,82%

464.631 kr. - 533.297 kr. 45,00% 4.500 kr. 2.032 kr. 20,32% 65,32%

533.298 kr. - 834.707 kr. 0% 0 kr. 3.694 kr. 36,94% 36,94%

Tekjubil Skerðingar (%) Skerðingar (kr.) Skattar (kr.) Skattar (%) Jaðaráhrif 

0 kr. -25.000 kr. 0% 0 kr. 3.694 kr. 36,94% 36,94%

25.001 kr. - 533.297 kr. 45,00% 4.500 kr. 2.032 kr. 20,32% 65,32%

533.298 kr. - 834.707 kr. 0% 0 kr. 3.694 kr. 36,94% 36,94%

Jaðaráhrif skatta og skerðinga vegna 10.000 kr. tekna á mismunandi tekjubilum   

(Lífeyrisþegi sem býr einn og fær greiðslur samkvæmt nýja greiðslukerfinu)

Jaðaráhrif skatta og skerðinga vegna 10.000 kr. tekna á mismunandi tekjubilum   

(Lífeyrisþegi í sambúð sem fær greiðslur samkvæmt nýja greiðslukerfinu)
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fimm mismunandi tekjumörk og þannig leitast við að fá samanburð á milli tekjuflokka í gamla 

kerfinu annars vegar og hins vegar á milli kerfa. 

Í töflu 89 má sjá jaðaráhrifin við þessi ákveðnu tekjumörk þegar horft er til 

lífeyrissjóðstekna og notast við gamla greiðslukerfið. 

Tafla 89. Heildarjaðaráhrif skatta og skerðinga í tilfelli lífeyristekna (gamla greiðslukerfið) 

 

Heimild: Útreikningar höfundar 

Sjá má að í tilfelli lífeyrissjóðstekna eru jaðaráhrifin í gamla greiðslukerfinu mest við 

lægstu tekjur, en fara stiglækkandi eftir því sem lífeyrissjóðstekjurnar eru hærri bæði í tilfelli 

einbúa og sambýlisfólks. Þegar efra skattþrepinu er náð eru jaðaráhrifin þó í báðum tilfellum 

töluvert hærri en tekjuskattshlutfall efra þrepsins. Skerðingarnar eru lægri í tilfelli 

sambúðarfólks sem fær ekki greidda heimilisuppbót, þar sem ekki kemur til skerðinga vegna 

hennar.  

Þegar um er að ræða launatekjur er sviðsmyndin töluvert önnur og má sjá hana í töflu 90. 

Tafla 90. Heildarjaðaráhrif skatta og skerðinga í tilfelli launatekna (gamla greiðslukerfið) 

 

Heimild: Útreikningar höfundar 

Það að frítekjumark launatekna sé margfalt hærra heldur en frítekjumark 

lífeyrissjóðstekna gerir það að verkum að jaðaráhrif launatekna eru lægri og dreifast einnig 

betur á stærra tekjubil. Þannig eru þau mun lægri í upphafi, samanborið við jaðaráhrif 

lífeyrissjóðstekna. Leitnin er hins vegar sú sama og lækka jaðaráhrifin líkt og áður 

undantekningarlaust eftir því sem tekjur hækka, þegar horft er til þeirra tekjumarka sem 

Heildartekjur 100.000 kr. 300.000 kr. 500.000 kr. 700.000 kr. 834.707 kr.

Heildarjaðaráhrif 98,81% 78,44% 66,85% 58,30% 54,86%

Heildartekjur 100.000 kr. 300.000 kr. 500.000 kr. 700.000 kr. 834.707 kr.

Heildarjaðaráhrif 85,90% 69,38% 60,28% 53,61% 50,92%

Heildarjaðaráhrif skatta og skerðinga (lífeyrissjóðstekjur, einbúi)

Heildarjaðaráhrif skatta og skerðinga (lífeyrissjóðstekjur, í sambúð)

Heildartekjur 100.000 kr. 300.000 kr. 500.000 kr. 700.000 kr. 834.707 kr.

Heildarjaðaráhrif 76,08% 69,86% 62,08% 54,89% 52,00%

Heildartekjur 100.000 kr. 300.000 kr. 500.000 kr. 700.000 kr. 834.707 kr.

Heildarjaðaráhrif 68,35% 62,76% 56,59% 50,98% 48,71%

Heildarjaðaráhrif skatta og skerðinga (launatekjur, einbúi)

Heildarjaðaráhrif skatta og skerðinga (launatekjur, í sambúð)
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notast er við í rannsókninni. Þegar efra skattþrepi er náð í tilfelli launatekna, eru jaðaráhrifin, 

bæði í tilfelli einbúa og sambýlisfólks, nálægt hlutfalli efra skattþrepsins, en þó í báðum 

tilfellum yfir þeim. 

Ef skoðuð eru síðan áhrif blandaðra lífeyrissjóðs- og launatekna þar sem 50% þeirra eru 

launatekjur og 50% lífeyrissjóðstekjur kemur enn önnur sviðsmynd í ljós. Hana má sjá í töflu 

91. 

Tafla 91. Heildarjaðaráhrif skatta og skerðinga í tilfelli blandaðra lífeyrisjóðs- og launatekna (jöfn skipting 
50% lífeyrissjóðstekjur og 50% launatekjur, gamla greiðslukerfið) 

 

Heimild: Útreikningar höfundar 

Við þessar aðstæður jafnast áhrifin meira líkt og í tilfelli launatekna en leitnin er þó alltaf 

lækkun á hlutfalli með hækkandi tekjum. Jaðaráhrifin minnka við lægstu tekjur og hækka við 

hæstu tekjur, eins og búast hefði mátt við eftir að hafa skoðað áhrifin vegna tekna úr 

tekjuflokkunum hvorum í sínu lagi, þar sem nú er um að ræða mismunandi skerðingarhlutföll 

og frítekjumörk sem leiða til þess að áhrifin litast af jaðaráhrifum beggja tekjuflokka. Þegar 

tekjurnar eru tilkomnar með þessum hætti eru jaðaráhrifin hins vegar langt fyrir ofan efra 

tekjuskattsþrep þegar tekjurnar ná 834.707 kr. upphæð. Greiðslur framfærsluuppbótar falla 

niður snemma og minnka þannig vægi jaðaráhrifa hvað lægri tekjur varðar frá því þegar 

eingöngu er um lífeyrissjóðstekjur að ræða. Auk þess vara greiðslur frá Tryggingastofnun 

lengur, það er greiðslur falla niður við mun hærra tekjumark heildartekna í tilfelli blandaðra 

tekna og það eykur jaðaráhrifin þegar um þessar aðstæður er að ræða.  

Ef litið er til nýja kerfisins og borið saman hvernig útkoman er í tilfelli þess kemur í ljós að 

leitni jaðaráhrifanna í nýja kerfinu er talvert ólík leitni þeirra í gamla kerfinu. Í töflu 92 má sjá 

jaðaráhrifin eins og þau eru í nýja kerfinu. 

 

Heildartekjur 100.000 kr. 300.000 kr. 500.000 kr. 700.000 kr. 834.707 kr.

Heildarjaðaráhrif 83,16% 72,72% 70,78% 63,80% 60,15%

Heildartekjur 100.000 kr. 300.000 kr. 500.000 kr. 700.000 kr. 834.707 kr.

Heildarjaðaráhrif 74,42% 65,17% 63,55% 58,64% 55,82%

Heildarjaðaráhrif skatta og skerðinga miðað mismunandi háar heildartekjur 

(jöfn skipting lífeyrissjóðstekjur og launatekjur, einbúi)

Heildarjaðaráhrif skatta og skerðinga miðað mismunandi háar heildartekjur 

(jöfn skipting lífeyrissjóðstekjur og launatekjur, í sambúð)
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Tafla 92. Heildarjaðaráhrif skatta og skerðinga vegna tekna í nýja kerfinu  

 

Heimild: Útreikningar höfundar 

Sjá má að nýja greiðslukerfið hliðrar jaðaráhrifunum til og eykur vægi þeirra við hærri 

tekjur, en lækkar á móti vægi áhrifanna gagnvart lægstu tekjum. Þetta skýrist af því að 100% 

skerðingar vegna framfærsluuppbótar, sem mögnuðu upp jaðaráhrifin við lægstu tekjur, 

heyra nú sögunni til. Í framhaldinu fara jaðaráhrifin hins vegar vaxandi og er hápunktinum 

náð með tilliti til þeirra tekjumarka sem notast er við í rannsókninni við 500.000 kr. 

tekjumark. Við það mark eru síðan jaðaráhrifin hærri heldur en í tilfellum bæði lífeyrissjóðs- 

og launatekna í gamla kerfinu og því hliðrar kerfið áhrifum frá lægstu tekjum og yfir á hærri 

tekjur. Í gamla kerfinu voru jaðaráhrifin hins vegar yfirleitt einna mest þegar horft var til 

100.000 kr. tekjumarksins eða ennþá lægri tekna. Þegar hátekjuskattsþrepi er síðan náð 

nema jaðaráhrifin ennþá vel yfir 50% hlutfalli. 

Til að varpa betra ljósi á eftirfarandi samanburð og sjá áhrif hvers og eins tekjuflokks í 

gamla kerfinu og áhrifin samkvæmt nýja kerfinu er á mynd 28 línurit sem sýnir jaðaráhrifin 

við umrædd tekjubil. 

Heildartekjur 100.000 kr. 300.000 kr. 500.000 kr. 700.000 kr. 834.707 kr.

Heildarjaðaráhrif 63,85% 69,83% 70,50% 62,26% 58,17%

Heildartekjur 100.000 kr. 300.000 kr. 500.000 kr. 700.000 kr. 834.707 kr.

Heildarjaðaráhrif 58,22% 62,95% 63,90% 57,55% 54,22%

Heildarjaðaráhrif skatta og skerðinga (einbúi, nýja greiðslukerfið)

Heildarjaðaráhrif skatta og skerðinga (í sambúð, nýja greiðslukerfið)
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Mynd 28. Samanburður á heildarjaðaráhrifum skatta og skerðinga í báðum greiðslukerfum. 
Heimild: Útreikningar höfundar 

Á myndinni má sjá skýrt hvernig þróun á jaðaráhrifunum er þegar um er að ræða greiðslur 

úr nýja kerfinu, er frábrugðin því sem var í tilfelli gamla kerfisins. Í gamla kerfinu var leitnin 

alltaf niður á við og jaðaráhrifin lækkandi með hækkandi tekjum, þegar litið er til þeirra 

viðmiðunartekna sem notast er við í rannsókninni. Í tilfelli nýja kerfisins er leitnin hins vegar 

upp á við og nær hámarki í 500.000 kr. mánaðarlegum tekjum þegar horft er til sömu 

upphæða hvað viðmiðunartekjur varðar. Þar eru jaðaráhrif nýja kerfisins orðin hærri heldur 

en jaðaráhrif lífeyristekna í gamla kerfinu, sem þó voru há vegna lágra frítekjumarka og 

þeirrar staðreyndar að hlutfall skerðinga vegna lífeyristekna lækkaði ekki líkt og í tilfelli 

annarra tekna þegar frítekjumarki grunnlífeyris var náð. Kerfisbreytingin hefur því leitt til 

þess að jaðaráhrifunum er hliðrað þannig að þau eru orðin hlutfallslega meiri en áður við 

hærri tekjur. Jaðaráhrif við 500.000 kr. tekjumarkið eru nánast nákvæmlega þau sömu og í 

tilfelli blandaðra tekna samkvæmt gamla greiðslukerfinu, bæði hvað varðar einbúa og 

sambýlisfólk. Greiðslur Tryggingastofnunar til lífeyrisþega með blandaðar tekjur samkvæmt 

gamla kerfinu stóðu þó yfir þar til við mun hærra tekjumark eins og sýnt hefur verið fram á 

fyrr í rannsókninni og því jaðaráhrif í nýja kerfinu miðað við þessar forsendur og þetta 

tekjumark, hærri. 
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Athyglisvert er síðan að sjá hversu mikill munur er á jaðaráhrifum við 100.000 kr. tekjur, 

það er allt frá tæpum 60% upp í tæp 100%. Þar eru áhrifin vegna lífeyrissjóðstekna langmest. 

Munurinn hefur minnkað mikið þegar efra skattþrepi er náð og þá eru jaðaráhrifin frá 

tæpum 50% upp í um það bil 60%. Áhrif blandaðra tekna eru við þetta tekjumark mest og 

spila þar inn í greiðslur þar til mun hærri tekjum er náð. Þar á eftir koma hins vegar áhrif 

vegna nýja kerfisins. 

Leitnin í tilfelli annarra tekna og fjármagnstekna væri sambærileg þeirri sem sést í tilfelli 

lífeyrissjóðstekna. Í tilfelli annarra tekna væru jaðaráhrifin ennþá hærri vegna skerðinga um 

leið og tekjur koma til. Það sama á við um fjármagnstekjur en í tilfelli þeirra hefði lægra 

skatthlutfall fjármagnstekna dempandi áhrif á allan ferilinn. 

Þegar jaðaráhrif lífeyristekna eru borin saman við jaðaráhrifin árið 2006 samkvæmt 

Stefáni Ólafssyni má sjá að samkvæmt gamla kerfinu voru þau ennþá hærri árið 2016 heldur 

en árið 2006, ef horft er til allra lægstu tekna, enda framfærsluuppbót greidd þeim sem allra 

lægstu tekjur höfðu. 100% skerðingar vegna hennar allt þar til við um það bil 90.000 kr. 

tekjumark sem jafngilda um það bil 53.500 kr. á verðlagi dagsins í dag, gera það að verkum 

að upp að því tekjumarki var staða lífeyrisþega betri árið 2006. Í framhaldinu og þar til 

tæplega 254.000 kr. tekjum á verðlagi dagsins í dag er náð hefði greiðslukerfið árið 2016 

skilað lífeyrisþegum betri afkomu. Í framhaldi af því hefði hins vegar afkoma lífeyrisþega 

verið betri allt þar til greiðslur frá Tryggingastofnun samkvæmt greiðslukerfinu sem notast 

var við árið 2016 hefðu fallið niður. Reglum um skerðingar hefur þó verið breytt töluvert og 

samkvæmt nýja greiðslukerfinu eru frítekjumörk allra tekna 25.000 kr. sem jafngildir tæplega 

15.000 kr. á verðlagi júnímánaðar árið 2006. Nýja kerfið er því hagstæðara hvað varðar 

jaðaráhrif þegar frítekjumarksins nýtur við, í samanburði við skerðingarnar árið 2006. Þegar 

frítekjumarkinu er náð yrðu hins vegar lífeyrisþegar betur settir með greiðslur samkvæmt 

greiðslukerfinu árið 2006. Þegar lífeyristekjum að upphæð rúmlega hundrað þúsund á 

verðlagi dagsins í dag væri náð myndi síðan nýja greiðslukerfið aftur vera orðið hagstæðara 

fyrir lífeyrisþega og þannig yrði samanburðurinn þar til tæplega 237.000 kr. tekjum á verðlagi 

dagsins í dag væri náð. Þá yrðu jaðaráhrifin árið 2006 orðin minni og með samanburði má sjá 

að í framhaldinu og allt þar til greiðslur samkvæmt nýja greiðslukerfinu myndu falla niður, 

væri hagstæðara fyrir lífeyrisþega að fá greitt samkvæmt greiðslureglum Tryggingastofnunar 

árið 2006. Mikilvægt er að hafa í huga hvað þennan samanburð varðar að hugsanlega féllu 
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greiðslur niður við lægra tekjumark árið 2006, sem gæti þannig skekkt þennan samanburð. Ef 

horft er framhjá því má sjá að jaðaráhrifin hafa aukist með tilliti til hærri tekna í tilfelli beggja 

kerfa, í samanburði við tölurnar frá árinu 2006. Jaðaráhrifunum hefur þannig verið hliðrað frá 

því að vera mest á tekjur umfram 100.000 kr. á verðlagi dagsins í dag árið 2006 í það að vera 

mest á lægstu tekjur á meðan greiðslur framfærsluuppbótar stóðu yfir árið 2016 og í það að 

vera mest frá því 25.000 kr. tekjum er náð samkvæmt núverandi kerfi.  
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5 Niðurstöður og umræður 

Almannatryggingakerfið sem í upphafi stóð eitt og óstutt, með það markmið að tryggja 

lágmarksframfærslu fyrir þá sem ekki höfðu aðrar tekjur, hefur þróast með árunum í 

það að verða grunnstoðin í þriggja þrepa lífeyriskerfi. Stærstu skrefin í þá átt voru stigin 

með tilkomu hinna stoðanna tveggja, skylduaðild að starfstengdum lífeyrissjóðum árið 

1970 og starfstengdum viðbótarlífeyrissparnaði árið 1997. Núverandi þriggja stoða kerfi 

er að flestu leyti í takt við ríkjandi hugmyndir hvað lífeyrismál varðar og ráðleggingar 

OECD til aðildarríkja stofnunarinnar í tenglum við þennan málaflokk. 

Stofnunin hefur beint þeim ráðleggingum til aðildarríkjanna að notast við lagskipt 

kerfi sem byggir á í það minnsta tveimur stoðum, en mæla ásamt því eindregið með að 

þriðja stoðin sé til í einhverri mynd. Til að takast á við þær miklu breytingar sem eru að 

verða á aldurssamsetningu þjóða hefur stofnunin síðan bent á að skynsamlegt sé að 

auka vægi annarrar stoðarinnar innan kerfisins, það er starfstengdra skyldulífeyrissjóða, 

og draga um leið úr vægi grunnstoðarinnar sem felst í almannatryggingakerfinu. Þessi 

þróun er þegar hafin og mun áfram eiga sér stað hérlendis í formi aukins þroska 

lífeyriskerfisins. 

Aukið langlífi og lækkandi fæðingartíðni hefur leitt það af sér að hérlendis, líkt og 

annarsstaðar í heiminum er fólki á lífeyrisaldri hlutfallslega að fjölga. Sjá má áhrif af 

þessari þróun í fjöldatölum ellilífeyrisþega sem fá greitt frá Tryggingastofnun og í 

mannfjöldatölum frá Hagstofunni, auk þess sem í mannfjöldaspám Hagstofunnar er gert 

ráð fyrir mikilli fjölgun á komandi árum og áratugum. Aukningin kemur einnig fram 

þegar útgjaldatölur stofnunarinnar eru skoðaðar, en þar má sjá sífellda aukningu 

útgjalda vegna málaflokksins, þrátt fyrir að vægi greiðslna úr starfstengdum 

skyldulífeyrissjóðum sé alltaf að aukast innan lífeyriskerfisins.  

Almannatryggingakerfið er gegnumstreymiskerfi, fjármagnað með skattfé og því þýða 

aukin útgjöld að hærra hlutfall af þeim sköttum sem ríkið innheimtir fer til að standa 

undir greiðslum til lífeyrisþega, ef skattheimta ríkisins helst sú sama. Fjölgun í öðrum 

aldursflokkum vinnur þó að einhverju leyti gegn því þar sem með auknum fjölda á 

vinnumarkaði hækka skattstofnar ríkisins. Engu að síður fer þeim hlutfallslega fækkandi 

sem standa undir greiðslunum, með hækkandi hlutfalli lífeyrisþega af heildarmannfjölda 

og því er nauðsynlegt að bregðast við þróuninni með einhverjum hætti. 
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Með tilkomu laga um starfstengda lífeyrissjóði með skylduaðild sem tóku gildi í 

upphafi árs 1970 var lagður grunnur að minnkandi vægi almannatrygginga í framtíðinni 

og nú tæpum 50 árum seinna eru farin að sjást skýr merki um það með sífellt auknu 

vægi greiðslna úr lífeyrissjóðum til lífeyrisþega. Vægið kemur til með að aukast enn 

frekar og með fullum þroska sjóðanna upp úr árinu 2030 ættu réttindi landsmanna í 

lífeyrissjóðum að gera það að verkum að greiðslur frá Tryggingastofnun verði í flestum 

tilfellum einungis lítill hluti lífeyris hjá hverjum og einum. Mikilvægt er að hafa í huga að 

ávallt mun þó verða til staðar hópur sem ekki á nein lífeyrisréttindi eða hefur ekki tekist 

að safna nema takmörkuðum réttindum og mun Tryggingastofnun því tryggja afkomu 

þeirra sem tilheyra viðkomandi hópi. Þrátt fyrir það ætti aukin réttindasöfnun og fullur 

þroski lífeyriskerfisins að létta á útgjöldum af hálfu ríkisins með tímanum. Það er hins 

vegar áhyggjuefni hversu margir ellilífeyrisþegar ná ekki viðmiðinu um 

lífeyrissjóðsgreiðslur sem nema 56% meðaltekna yfir starfsævina. Að auki er lífeyriskerfi 

opinberra starfsmanna að breytast með afnámi óbeinnar ríkisábyrgðar hins opinbera, 

sem bauð þeirri hættu heim að með gegnumstreymi þyrfti að fjármagna fullar 

lífeyrisgreiðslur til starfsmanna hins opinbera að hluta til með framlögum úr ríkissjóði, til 

að tryggja greiðslu áunninna réttinda. Þannig er kerfið að þróast í takt við ráðleggingar 

OECD um að einungis takmarkað vægi lífeyriskerfisins í heild sé á vegum hins opinbera, í 

formi gegnumstreymiskerfis og að uppistaðan samanstandi af sjóðasöfnunarkerfi þar 

sem launagreiðandi skuldbindi sig til greiðslu tiltekinna hlutfallslegra iðgjalda sem síðan, 

ásamt ávöxtun, skeri úr um réttindi launþega. 

Þó heildargreiðslur Tryggingastofnunar til ellilífeyrisþega hafi sífellt aukist vegna 

aukins fjölda fólks á lífeyristökualdri, höfðu greiðslur til hvers og eins ellilífeyrisþega 

samkvæmt gamla kerfinu verið að lækka með auknu vægi greiðslna úr 

skyldulífeyrissjóðum. Með tilkomu nýja greiðslukerfisins mun þessi þróun halda áfram 

og fleiri koma með tímanum til með að fá engar greiðslur frá stofnuninni. Nýja 

greiðslukerfið mun ekki breyta þessari þróun, en jafnvel hafa þau áhrif að fleiri aðilar 

munu engar greiðslur fá, á meðan þeir sem þær fá, fá hærri greiðslur en ef áfram hefði 

verið notast við gamla greiðslukerfið. 

 Samkvæmt lögum og því sem fram kemur á vefsíðum stjórnarráðsins er yfirlýst 

markmið með kerfinu að tryggja þeim sem þess þurfa, þar sem þeir hafa ekki úr öðrum 
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tekjum að spila, framfærslu sem tryggir að viðkomandi aðilar geti lifað fjárhagslega 

sjálfstæðu lífi. Samtrygging og tekjujöfnun eru þannig meginstefið í hlutverki 

almannatrygginga. Þegar horft er til markmiðanna sem sett eru fram eru skerðingar á 

greiðslum Tryggingastofnunar vegna tekna því eðlilegar, enda fara þannig greiðslur 

stofnunarinnar til lífeyrisþega minnkandi eftir því sem þeir eru betur í stakk búnir til að 

framfleyta sér sjálfir vegna tekna annars staðar frá. Hins vegar má deila um það hversu 

háar samanlagðar tekjur þurfi að vera til að nægja til framfærslu og þannig því hvernig 

upphæðum, skerðingum, frítekjumörkum og öðru sem hefur áhrif á greiðslur frá 

Tryggingastofnun sé háttað. Þó er mikilvægt að horfa til þess að þeir sem verið hafa á 

vinnumarkaði síðan árið 1970 og eru á vinnumarkaði í dag, hafa í raun verið að greiða í 

tvöfalt lífeyriskerfi, annars vegar með skattgreiðslum sem ráðstafað er til 

almannatrygginga og hins vegar með greiðslum í skyldubundna lífeyrissjóði. Þessum 

aðilum kann því að finnast að sér vegið með skerðingum á réttindum sem þeir telja sig 

hafa áunnið sér undir hatti almannatryggingakerfisins, vegna lífeyristekna sem þeir hafa 

einnig áunnið sér á sama tímabili.  

Bæði gamla og nýja greiðslukerfið standa vörð um meginmarkmið almannatrygginga 

um samtryggingu og tekjujöfnun, enda sést það þegar uppbygging kerfanna er skoðuð 

að framfærsla þeirra sem verst eru settir hvað lífeyrisréttindi og tekjuöflun varðar, er 

tryggð framfærsla, ásamt því sem skerðingar vegna tekna tryggja ákveðna tekjujöfnun.  

Með fækkun bótaflokka, breyttum frítekjumörkum, breytingum á hlutföllum 

skerðinga og innleiðingu meira frelsis hvað töku lífeyris varðar, má segja að verið sé að 

skipta um greiðslukerfi. Þessar breytingar sem segja má að felist í því að gamla 

greiðslukerfinu var skipt út fyrir það nýja, vegna þess hversu víðtækar þær eru, tryggja á 

sama hátt og áður markmið um samtryggingu og skerpa enn frekar á 

tekjujöfnunarhlutverki almannatryggingakerfisins þar sem skerðingar á lægstu tekjur 

hafa minnkað. Það liggur í hlutarins eðli að breytingar sem þessar koma ekki öllum jafn 

vel og því verða bæði til hópar lífeyrisþega sem hagnast á breytingunni og aðrir hópar 

sem verða fyrir tekjumissi vegna hennar. 

Með ýtarlegum samanburði á greiðslum úr greiðslukerfunum, sem rannsóknin hér að 

framanverðu hefur að stórum hluta snúist um, hefur verið sýnt fram á að hrein hækkun 

greiðslna vegna kerfisbreytinganna sjálfra til þeirra sem engar aðrar tekjur hafa, er mjög 
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lítil. Í því samhengi er eins og áður, gert ráð fyrir að hækkun á greiðslum til öryrkja um 

síðustu áramót hefði einnig komið til í tilfelli ellilífeyrisþega, þó greiðslukerfinu hefði 

ekki verið breytt. Hins vegar hefur einnig verið sýnt fram á að skerðingar vegna lágra 

tekna eru mun hóflegri og leiðir það til þess að í samanburðinum kemur nýja kerfið mun 

betur út fyrir lífeyrisþega sem einungis fá lágar greiðslur annars staðar frá. Á það við um 

tekjur úr öllum tekjuflokkum og eru áhrifin meira afgerandi ef um er að ræða tekjur sem 

einungis koma til úr einum tekjuflokki. Ástæða þess að nýja kerfið kemur betur út við 

upphaf tekjuöflunar er sú að samkvæmt nýja kerfinu er ekki greidd framfærsluuppbót, 

sem samkvæmt gamla kerfinu skertist um krónu á móti krónu vegna tekna þar til 

greiðslur hennar féllu niður, auk þess sem til skerðingar á henni kom einnig vegna 

útgreiðslna séreignarsparnaðar. Með hækkandi tekjum og tilkomu tekna úr fleiri en 

einum tekjuflokki byrjar samanburðurinn hins vegar að þróast gamla kerfinu í vil þar 

sem skerðingarhlutföll samkvæmt því voru lægri og einnig voru til staðar sérstök 

frítekjumörk fyrir hvern tekjuflokk í stað eins sameiginlegs frítekjumarks fyrir allar tekjur 

í tilfelli þess nýja. Þessi þróun byrjar hins vegar ekki að eiga sér stað fyrr en greiðslur 

framfærsluuppbótar hafa fallið niður samkvæmt gamla kerfinu og fram að því verður 

munur á greiðslum úr kerfunum sífellt meiri nýja kerfinu í vil. Þó þróunin snúist við í 

framhaldinu og lægri skerðingar í gamla kerfinu leiði til þess að greiðsluupphæðir 

samkvæmt því nálgist greiðsluupphæðir úr nýja kerfinu með hækkandi tekjum, þá yrðu 

greiðslur úr nýja kerfinu alltaf hærri þegar horft er til tekna úr vissum tekjuflokkum, 

óháð upphæð teknanna.  

Ef horft er til stakra tekjuflokka eru áhrifin misjöfn en eiga þó sameiginlegt, eins og 

áður kom fram og sást skýrt í rannsókninni, að nýja kerfið kemur mun betur út fram eftir 

tekjurófinu. Ef horft er til lífeyrissjóðstekna er það ekki fyrr en skerðingar hafa stöðvast 

samkvæmt gamla greiðslukerfinu og lífeyrissjóðstekjur eru orðnar um það bil 450.000 

kr. í tilfelli einbúa og um það bil 440.000 kr. í tilfelli sambúðarfólks sem gamla kerfið er 

orðið hagstæðara fyrir lífeyrisþega, eftir að hafa verið langt að baki allt frá því tekjurnar 

voru 0 kr. Ástæðan er að samkvæmt gamla kerfinu skertu lífeyrissjóðsgreiðslur ekki 

grunnlífeyri ellilífeyrisþega. Enginn bótaflokkur er hins vegar undanskilin skerðingum í 

nýja kerfinu og því falla greiðslur þar ávallt niður á endanum með hækkandi tekjum, 

óháð því úr hvað tekjuflokki þær eru tilkomnar.  
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Þegar horft er til launatekna er sviðsmyndin töluvert önnur, enda voru frítekjumörk 

launatekna samkvæmt gamla kerfinu 109.600 kr. á mánuði. Greiðslur úr nýja kerfinu eru 

því töluvert hærri á meðan tekjur eru lágar og greiðslur framfærsluuppbótar eiga sér 

stað, en þegar þær greiðslur falla niður verður gamla greiðslukerfið mun 

samkeppnishæfara þar sem engar skerðingar áttu sér þá stað fyrr en við 109.600 kr. 

tekjumark. Þegar því tekjumarki er náð væri munur á greiðslum úr kerfunum því lítill og 

færi minnkandi. Þegar rúmlega 316.000 kr. tekjum í tilfelli einbúa og um það bil 299.000 

kr. tekjum í tilfelli sambúðarfólks er náð væri orðið hagstæðara að fá greitt samkvæmt 

gamla kerfinu. Sú staða varir þó ekki lengi, auk þess sem munurinn verður við engin 

tekjumörk mikill og við rétt rúmlega 386.000 kr. tekjur falla allar greiðslur niður 

samkvæmt gamla greiðslukerfinu þegar greiðslur grunnlífeyris falla niður. Greiðslur 

Tryggingastofnunar til lífeyrisþega samkvæmt nýja greiðslukerfinu halda hins vegar 

áfram allt þar til 533.297 kr. tekjum er náð. 

Í tilfelli tekjuflokkanna „fjármagnstekna“ og „annarra tekna“ er gamla greiðslukerfið 

aldrei samkeppnishæft ef eingöngu er um tekjur úr öðrum þessara tekjuflokka að ræða 

og greiðslur samkvæmt nýja greiðslukerfinu töluvert hærri allt frá því að um engar 

tekjur er að ræða og þar til greiðslur falla niður vegna tekna. Það er hins vegar eflaust 

mjög sjaldgæft, ef til eru dæmi þess að lífeyrisþegar hafi einungis tekjur úr viðkomandi 

tekjuflokkum, hvað þá að um háar mánaðarlegar upphæðir sé að ræða. 

Það er hins vegar án efa nokkuð algengt að lífeyrisþegar hafi launatekjur, ásamt 

greiðslum frá lífeyrissjóðum, en einnig í raun ólíklegt miðað við hversu lengi skylduaðild 

að lífeyrissjóðum hefur verið lögbundin, að einhverjir fái launagreiðslur en eigi engin 

lífeyrisréttindi þar sem ólíklegt er að aðili sem aldrei hefur verið á vinnumarkaði sé síðan 

vinnandi þegar viðkomandi er kominn á lífeyristökualdur. Þannig má ætla að þeir sem á 

annað borð eru starfandi þegar á lífeyristökualdur er komið, eigi í langflestum tilfellum 

réttindi í lífeyrissjóðum og því séu greiðslur úr þessum tekjuflokkum samhangandi í 

langflestum tilfellum þegar launatekjur eru til staðar á annað borð.  

Samanburður á greiðslum úr greiðslukerfunum þegar um er að ræða aðila sem hafa 

tekjur úr þessum tveimur tekjuflokkum er því áhugaverður. Í rannsókninni er sýnt fram á 

að við slíkar aðstæður er sviðsmyndin töluvert önnur heldur en ef um er að ræða 

einsleitar tekjur og hagstæðara að fá greitt samkvæmt gamla greiðslukerfinu þegar 
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samanlagðar tekur úr þessum tekjuflokkum hafa náð ákveðnu tekjumarki, auk þess sem 

munur á milli kerfa eykst í framhaldinu. Áhrif frítekjumarka fyrir hvern bótaflokk, lægri 

skerðingar og þannig samspil þeirra reglna sem giltu samkvæmt gamla kerfinu hvað 

varðar tekjur úr tilteknum tekjuflokkum leiða þetta af sér, enda samanburðurinn við 

greiðslukerfi þar sem heildartekjur eru settar undir einn hatt hvað varðar frítekjumark 

og aðra meðhöndlun er varðar skerðingar. 

Í rannsókninni voru tekin mörg dæmi þar sem um blandaðar tekjur var að ræða. 

Meðal annars var miðað við að tekjur lífeyrisþega úr tekjuflokkunum tveimur væru 

jafnháar og skipting þeirra væri þannig jöfn. Þar er þróunin í upphafi sú sama og í hinum 

dæmunum, það er greiðslur eru, samkvæmt kerfunum, nánast þær sömu í upphafi en 

við upphaf tekjuöflunar verður síðan nýja greiðslukerfið fljótt mun hagstæðara. Þegar 

síðan greiðslur framfærsluuppbótar falla niður samkvæmt gamla kerfinu minnka 

skerðingar samkvæmt því kerfi og eru mun lægri þar sem greiðslur skerðast einungis 

vegna helmings tekna, það er lífeyrissjóðstekna allt þar til frítekjumarki launatekna er 

náð. Það næst hins vegar ekki fyrr en heildartekjur eru orðnar tæplega 220.000 kr. þar 

sem frítekjumark launatekna er 109.600 kr. eins og áður hefur komið fram. Áður en það 

gerist, það er við um það bil 199.000 kr. tekjur, jafnt hjá einbúum sem og sambýlisfólki, 

verður hins vegar hagstæðara að fá greitt samkvæmt gamla greiðslukerfinu og í 

framhaldinu eykst síðan sá munur. Þegar frítekjumarki launatekna er náð hægir á 

aukningunni, sem þó heldur áfram þar sem skerðingahlutföll í nýja kerfinu eru hærri en í 

því gamla þegar tekjur eru orðnar það háar að allar skerðingar hafa hafist. Greiðslur 

samkvæmt nýja greiðslukerfinu myndu síðan falla niður við 533.297 kr. tekjumark, þegar 

greiðslur samkvæmt gamla kerfinu væru ennþá yfir 20.000 kr. á mánuði og skerðingar 

ættu sér eingöngu stað vegna helmings tekna, þar sem lífeyrissjóðsgreiðslur skerða ekki 

grunnlífeyri ellilífeyrisþega sem væru einu greiðslurnar sem ekki hefðu fallið niður í 

tilfelli gamla kerfisins við þetta tekjumark. 

Í öðru dæmi var síðan til að mynda horft til þess að tveir þriðju hlutar tekna væru 

lífeyrissjóðstekjur og einn þriðji þeirra launatekjur. Við þannig aðstæður gæfi 

samanburðurinn í upphafi sömu mynd og í hinu dæminu að því leyti að greiðslurnar 

væru nánast þær sömu í upphafi, en greiðslur samkvæmt nýja kerfinu síðan hærri á 

meðan tekjur væru lágar, þá sérstaklega þegar þær eru það lágar að greiðslur 
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framfærsluuppbótar ættu sér ennþá stað. Eftir það verða hins vegar skerðingar í gamla 

kerfinu hlutfallslega minni en í því nýja og munurinn á greiðsluupphæðum samkvæmt 

greiðslukerfunum myndi minnka hratt. Þegar tekjurnar síðan myndu ná um það bil 

268.000 kr. í tilfelli einbúa og 264.500 í tilfelli sambúðarfólks yrði ákveðinn vendipunktur 

þegar greiðslur samkvæmt gamla kerfinu væru orðnar hærri. Eftir það eykst síðan 

munurinn jafnt og þétt og þegar greiðslur samkvæmt nýja kerfinu falla út við 533.297 kr. 

tekjur, væru töluverðar greiðslur ennþá viðvarandi ef greitt væri samkvæmt því gamla. 

Samkvæmt forsendum eru launatekjur í dæminu þriðjungur tekna og því myndu þær 

einungis nema 177.766 kr. við þetta tekjumark. Þær hefðu því ekki náð frítekjumarki 

launatekna samkvæmt gamla kerfinu og myndu greiðslur við tekjumarkið því nema 

óskertum grunnlífeyri, það er 42.852 kr. á mánuði. Viðkomandi lífeyrisþegi gæti þannig 

haft 110.509 kr. í tekjur í viðbót, án þess að grunnlífeyrir ellilífeyrisþega myndi byrja að 

skerðast. Skerðingar yrðu síðan hægar þegar því tekjumarki væri náð þar sem einungis 

þriðjungur tekna kæmi til skerðingar. 

Einnig kom fram að ef um væri að ræða tekjuskiptingu þar sem þessum hlutföllum 

væri snúið við sem líklega er þó töluvert sjaldgæfari í raunveruleikanum, þá væri 

niðurstaðan samt sem áður sú sama, greiðslur úr gamla kerfinu yrðu hærri við ákveðið 

tekjumark og myndu síðan vera það þar til greiðslur úr báðum greiðslukerfum myndu 

falla niður. Í því tilfelli yrði það hins vegar hagstæðara við mun lægra tekjumark að fá 

greitt samkvæmt gamla kerfinu og í framhaldinu yrði þróunin á forskoti gamla kerfisins 

gagnvart því nýja hvað upphæð greiðslna varðar svipuð og í fyrri dæmum. Hins vegar 

myndu greiðslur úr gamla kerfinu falla út við töluvert lægra tekjumark heldur en í 

dæmunum þegar vægi lífeyrissjóðsgreiðslna var meira þar sem hærra hlutfall 

launatekna myndi leiða til hraðari lækkunar á grunnlífeyri. 

Af umfjöllun um blandaðar tekjur má sjá að ljóst er að ákveðinn hópur lífeyrisþega 

verður fyrir hreinni kjaraskerðingu vegna breytinganna á kerfinu, í rannsókninni má sjá 

mörg dæmi því til staðfestingar. Ef um er að ræða blandaðar tekjur og horft til gamla 

greiðslukerfisins í því samhengi, má sjá að greiðslur frá Tryggingastofnun verða, við 

ákveðin tekjumörk, hærri samkvæmt gamla greiðslukerfinu en samkvæmt því nýja. 

Misjafnt er við hvaða tekjumörk þetta á sér stað og fer það eftir því hvernig tekjurnar 

skiptast á milli tekjuflokka. Hlutfallsleg samsetning teknanna myndi þannig ráða því 
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endanlega hver þessi áhrif yrðu. Í framhaldinu myndi síðan munur á greiðsluupphæðum 

samkvæmt kerfunum, í mörgum tilfellum, aukast jafnt og þétt og greiðslur samkvæmt 

gamla kerfinu falla niður við hærra tekjumark heldur en greiðslur samkvæmt því nýja. 

Ofan á það væri mögulegt að ýkja þessi áhrif enn frekar með fjármagnstekjum sem 

næmu nákvæmlega sömu mánaðarlegri upphæð og frítekjumörk fjármagnstekna. Þar 

sem engin frítekjumörk voru gagnvart öðrum tekjum samkvæmt gamla greiðslukerfinu, 

myndu tekjur úr þeim tekjuflokki hins vegar ekki nýtast í slíkum tilgangi. 

Lífeyrisþegar sem hafa blandaðar lífeyrissjóðs- og launatekjur sem nema upphæðum 

umfram ákveðið tekjumark sem misjafnt er eftir því hvernig hlutfallsleg samsetning 

teknanna er, verða því fyrir kjaraskerðingu vegna kerfisbreytinganna sem fer vaxandi 

eftir því sem tekjurnar hækka. Eins og áður kom fram má ætla að langflestir sem hafa 

launatekjur á annað borð, hafi einnig lífeyristekjur og því um allstóran hóp að ræða sem 

hefur blandaðar tekjur úr þessum tekjuflokkum. Hins vegar liggja ekki fyrir gögn um 

hversu háar samanlagðar tekjur þessa hóps eru að meðaltali og því erfitt að áætla 

hversu stór hluti hefur nægilega háar tekjur til að verða fyrir kjaraskerðingu vegna 

breytinganna. Þó má áætla að allnokkur fjöldi ellilífeyrisþega sem á annað borð ákveða 

að starfa áfram tilheyri hópnum, enda lágmarkslaun í landinu 280.000 kr. og 

lífeyrissjóðstekjur samkvæmt þeirri nálgun sem notast var við í rannsókninni í kringum 

200.000 kr. á mánuði.  

Eitt af markmiðunum með breytingunum var að auka atvinnuþátttöku, sem síðan 

myndi vinna gegn auknum útgjöldum til málaflokksins vegna öldrunar þjóðarinnar. 

Breytingarnar eru hins vegar letjandi hvað atvinnuþátttöku varðar og leiða því til þess 

gagnstæða ef tekjurnar eru nægar til að fella niður greiðslur framfærsluuppbótar 

samkvæmt gamla kerfinu. Sameining frítekjumarka í eitt, sem síðan var lækkað svo um 

munar í samanburði við frítekjumark launatekna samkvæmt gamla kerfinu og hærri 

skerðingarhlutföll, ásamt afnámi greiðslna framfærsluuppbótar, gera það að verkum að 

atvinnuþátttaka er einungis meira hvetjandi fyrir þá sem hafa lágar launatekjur 

eingöngu eða blöndu launa- og lífeyrissjóðstekna sem nema lágri upphæð. Nákvæm 

upphæð er breytileg eftir hlutföllum blandaðra tekna, en ef hlutfall launatekna er 50% 

eða meira myndi lífeyrisþegi hagnast meira á atvinnuþátttöku með greiðslum úr gamla 

kerfinu heldur en því nýja frá því samanlagðar tekjur væru um eða undir 200.000 kr. á 
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mánuði. Atvinnuþátttaka skilar þannig meiru til lífeyrisþega samkvæmt nýja kerfinu 

samanborið við gamla kerfið, upp að vissum tekjumörkum sem þó verða að teljast 

fremur lág, þegar um er að ræða launatekjur eða blandaðar lífeyrissjóðs- og launatekjur. 

Séu tekjurnar hins vegar hærri væri fýsilegra að fá greitt samkvæmt gamla kerfinu ef um 

lífeyrisþega á vinnumarkaði væri að ræða. Þarna er um að ræða þá tvo tekjuflokka sem 

algengast er að skili lífeyrisþegum meginuppistöðunni af tekjum þeirra, auk þess sem 

líklegt er að lífeyrisþegi á vinnumarkaði eigi einnig réttindi í lífeyrissjóðum og fái því 

einnig greiðslur þaðan. Skerðingar samkvæmt nýja greiðslukerfinu hafa þannig aukist 

gagnvart þeim sem hafa launatekjur þegar þær ná ákveðinni upphæð eða koma til 

ásamt tekjum úr öðrum tekjuflokkum. 

Ýtarlegur samanburður á greiðslukerfunum hefur líka sýnt að nýja kerfið hliðrar 

skerðingaráhrifum. Þeir sem lægstar tekjur hafa njóta þannig kjarabóta vegna 

breytinganna, á sama tíma og tekjuhærri hópar taka á sig hærri skerðingar en áður. Því 

til staðfestingar má nefna að skerðingar námu mest 49,65% þegar skerðingar allra 

bótaflokka voru hafnar samkvæmt gamla kerfinu, en nema mest 56,9% þegar allar 

skerðingar eru hafnar samkvæmt nýja kerfinu. Skerðingar vegna fyrstu tekna í tilfelli 

gamla kerfisins vegna skerðingarreglna varðandi framfærsluuppbót sem skertist 

gagnvart öllum tekjum og hafði engin frítekjumörk, gera það hins vegar að verkum að 

nýja kerfið lítur betur fyrir lífeyrisþega í upphafi tekjuöflunar. Af þessu má þó sjá að 

verið er að hliðra skerðingunum af þeim sem lægstar tekjur hafa, yfir á hópa með hærri 

tekjur á nákvæmlega sama hátt og Ásmundur Stefánsson benti á í gagnrýni sinni á 

breytingar á kerfinu sem áttu sér stað nokkrum árum áður. Nýja kerfið fjármagnar 

þannig að einhverju leyti kjarabætur þeirra ellilífeyrisþega sem lægstar tekjur hafa, með 

kjaraskerðingum gagnvart ellilífeyrisþegum sem hafa hærri tekjur. Segja má að um sé að 

ræða aðgerð sem samrýmist yfirlýstum markmiðum almannatryggingakerfisins, en engu 

að síður er um hreina og klára kjaraskerðingu að ræða fyrir ákveðin hóp. 

Það sama má segja um jaðaráhrifin, það er þau hafa hliðrast með 

kerfisbreytingunum, enda skerðingarnar sem tóku breytingum stór hluti þeirra áhrifa 

sem um ræðir og hin breytan sem jaðaráhrifin samanstanda af fasti sem felst í 

tekjuskatti. Rannsóknin hefur sýnt að samkvæmt nýja greiðslukerfinu minnka jaðaráhrif 

á lægstu tekjur frá því sem var í tilfelli gamla kerfisins, en eru síðan að jafnaði hærri 
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samkvæmt nýja kerfinu þegar tekjur eru orðnar nægilega háar til hafa fellt út greiðslur 

framfærsluuppbótar samkvæmt gamla kerfinu. Samanburður á greiðslum úr kerfunum 

sýnir þannig hvernig ávinningur af tekjum er mun meiri í byrjun tekjuöflunar samkvæmt 

nýja kerfinu, á meðan framfærsluuppbótar nýtur við í tilfelli þess gamla. Í framhaldinu 

nema heildarskerðingar samkvæmt nýja kerfinu í tilfelli einbúa 56,9% samanborið við 

49,65% samkvæmt gamla kerfinu, sem þannig byrjar að saxa á það forskot sem nýja 

kerfið náði í samanburðinum á meðan tekjur voru það lágar að greiðslur 

framfærsluuppbótar stóðu ennþá yfir. Þar sem önnur breytan sem myndar jaðaráhrifin 

er fasti, það er skatthlutfall sem ávallt er það sama, hækka því jaðaráhrifin í takt við 

hækkun skerðinga og eru því 72,82% í tilfelli einbúa og 65,32% í tilfelli sambúðarfólks 

þegar þau eru mest í nýja kerfinu, samanborið við 68,25% í tilfelli einbúa og 61,12% í 

tilfelli sambúðarfólks þegar um er að ræða gamla kerfið, ef tekjubilið þar sem 

framfærsluuppbótar nýtur við er undanskilið. Þar sem meira stendur eftir hjá 

lífeyrisþega þegar horft er til gamla kerfisins, mildast jaðaráhrifin örlítið þegar tekjurnar 

eru skattlagðar þar sem hærri upphæð kemur til skattlagningar. Þannig hafa 

breytingarnar sem innleiddar voru með nýja kerfinu í formi hærri skerðingarhlutfalla og 

lægra frítekjumarks sem gildir fyrir heildartekjur, aukið hag þeirra sem lægstar tekjur 

hafa, en á móti aukið skerðingar á hærri tekjubilum og þannig dregið úr ávinningi af 

auknum tekjum og jafnvel gert það að verkum að um kjaraskerðingu er að ræða fyrir 

tekjuhærri lífeyrisþega, þá sérstaklega ef um blandaðar tekjur úr fleiri en einum 

tekjuflokki er að ræða. 

Samanburður á jaðaráhrifunum síðastliðin tvö ár, við jaðaráhrif lífeyristekna árið 

2006 samkvæmt tölum frá Stefáni Ólafssyni, sýnir að jaðaráhrif skatta og skerðinga 

samkvæmt nýja kerfinu eru líkari þeim sem voru viðvarandi 2006 og fólu í sér að 

jaðaráhrifin fóru hækkandi með auknum tekjum en tóku síðan að lækka aftur þegar 

ákveðnum tekjum var náð. Hins vegar voru tekjurnar lægri innan tekjubilsins þar sem 

skerðingarnar voru hæstar í tilfelli greiðslukerfisins árið 2006 heldur en í tilfelli nýja 

kerfisins, þegar horft er til verðlags dagsins í dag og ná áhrifin samkvæmt nýja kerfinu 

hápunkti við hærri tekjur. 

Á skýringarmynd þar sem jaðaráhrif vegna lífeyrissjóðstekna, launatekna og 

blandaðra tekna lífeyrisjóðs- og launatekna samkvæmt gamla kerfinu, ásamt 
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jaðaráhrifum í nýja kerfinu eru borin saman sést að við 500.000 kr. tekjur eru 

jaðaráhrifin mest í nýja kerfinu, ásamt áhrifum af blönduðum tekjum úr gamla kerfinu, 

sé litið til þeirra viðmiðunartekna sem notast var við í rannsókninni. Sú staða helst síðan 

út ferilinn og eru jaðaráhrifin því mest í þessum tveimur tilfellum, af þeim sem skoðuð 

voru. Þegar horft er til þess að greiðslur úr gamla kerfinu í tilfelli blandaðra lífeyrissjóðs- 

og launatekna standa yfir þar til mun hærri tekjum er náð, heldur en greiðslur úr nýja 

kerfinu, er því líklegt að jaðaráhrifin að teknu tilliti til umfangs greiðslna séu mest í tilfelli 

nýja kerfisins. 

Þegar horft er til markmiða með kerfisbreytingunum og skoðað hvernig til tókst að ná 

þeim fram, má segja að þeim hafi verið náð fram að mörgu leyti. Breytingarnar hafa 

styrkt stoðir kerfisins gagnvart þeim hópi lífeyrisþega sem hefur lægstar tekjur, með 

lægri hlutfallslegum skerðingum til viðkomandi hóps, þó að einhverju leyti á kostnað 

tekjuhærri hópa. Eitt af markmiðunum var síðan að einfalda kerfið og má segja að það 

markmið hafi náðst prýðilega fram, enda nýja kerfið mun einfaldara með fækkun 

bótaflokka, einu frítekjumarki og mun einfaldari reglum varðandi skerðingar. Þannig er 

kerfið nú mun aðgengilegra fyrir lífeyrisþega og því auðveldara fyrir lífeyrisþega að átta 

sig á hvað greiðslum þeir geta átt von á.  

Eitt af yfirlýstum markmiðum með breytingunni felst í að ná fram betra samspili við 

lífeyriskerfið. Þetta markmið er ekki útlistað nánar og erfitt að leggja mat á hvað 

nákvæmlega felst í því. Segja má að samspil við lífeyriskerfið hafi batnað samfara 

breytingunum hvað varðar greiðslurnar þegar horft er til aflagningar 

framfærsluuppbótar og þar með afnámi skerðinga vegna séreignarsparnaðar. Um er að 

ræða framfaraskref sem leiðir til sanngjarnari skerðinga og þar með betra samspils 

vegna fyrstu tekna sem oft á tíðum eru lífeyrissjóðstekjur, enda í mörgum tilfellum 

eingöngu um slíkar tekjur að ræða hjá lífeyrisþegum. Það sem gæti líka verið átt við er 

samræming reglna í þá átt sem þekkist hjá lífeyrissjóðum hvað varðar útgreiðslur. Í því 

samhengi má sjá fyrir sér auknar heimildir til að flýta og fresta lífeyristöku hjá 

stofnuninni, enda um að ræða möguleika sem lífeyrissjóðirnir bjóða almennt upp á. Ef 

átt er við einfaldara og skilvirkara samspil greiðslna frá stofnuninni og tekna, hefur það 

líka náðst fram með einföldun kerfisins.  
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Markmið um aukinn sveigjanleika náðust vissulega fram með breytingunum og hefur 

hann aukist mikið með rýmkun heimilda til að flýta og fresta lífeyristöku, heimild sem 

tekur gildi árið 2018 til að taka hálfan lífeyri ásamt vinnu og þá án skerðinga og heimild 

til að falla frá umsókn innan þrjátíu daga frá því hún var lögð fram. Að sama skapi hefur 

að einhverju leyti verið tekist á við þær áskoranir sem felast í auknu langlífi og 

hlutfallslegri fjölgun lífeyrisþega. Það er gert með því að sníða nýja greiðslukerfið meira 

að þeim verst settu og leggja þannig grunn að því að útgjöld vegna lífeyrisþega með 

hærri tekjur, sem fer fjölgandi með auknum þroska lífeyriskerfisins, lækki. 

Mikið er lagt upp úr því á vefsíðu Stjórnarráðs Íslands að hjálpa lífeyrisþegum til 

sjálfsbjargar, hvetja þá til atvinnuþátttöku og að gera greiðslukerfi Tryggingastofnunar 

þannig hvetjandi en ekki letjandi til þess að láta til sín taka á vinnumarkaði. Þetta var 

einnig eitt af yfirlýstum markmiðum með kerfisbreytingunum. Ljóst er af umfjöllun 

rannsóknarinnar að þeim sem að breytingunum stóðu mistókst að ná þessu markmiði. 

Nýja greiðslukerfið er meira letjandi hvað varðar atvinnuþátttöku heldur en það fyrra 

þar sem frítekjumörk vegna launatekna sem voru 109.600 kr. hafa verið afnumin og nú 

falla launatekjur, ásamt tekjum úr öðrum tekjuflokkum undir sameiginlegt frítekjumark 

sem miðast við 25.000 kr. Þegar þessum tekjum er náð hefjast síðan skerðingar sem að 

auki eru töluvert hærri en gert var ráð fyrir samkvæmt fyrra kerfi. Vissulega voru 

skerðingar vegna framfærsluuppbótar í gamla greiðslukerfinu mjög letjandi, en þar var 

um 100% skerðingar að ræða. Hins vegar er eins og áður hefur verið komið inn á, líklega 

óalgengt að fólk sem á lífeyrisaldri sé á vinnumarkaði eigi engin réttindi í lífeyrissjóðum, 

í ljósi þess að skylduaðild að slíkum sjóðum hefur verið lögbundin í hátt í fimmtíu ár. Því 

er líklegt að flestir þeirra sem stunda vinnu þegar á lífeyristökualdur er komið, hafi hvort 

sem er lífeyristekjur sem þegar hefðu leitt til niðurfellingar framfærsluuppbótar eða leitt 

til lækkunar úr greiðslum úr bótaflokknum og því getað hækkað ráðstöfunartekjur með 

því að nýta sér frítekjumark launatekna samkvæmt gamla kerfinu. Að auki hefðu síðan 

skerðingar í framhaldinu verið vægari í tilfelli gamla kerfisins.  

Hægt er að sjá fyrir sér aukinn sveigjanleika í kerfinu sem rök gegn þessu og að nú 

hafi lífeyrisþegar kost á því að fresta töku lífeyris eða taka einungis hálfan lífeyris, gegn 

varanlegum hækkunum á lífeyri í framtíðinni. Lífeyrisþegar geti þannig komist hjá 

skerðingunum með því að nýta sér þessa möguleika og lifað einungis af launatekjunum 
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eða að einhverju marki á launatekjunum á meðan þær eru til staðar. Hækkun 

ráðstöfunartekna næst hins vegar ekki ef þessir möguleikar eru nýttir, sem í flestum 

tilfellum er markmið lífeyrisþega. Til þess að ná því markmiði þyrftu lífeyrisþegar því að 

leggja meira á sig heldur en aðrir hópar á vinnumarkaði vegna hárra jaðaráhrifa skatta 

og skerðinga. Þeir eru því fastir í aðstæðum þar sem þátttaka á vinnumarkaði skilar þeim 

litlum ávinningi og veruleg hækkun ráðstöfunartekna því nánast ómöguleg. 
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6 Lokaorð 

Mikilvægt er að takast á við þær lýðfræðilegu breytingar sem felast í öldrun þjóðarinnar 

og þar með hlutfallslegri fjölgun fólks á lífeyristökualdri, þegar almannatryggingakerfið 

er mótað til framtíðar. Í því samhengi er einnig mikilvægt að horfa til þeirra markmiða 

sem sem sett eru fram hvað kerfið varðar og reyna þannig að ná þeim fram þrátt fyrir að 

taka þurfi tillit til áskorana af þessum toga. Breytingarnar sem tóku gildi í upphafi þessa 

árs hvað greiðslukerfi ellilífeyrisþega varðar ríma nokkuð vel við þetta, enda er þar lögð 

aukin áhersla á þá verst settu á sama tíma og reynt er að bregðast við hlutfallslegri 

fjölgun lífeyrisþega. 

Auk þess að takast á við áskoranirnar sem að steðja með því að þróa lífeyriskerfið 

áfram í átt að því sem mælt er með, til að mynda innan OECD og minnka vægi 

almannatrygginga, á sama tíma og lögð var áhersla á þá verst settu, var margt annað 

jákvætt við breytingarnar á lífeyriskerfinu. Í því samhengi er mikilvægt að nefna 

einföldun kerfisins, enda gamla greiðslukerfið afar torskilið og í raun óforsvaranlegt að 

bjóða lífeyrisþegum upp á að fá greitt samkvæmt kerfi sem er svo flókið að ómögulegt 

er fyrir þá að átta sig á hvaða greiðslum þeir eiga rétt á. Einnig má nefna aukinn 

sveigjanleika sem jákvæða breytingu á kerfinu, enda leiðir hann til þess að fólk á 

lífeyrisaldri hefur úr fleiri möguleikum að velja sem getur tryggt ákveðinn ávinning fyrir 

ellilífeyrisþega á vinnumarkaði, í formi aukinna réttinda gegn frestun töku lífeyris, svo 

dæmi sé tekið.  

Í samanburði á greiðslum úr greiðslukerfunum hafa bein áhrif af kerfisbreytingunum 

sjálfum verið einangruð með því að bæta við greiðslur úr gamla greiðslukerfinu, 

hækkunum til öryrkja um síðustu áramót, sem líklegt verður að teljast að komið hefðu 

til í tilfelli ellilífeyrisþega ef ekki hefði verið farið út í kerfisbreytingarnar. Höfundur 

notaðist síðan við ákveðna nálgun hvað varðar raunhæfar upphæðir lífeyrissjóðs- og 

launatekna til að reyna að gefa sem eðlilegasta mynd í dæmum í þriðja kafla þar sem 

engin gögn liggja fyrir um meðalupphæðir lífeyrissjóðs- og launatekna ellilífeyrisþega. 

Umrædd nálgun gefur því ekki endilega nákvæma mynd af meðaltali upphæðanna í 

raunveruleikanum, en ætti þó ekki að vera fjarri stöðunni eins og hún er.  

Kerfisbreytingarnar hafa leitt af sér ýmislegt jákvætt gagnvart öllum lífeyrisþegum og 

jafnframt leitt til kjarabóta til tiltekinna hópa, þá sérstaklega lágtekjuhópa. Þær hafa 
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hins vegar leitt til kjaraskerðinga gagnvart öðrum hópum. Hluti af ástæðunni fyrir því að 

ákveðnir hópar lífeyrisþega fara illa út úr breytingunum eru umrædd letjandi áhrif til 

atvinnuþátttöku. Í því samhengi er hins vegar álitamál hvort flækja eigi kerfið aftur með 

fleiri en einu frítekjumarki og vinna þar með gegn markmiðinu um einföldun kerfisins. 

Með hækkun sameinaðs frítekjumarks væri síðan að einhverju leyti verið að vinna gegn 

markmiði um að bregðast við öldrun þjóðarinnar þar sem það myndi leiða til 

útgjaldaaukningar þar sem skerðingar vegna annarra tekna myndu einnig minnka. 

Það er ekki auðvelt að gera breytingar á kerfi sem þessu án þess að þær bitni á 

einhverjum, þegar markmiðin stangast að einhverju leyti á og í raun verið að takast á við 

ákveðna hagsmunabaráttu. Hins vegar er skiljanlegt að óánægjuraddir heyrist þegar um 

hreina kjaraskerðingu er að ræða hjá hópi sem í raun hefur greitt í tvöfalt lífeyriskerfi 

yfir starfsævina, annars vegar í formi skatta til að fjármagna almannatryggingakerfið og 

hins vegar í formi iðgjaldagreiðslna í starfstengda lífeyrissjóði. 

Áhugavert verður að sjá hvernig umræðunni um almannatryggingakerfið vindur fram 

á næstu misserum og árum og hvort gerðar verði frekari breytingar á kerfinu. Umræða 

um jaðaráhrif hefur lengi verið mikil og umræða um breytingarnar nú, hefur einnig verið 

mikil í kjölfar þeirra. Hugmyndir hafa verið uppi um að breyta greiðslukerfi öryrkja á 

sama hátt og gert hefur verið í tilfelli ellilífeyrisþega, auk þess sem mikið hefur verið 

rætt um hækkun lífeyristökualdurs, sem samkvæmt upphaflegum hugmyndum átti að 

vera hluti af breytingunum nú. Í því samhengi má segja að hvati til atvinnuþátttöku sé 

ákveðin lykill, því hækkun lífeyristökualdurs verður mun auðveldari í framkvæmd ef 

almennara verður að fólk haldi störfum áfram þrátt fyrir að 67 ára aldri sé náð og 

samfélagið lagi sig þannig að breytingunum. Því er afar mikilvægt að þessi hvati verði 

aukinn með einhverju móti og þannig verði stigið fyrsta skrefið í átt að líklega 

óumflýjanlegri hækkun lífeyristökualdurs. 
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