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Ágrip 
Í þessari ritgerðir verður farið í yfirferð á lífeyriskerfinu á Íslandi og skoðaðar verða þrjár stoðir 

þess ásamt öðrum sparnaðarleiðum sem hægt er að nýta sér til þess að drýgja tekjur eftir 

starfslok. Upplýsingagjöf ásamt aðgengi að upplýsingum og samanburður er verulega ábótavant 

innan lífeyriskerfisins á Íslandi en með hækkandi lífaldri er aukin krafa um að einstaklingar kynni 

sér lífeyrismál sín vel, til þess að eiga möguleika á að hafa áhrif á hverjar tekjur þeirra verða við 

starfslok. Almennt er hægt að gera ráð fyrir að einstaklingar lifi lengur eftir starfslok í dag en 

það gerði áður og þarf sparnaður því að duga honum lengur.  

Markmið ritgerðarinnar er fyrst og fremst að skoða hvort og þá hvernig einstaklingur getur 

haft áhrif sjóðsuppsöfnun sína hjá lífeyrissjóðum og á afkomu eftir starfslok en einnig verður 

reynt að upplýsa einstaklinga um það hvað þarf að hafa í huga þegar kemur að lífeyriskerfinu 

og sparnaði almennt. 

Helstu niðurstöður eru að einstaklingar geta haft einhver áhrif sjóðsuppsöfnun sína hjá 

lífeyrissjóðum og á það hverjar tekjur þeirra verða eftir starfslok. Einstaklingur getur haft áhrif 

á sjóðsuppsöfnun sína með því að greiða 2% eða 4% af heildaratvinnutekjum sínum í 

viðbótarlífeyrissparnað og skilar hærra hlutfall sér í hærri sjóðsuppsöfnun. Einnig getur 

einstaklingur með kjarasamning milli Alþýðusambandi Íslands og Samtaka atvinnulífsins óskað 

eftir að 3,5% umframiðgjald skyldusparnaðar sé greitt í tilgreinda séreign fremur en í 

samtryggingarsjóð en peningar í tilgreindri séreign eru ávaxtaðir sér og getur einstaklingur átt 

von á hærri raunávöxtun þar en í samtryggingarsjóði. Einstaklingur getur valið um 

ávöxtunarleiðir viðbótarlífeyrissparnaðar og tilgreindrar séreignar eftir því hver hans markmið 

eru en hærri ávöxtun getur einnig fylgt hærri áhætta.  

Einstaklingur getur haft áhrif á afkomu eftir starfslok með því að dreifa greiðslum úr 

viðbótarlífeyrissparnaði og tilgreindrar séreignar á mislangt tímabil og þannig hækkað eða 

lækkað tekjur sínar á milli tímabila eins og hentar honum best. 
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Abstract 
This thesis will evaluate the pension system in Iceland and examine its three pillars, as well as 

other possible methods of savings that can supplement income upon retirement. The provision 

of information as well as access to information and comparisons is considerably inadequate 

within the Icelandic pension system. With increasing life expectancy, there is an increased 

demand for individuals to familiarise themselves with their pension status early in working life, 

to be able to influence their income upon retirement. In general, it is possible to assume that 

individuals today will live longer upon retirement than they did before, and therefore, savings 

will need to be sufficient to last for a longer period.  

The goal of this thesis is first and foremost to examine whether and how an individual can 

influence their deposit accumulation in pension funds and their post-employment financial 

standings. Furthermore, attempting to enlighten individuals about what to keep in mind when 

it comes to the pension system and savings in general. 

The main results show that individuals can have some influence on their accumulation of 

funds in pension funds and therefore what their income will be upon retirement. An individual 

can influence their fund accumulation by paying 2% or 4% of their total earned income into 

supplementary pension savings, and with the higher percentage will return a higher fund 

accumulation. An individual with a wage agreement between ASI and SA can also request that 

3.5% of the mandatory pension savings is paid into a specified private account rather than into 

a mutual pension fund, but deposits in a specified private account are remunerated and 

therefore can yield a higher effective interest rate return than in the mutual pension fund. An 

individual can choose different return options for the supplementary pension savings and the 

specified private account depending on his or her goals, but a higher return can also be linked 

with a higher risk. 

An individual can influence their earnings upon retirement by distributing payments from 

the supplementary pension savings and the specified private account over different periods of 

time, thus increasing or decreasing their income between periods as best suits them.  
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1 Inngangur 
,,Tilvera okkar er undarlegt ferðalag, við erum gestir og hótel okkar er jörðin“ byrjar frægt ljóð 

eftir Tómas Guðmundsson en seinna segir ,,og margir í allsnægtum una þar fyrst um sinn, en 

áhyggjan vex er menn nálgast burtferðardaginn.“ Þessi lína situr eflaust þungt í mörgum sem 

heyra þessa vísu en hún minnir einmitt á að ekkert endist að eilífu og flestir verða gamlir fyrr 

eða síðar hvort sem manni líkar það betur eða verr. Fólk almennt lifir lífinu dag frá degi og stefnir 

að næsta markmiði, klára menntun, stöðuhækkun í vinnunni, stofna fjölskyldu og svo framvegis. 

án þess að hugsa of mikið um það hvað svo þegar markmiðin eru búin? Hvað gerist þegar kemur 

að starfslokum? Eflaust eru margir sem hugsa sér þá gott til glóðarinnar með spánarferðum og 

siglingum um Karabíska hafið en til þess þarf að eiga peninga.  

Margt hefur breyst í þjóðfélaginu síðan fyrsti lífeyrissjóðurinn var stofnaður og lífaldur hefur 

hækkað sem gerir það að verkum að samfélagið þarf að halda uppi fleiri ellilífeyrisþegum í lengri 

tíma en áður. Áður en lífeyrissjóðskerfi var komið upp á Íslandi var það á ábyrgð fjölskyldu eða 

sveitarfélaga að halda uppi þeim sem ekki gátu unnið sökum aldurs en með því að koma upp 

lífeyriskerfi hefur ellilífeyrisþegum verið veitt aukið sjálfstæði. Í dag eiga ellilífeyrisþegar að geta 

búið í eigin húsnæði, séð sér um mat og aðrar nauðsynjar og jafnvel notið lífsins með 

utanlandsferðum, spila golf eða hvað það sem fólki langar til að gera. Þegar heilsan er svo ekki 

lengur til staðar eru til heimili sem taka við fólki, gegn gjaldi, og sér um það til dauðadags.  

Markmið ritgerðarinnar er fyrst og fremst að skoða hvort og þá hvernig einstaklingur getur 

haft áhrif sjóðsuppsöfnun sína hjá lífeyrissjóðum og á afkomu eftir starfslok en einnig verður 

reynt að upplýsa einstaklinga um það hvað þarf að hafa í huga þegar kemur að lífeyriskerfinu 

og sparnaði almennt. Reynt verður að svara spurningunni hvaða valkostir standa einstaklingum 

til boða sem geta haft áhrif á ávöxtun sparnaðar og afkomu eftir starfslok?  

Rannsóknin gekk út á öflun og úrvinnslu ganga um meðallífaldur, tekjur, almannatryggingu, 

skyldusparnað, viðbótarlífeyrissparnað, almenna sparnaðar reikninga og fjárfestingar í sjóðum. 

Niðurstöður eru byggðar á útreikningi höfundar og útreikningum á heimasíðu 

Tryggingarstofnunnar. 
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2 Fræðileg umfjöllun 
Á Íslandi hefur verið valið að fara sjóðsöfnunarleið í lífeyrismálum frekar en að halda uppi 

ellilífeyrisþegum með greiðslum sem fjármagnaðar eru með álögum á þá sem enn þá eru á 

vinnumarkaði. Lífeyriskerfið á Íslandi skiptist í þrjá þætti en þeir eru almannatryggingar, 

skyldutrygging lífeyrissjóðanna og viðbótarlífeyrissparnaður. Tilgangur kerfisins er að tryggja 

fólki tekjur frá starfslokum til æviloka (Ísleifsson, 2011).   

2.1 Saga lífeyriskerfisins á Íslandi 
Fyrstu heimildir þess að hugað væri að  lífeyrismálum á Íslandi er að finna í lögum um eftirlaun 

embættismanna sem sett voru í Danmörku 5. janúar 1851 en þau voru innleidd á Íslandi með 

tilskipun 31. maí 1855. Í þeirri tilskipun segir að þeir sem hafa verið settir sem embættismenn 

af Danakonungi og fá greidd laun úr ríkissjóði eigi rétt á eftirlaunum þegar þeir ljúka störfum 

vegna aldurs eða heilsufarsástæðna.  Árið 1904 voru svo sett lög sem skylduðu embættismenn 

til þess að leggja til hliðar hluta af launum sínum til að safna sér ellistyrk eða kaupa sér geymdan 

lífeyri. Þessi ellilífeyrir var ekki erfanlegur og tapaðist hann allur ef kaupandi hans féll frá áður 

en til greiðslna kom. Árið 1919 var fyrsta lífeyrissjóðnum komið á laggirnar en hann var einungis 

ætlaður embættismönnum. Á árunum 1921 til 1970 fjölgaði lífeyrissjóðum bæði í opinbera- og 

einkageiranum en fyrirtækin í einkageiranum stóðu sjálf fyrir stofnun lífeyrissjóða fyrir þeirra 

starfsmenn til þess að tryggja þeim sambærilegan ellilífeyri og embættismenn voru með. Það 

var ekki fyrr en árið 1974 sem sett var í lög skyldusöfnun ellilífeyris allra launþega en það byggði 

á allsherjarkjarasamningum sem gerðir voru árið 1969. Með lögunum árið 1974 voru launþegar 

skyldaðir til þess að leggja fyrir að minnsta kosti 10% af heildarlaunum til lögbundinna eða 

viðurkenndra lífeyrissjóða og með lögum frá árinu 1980 voru sjálfstætt starfandi aðilar felldir 

undir sama hatt og launþegar. Með lögunum frá árinu 1974 mætti segja að núverandi mynd 

lífeyrismála á Íslandi sé uppbyggð (Lífeyrismál.is, e.d.).   
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2.2 Þróun meðallífaldurs á Íslandi 

Þegar horft er til seinustu hundrað ára má sjá töluverða hækkun í meðallífaldri á Íslandi. Árið 

1921 var meðallífaldur á Íslandi ekki nema um 46,6 ár en árið 2020 var meðallífaldurinn á Íslandi 

um 77,2 ár. Á mynd 1 má sjá þróun meðallífaldurs á Íslandi á árunum 1921 – 2020 en tölurnar 

eru unnar úr gagnagrunni Hagstofu Íslands.  

 

Mynd 1: Þróun meðallífaldurs á Íslandi á árunum 1921 – 2020 (Hagstofa Íslands, e.d.) 

Þessar tölur segja þó ekki alla söguna þar sem ungbarnadauði og dauðaslys barna og 

ungmenna á fyrri hluta tuttugustu aldar gera það að verkum að niðurstöður eru skekktar og 

ekki samanburðarhæfar við nútímann. Eftirfarandi tafla sýnir hlutfall þeirra sem létust á 

mismunandi aldursbilum á mismunandi áratugum frá 1921 til 2020.  

Eins og sjá má þá eru 25% þeirra sem deyja á árunum 1921 – 1929 undir 20 ára aldri en sú 

tala fer hratt lækkandi eftir því sem líður á tuttugustu öldina. Í byrjun tuttugustu og fyrstu 

aldarinnar er þessi tala komin niður í 1,4% og heldur hún áfram að lækka. Sjá má að einhver 

aukning hefur verið í dauðsföllum 95 ára og eldri en það má skýrast með því að fólk lifir lengur, 

áður náðu fáir þessum aldri og því prósentan lægri. Mest breyting hefur átt sér stað á 

aldursbilinu 80 – 94 ára.  
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Tafla 1: Hlutfall dauðsfalla eftir aldurshópum og áratugum frá 1921 – 2020 (Hagstofa Íslands, e.d.) 

 0-19 ára 20-39 ára 40-59 ára 60-79 ára 80-94 ára 95 ára og eldri 

1921-1929 25,0% 17,1% 14,8% 30,5% 12,0% 0,6% 

1930-1939 19,6% 15,8% 14,2% 33,3% 16,4% 0,6% 

1940-1949 15,6% 12,3% 15,1% 33,3% 22,5% 1,1% 

1950-1959 11,8% 6,7% 14,7% 37,8% 27,6% 1,4% 

1960-1969 9,1% 5,0% 14,8% 41,7% 27,8% 1,6% 

1970-1979 6,1% 4,7% 14,5% 42,4% 30,7% 1,5% 

1980-1989 3,5% 4,0% 10,8% 41,7% 37,4% 2,6% 

1990-1999 2,4% 3,1% 9,5% 39,7% 41,0% 4,3% 

2000-2009 1,4% 2,7% 9,8% 35,5% 45,7% 4,8% 

2010-2020 0,9% 2,5% 8,4% 31,6% 50,5% 5,9% 

Áhugavert er að skoða til dæmis á árunum 1921-29 en þá var meiri en helmingur dauðfalla 

hjá fólki undir 60 ára en 2010-2020 voru meira en helmingur dauðsfalla hjá fullorðnu fólki yfir 

80 ára. Á mynd 2 eru tölurnar settar upp myndrænt þar sem hægt er að sjá betur hvar mestu 

breytingarnar hafa verið. 

  

Mynd 2: Hlutfall dauðsfalla eftir aldurshópum og áratugum, frá 1921 – 2020 (Hagstofa Íslands, e.d.) 

Eins og áður hefur komið fram þá gefa þessar tölur skekkta mynd á meðallífaldri þegar 

kemur að því að skoða ellilífeyri en meðallífaldur árið 1921 hækkar um rúm 10 ár og verður 57,7 
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ár og meðallífaldur árið 2020 hækkar um 0,6 ár og verður 77,8 ár þegar þeir sem dóu fyrir 20 

ára aldurinn eru teknir út fyrir sviga þá jafnast línan örlítið og  eins og sjá má á mynd 3.  

  

Mynd 3: Þróun meðallífaldurs á Íslandi hjá þeim sem náð hafa 20 ára aldri á árunum 1921 – 2020 (Hagstofa 
Íslands, e.d.) 

Ef aldursbilið er þrengt en frekar og einungis er skoðuð dánartíðni hjá þeim sem náð hafa 

65 ára aldri getum við áætlað hversu lengi hægt er að ætlast til að einstaklingur þurfi að lifa af 

ellilífeyri að meðaltali. Þegar einungis eru skoðaður er meðallífaldur þeirra sem náð hafa 65 ára 

aldri má sjá að árið 1921 hækkar hann um tæp 19 ár og verður 76,67 ár en meðallífaldur þeirra 

sem náð hafa 65 ára aldri árið 2020 hækkar um 5,3 ár og verður 83,1 ár.  

 

  

Mynd 4: Þróun meðallífaldurs á Íslandi hjá þeim sem náð hafa 65 ára aldri á árunum 1921 - 2020 (Hagstofa 
Íslands, e.d.) 
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Þegar þróun meðallífsaldurs á Íslandi hjá þeim sem náð hafa 65 ára aldri á árunum 1921 – 

2020 er borin saman við aldurssamsetningu Íslensku þjóðarinnar á mynd 5 má sjá að ekki 

einungis hefur meðallífaldur hækkað heldur hefur hlutfall ellilífeyrisþega stækkað. 

Athyglisvert er að skoða aldurssamsetningu íslensku þjóðarinnar á sama tímabili en á mynd 

5 má sjá hvernig aldursskipting þjóðarinnar hefur þróast seinustu öldina. Aldursbilin eru ekki 

jöfn en ástæðan fyrir þessari skiptingu er útskýrð hér á eftir. Fyrsta tímabilið er 0 - 15 ára en 

ekki er gert ráð fyrir börnum á þeim aldri á vinnumarkaði. Næsta tímabil er 16 - 22 ára sem eru 

einstaklingar sem eru oft að vinna með námi en ekki komnir formlega inn á vinnumarkaðinn. 

Þriðja tímabilið er 23 - 35 ára en þá er fólk oftast að klára nám, eignast börn og koma sér fyrir á 

vinnumarkaði. Fjórða tímabilið er 36 - 45 ára sem eru einstaklingar er oftar en ekki búið að koma 

sér fyrir á vinnumarkaði, er ekki með lítil börn og farið að lifa fyrir sjálft sig að einhverju leyti. 

Fimmta tímabilið er 46 - 66 ára en þá er fólk komið á seinni hluta starfsævinnar, börnin eru oft 

flutt að heiman og fólk hefur gjarnan meira á milli handanna. Sjötta tímabilið er 67 - 80 ára sem 

er tímabilið sem fólk hverfur af vinnumarkaði en margir hafa enn heilsu til þess að njóta lífsins. 

Seinasta tímabilið er 81 árs og eldri sem er það fólk sem hægt og rólega fer að missa heilsu, 

sumir fara á hjúkrunarheimili og svo loks deyr. 

 

Mynd 5: Aldursskiptin íslensku þjóðarinnar eftir aldursbilum og áratugum, frá 1921 - 2020 (Hagstofa Íslands, 
e.d.) 

Eins og sjá má á mynd 5. hefur mest breyting verið hjá aldurshópnum 0-15 ára en sá hópur 

hefur farið úr 34,9% á árunum 1921 – 1930 og niður i 21.3% á árunum 2011-2020. Mesta 
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í 25,0% á árunum 2011 – 2020 en það er sá hópur sem mun hægt og rólega fara að yfirgefa 

vinnumarkaðinn á næstu rúmleg 20 árum og fara á ellilífeyri. Fjöldi þeirra sem eru yfir 65 ára 

hefur næstum tvöfaldast á tímabilinu en á árunum 1921 – 1930 var 5,9% þjóðarinnar eldri en 

65 ára og á árunum 2011 – 2020 var 11,7% þjóðarinnar eldri en 65 ára. 

Gert er ráð fyrir að meðallífslíkur fari hækkandi á næstu árum en í rannsókn sem birt var í 

tímaritinu Our World in Data árið 2013 er spáð fyrir um framtíðar lífslíkur og þar segir að 

meðallífslíkur á Íslandi muni fara hækkandi næstu 77 árin. Í töflu 2 má sjá spá um framtíðar 

lífslíkur Íslendinga samkvæmt rannsókn Our World in Data. Þar er spáð fyrir að meðallífslíkur 

muni haldast nokkuð stöðugur frá 2020 til 2039 eða 82,5 – 85 ár en mun svo fara hækkandi 

jafnt og þétt til ársins 2060 þegar meðallífslíkur verða  87,5 – 90 ár. Milli 2060 og 2079 er áætlað 

að meðallífslíkur muni haldast áfram á því bili en taka svo aftur við sér og verða 90 – 100 ár á 

árunum 2080 til 2099 (Max Roser, Esteban Ortiz-Ospina and Hannah Ritchie, 2013) . 

Tafla 2: Spá um framtíðar lífslíkur Íslendinga frá 2020 - 2090 

2020 82,5 - 85 ár 

2030 82,5 - 85 ár 

2040 85,5 - 86 ár 

2050 86,5 - 87 ár 

2060 87,5 - 90 ár 

2070 87,5 - 90 ár 

2080 90 - 100 ár 

2090 90 - 100 ár 

 

2.3 Tekjur 
Á vef Hagstofu Íslands er að finna tölur um meðaltal og miðgildi tekna á Íslandi fyrir árið 2020 

eftir aldurshópum. Í töflum 3 og 4 má sjá meðal- og miðgildistekjur einstaklinga á aldrinum 16 

– 69 ára en Hagstofan vinnur tölurnar upp úr skattaframtölum einstaklinga vegna tekjuárs 2020 

en settir eru eftirfarandi fyrirvarar: 
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Niðurstöður byggja á skattframtölum einstaklinga. Framtalsskyldir eru allir 16 ára og eldri 

sem eru skattskyldir á Íslandi. Byggt er á öllum framteljendum að undanskildum 

eftirfarandi. Framteljendur sem eru með handreiknað framtal, fá áætlaðan skatt á 

viðkomandi tekjuári eða árinu á undan, létust á árinu eða eru búsettir erlendis samkvæmt 

þjóðskrá. Handreiknað framtal fá þeir framteljendur sem ekki hafa búið á Íslandi nema hluta 

úr viðkomandi tekjuári, hafa hér á landi skattalega heimilisfesti, hafa tekjur hér á landi án 

þess að hafa hér búsetu, eins ef breytingar hafa orðið á hjúskaparstöðu eða aðrar þær 

breytingar á högum sem kalla á sérstaka meðhöndlun skattframtalsins. Erlendis búsettur 

telst sá sem hefur búið fleiri en 30 daga erlendis. (Hagstofa Íslands, e.d.) 

Tekjum er svo enn frekar skipt niður í atvinnutekjur og heildartekjur. Með atvinnutekjum 

er átt við þær tekjur sem skapast í starfi þ.e. launatekjur, ökutækjastyrkur, dagpeningar, önnur 

hlunnindi, endurgjald og tekjur erlendis, aðrar en fjármagnstekjur. Með heildartekjum er átt við 

allar þær tekjur sem einstaklingur fær á árinu, það er samtala atvinnutekna, fjármagnstekna og 

annarra tekna. Meðaltal og miðgildi eru tveir mælikvarðar sem báðir reyna eftir bestu getu að 

segja sama hlutinn, hvar er miðjan eða hvaða tala lýsir gögnunum best, munurinn á þeim liggur 

hins vegar í því hvernig gögnin eru en til þess að átta sig á því hvernig gögnin dreifast um miðju 

er mikilvægt að hafa eftirfarandi í huga. Ef meðaltal er lægra en miðgildið þá er dreifingin skekkt 

til vinstri, ef meðaltal og miðgildi er jafnt þá er dreifingin samhverf og ef meðaltalið er hærra 

en miðgildið þá er dreifingin skekkt til hægri. Það sem er átt við með þessu er að gögn með 

dreifingu sem skekkt eru til vinstri innihalda eitt eða fá mjög lág gildi í samanburði við restina, 

að sama skapi innihalda gögn þar sem dreifingin er skekkt til hægri eitt eða fá mjög há gildi í 

samanburði við restina. Þessi mjög háu eða mjög lágu gildi eru kölluð útlagar en þeir hafa mikil 

áhrif á meðaltal en ekki mikil áhrif á miðgildi. Til þess að taka ákvörðun um hvort styðjast eigi 

við meðaltekjur eða miðgildis tekjur þarf að skoða tekjudreifinguna. 

2.3.1 Meðaltekjur 

Í töflu 3 er að sjá meðalheildartekjur og meðalatvinnutekjur einstaklinga eftir aldursbilum, á 

ársgrundvelli og mánaðarlegum tekjum. Í báðum tilfellum virðast tekjur einstaklinga vera 

hæstar milli 45 – 49 ára en þær hækka hratt þangað til þær ná toppi og fara svo nokkuð niður 

aftur. Lækkun er töluvert hægari frá 50 – 64 ára en hækkunin var frá 16 – 45 ára en þegar kemur 

að aldursbilinu 65 – 69 ára verður töluverð lækkun á bæði heildartekjum og atvinnutekjum. 

Heildartekjur lækka þá úr 8.828.000 kr. á ári, á aldursbilinu 60 – 64 ára og í 8.165.000 kr. á ári á 

aldursbilinu 65 – 69 ára eða um 7,5%, á sama tíma lækka atvinnutekjur mikið meira eða úr 

6.143.000 kr. á ári, á aldursbilinu 60 -64 ára, og í 3.799.000 kr. á ári á aldursbilinu 65 – 69 ára 
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eða um 38,2%.   Þessa miklu umfram lækkun á atvinnutekjum mætti skýra að hluta til með því 

að stór hluti þeirra sem eru í aldurshópnum 65 – 69 ára hafa yfirgefið vinnumarkaðinn og hafið 

töku ellilífeyris.  

Tafla 3: Meðaltal heildartekna og atvinnutekna eftir aldurbilum, fram að 65 ára aldurs árið 2020 (Hagstofa 
Íslands, e.d.) 

 Heildartekjur Atvinnutekjur 

 Árstekjur Mánaðartekjur Árstekjur Mánaðartekjur 

Allir 7.097.000 591.000 4.863.000 405.000 

16 – 19 ára 1.403.000 117.000 1.223.000 102.000 

20 – 24 ára 3.815.000 318.000 3.158.000 263.000 

25 – 29 ára 5.556.000 463.000 4.471.000 373.000 

30 – 34 ára 6.891.000 574.000 5.503.000 459.000 

35 – 39 ára 7.948.000 662.000 6.301.000 525.000 

40 – 44 ára 9.085.000 757.000 7.224.000 602.000 

45 – 49 ára 9.431.000 786.000 7.599.000 633.000 

50 – 54 ára 9.288.000 774.000 7.470.000 626.000 

55 – 59 ára 8.889.000 741.000 6.943.000 579.000 

60 – 64 ára 8.828.000 736.000 6.143.000 512.000 

65 – 69 ára 8.165.000 680.000 3.799.000 317.000 

Annað sem er áhugavert að skoða í þessu samhengi er munurinn á hlutfallslegri breytingu 

tekna milli aldursbila fyrir og eftir að toppnum er náð á aldursbilinu 45 – 49 ára. Heildartekjur 

hækka 14% meira en atvinnutekjur á milli tímabilanna 16 – 19 ára og 20 – 24 ára en hækkun á 

heildartekjum og atvinnutekjum helst svo nokkurn vegin í hendur frá 20 ára til 49 ára en á því 

tímabili er munur heildartekna og atvinnutekna á milli 0% - 4%. Eftir að toppnum er náð fara 

bæði heildartekjur og atvinnutekjur hægt og rólega lækkandi en atvinnutekjur lækka meira en 

heildartekjur milli 55 – 69 ára. Eins og áður segir mætti líklega skýra þann mun að hluta til vegna 

þess að taka ellilífeyris getur hafist þegar einstaklingur nær 60 ára aldri og eru því einhverjir 

sem hafa yfirgefið vinnumarkaðinn, að hluta til eða að öllu leyti, þannig að atvinnutekjur lækka 
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mikið á meðan heildartekjur haldast nokkuð jafnar. Áætla má út frá þessum tölum að á aldrinum 

16 – 40 ára eru einstaklingar að vinna sig upp í starfi, mennta sig og reyna að auka við 

atvinnutekjur, þegar fer svo að líða á starfsævina eru einstaklingar mögulega farnir að nýta sér 

fjárfestingar til þess að draga úr mögulegum erfiðleikum sem fylgir samdrætti í atvinnutekjum 

við starfslok. Ef horft er sérstaklega á seinustu tvö tímabilin sem tekin eru hér fyrir, þ.e. 60 – 64 

ára þar sem heildartekjur lækka um 1% á meðan atvinnutekjur lækka um 12% og 65 – 69 ára 

þar sem heildartekjur lækka um 8% og atvinnutekjur lækka um 38% virðist vera að sá 

aldurshópur hefur að meðaltali tekist nokkuð vel til að draga úr fjárhagslegu áfalli eftir stafslok, 

hvort sem er með uppsöfnun lífeyris eða með fjárfestingum.  

Tafla 4: Breyting meðalheildartekna og meðalatvinnutekna á milli aldursbila árið 2020  (Hagstofa Íslands, 
e.d.) 

Tímabil Heildartekjur Atvinnutekjur Mismunur á breytingu 

Milli 16 – 19 ára og 20 – 24 ára 172% 158% 14% 

Milli 20 – 24 ára og 25 – 29 ára 46% 42% 4% 

Milli 25 – 29 ára og 30 – 34 ára 24% 23% 1% 

Milli 30 – 34 ára og 35 – 39 ára 15% 15% 0% 

Milli 35 – 39 ára og 40 -44 ára 14% 15% 1% 

Milli 40 – 44 ára 45 – 49 ára 4% 5% 1% 

Milli 45 – 49 ára og 50 -54 ára -2% -2% 0% 

Milli 50 – 54 ára og 55 – 59 ára -4% -7% 3% 

Milli 55 – 59 ára og 60 – 64 ára -1% -12% 11% 

Milli 60 – 64 ára og 65 – 69 ára -8% -38% 30% 

 

2.3.2 Miðgildis tekjur 

Í töflu 5 má sjá miðgildi heildartekna og miðgildi atvinnutekna einstaklinga eftir aldursbilum, á 

ársgrundvelli og mánaðarlegum tekjum. Eins og áður eru, í báðum tilfellum, tekjur einstaklinga 

hæstar á milli 45 – 49 ára en þær hækka hratt þangað til þær ná toppi og fara svo nokkuð niður 

aftur en lækkun er töluvert hægari frá 50 – 64 ára en hækkunin var frá 16 – 45 ára. Eins og 
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þegar meðaltalið var skoðað verður lækkun tekna á milli tímabilana 50 – 64 ára og 65 – 69 ára 

mun hraðari en hún var á á milli 50 – 64 ára. Heildartekjur lækka þá úr 6.998.000 kr. á ári, á 

aldursbilinu 60 – 64 ára og í 6.277.000 kr. á ári á aldursbilinu 65 – 69 ára eða um 10%, á sama 

tíma lækka atvinnutekjur, eins og gerðist þegar meðaltalið var skoðað, mun meira eða úr 

5.725.000 kr. á ári, á aldursbilinu 60 -64 ára, og í 1.984.000 kr. á ári á aldursbilinu 65 – 69 ára 

eða um 65%. Hlutfallsleg lækkun milli þessara seinustu tveggja tímabila er mikil en þó ekki eins 

mikil og þegar meðaltalið er skoðað þar sem lækkun heildartekna á tímabilinu var 7,5% og 

lækkun atvinnutekna 38,2%.   

Tafla 5: Miðgildi heildartekna og atvinnutekna eftir aldursbilum, fram að 65 ára, árið 2020 (Hagstofa 
Íslands, e.d.) 

 Heildartekjur Atvinnutekjur 

 Árstekjur Mánaðartekjur Árstekjur Mánaðartekjur 

Allir 5.855.000 488.000 3.974.000 331.000 

16 – 19 ára 1.106.000 92.000 953.000 79.000 

20 – 24 ára 3.549.000 296.000 2.858.000 238.000 

25 – 29 ára 5.255.000 438.000 4.322.000 360.000 

30 – 34 ára 6.414.000 535.000 5.393.000 449.000 

35 – 39 ára 7.187.000 599.000 6.079.000 507.000 

40 – 44 ára 7.882.000 657.000 6.821.000 568.000 

45 – 49 ára 8.094.000 675.000 7.135.000 595.000 

50 – 54 ára 7.829.000 652.000 6.916.000 576.000 

55 – 59 ára 7.406.000 617.000 6.500.000 542.000 

60 – 64 ára 6.998.000 583.000 5.725.000 477.000 

65 – 69 ára 6.277.000 532.000 1.984.000 165.000 

Aftur er áhugavert að skoða muninn á hlutfallslegri breytingu tekna milli aldursbila fyrir og 

eftir að toppnum er náð á aldursbilinu 45 – 49 ára. Heildartekjur hækka 21% meira en 

atvinnutekjur á milli tímabilanna 16 – 19 ára og 20 – 24 ára, sem er 6% meiri munur en þegar 

meðaltal er skoðað, en hækkun á heildartekjum og atvinnutekjum helst svo nokkurn vegin í 
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hendur frá 20 ára til 49 ára en mismunur heildartekna og atvinnutekna á því tímabili er á milli  

1% - 3%. Þessi munur er ekki frábrugðinn muni heildartekna og atvinnutekna þegar meðaltalið 

er skoðað fyrir sama tímabil. Eftir að toppnum er náð fara bæði heildartekjur og atvinnutekjur 

hægt og rólega lækkandi og atvinnutekjur lækka einnig meira en heildartekjur, milli 55 – 69 ára 

þegar miðgildið er skoðað eins og gerðist þegar meðaltalið var skoðað. Aftur má útskýra þennan 

mismun með töku ellilífeyris og fjárfestingum. Tafla 6 sýnir hlutfallslega hækkun og lækkun 

miðgildis tekna á milli tímabila og samanburð heildartekna og atvinnutekna.  

Tafla 6: Breyting miðgildi heildartekna og miðgildi atvinnutekna á milli aldursbila árið 2020 (Hagstofa 
Íslands, e.d.) 

Tímabil Heildartekjur Atvinnutekjur Breyting 

Milli 16 – 19 ára og 20 – 24 ára 221% 200% 21% 

Milli 20 – 24 ára og 25 – 29 ára 48% 51% 3% 

Milli 25 – 29 ára og 30 – 34 ára 22% 25% 3% 

Milli 30 – 34 ára og 35 – 39 ára 12% 13% 1% 

Milli 35 – 39 ára og 40 -44 ára 10% 12% 2% 

Milli 40 – 44 ára 45 – 49 ára 3% 5% 2% 

Milli 45 – 49 ára og 50 -54 ára -3% -3% 0% 

Milli 50 – 54 ára og 55 – 59 ára -5% -6% 1% 

Milli 55 – 59 ára og 60 – 64 ára -6% -12% 6% 

Milli 60 – 64 ára og 65 – 69 ára -10% -65% 55% 

Ef borun er saman mismunur meðalheildartekna og meðalatvinnutekna annarsvegar og 

mismunur miðgildis heildartekna og miðgildi atvinnutekna hins vegar sést að hlutfallsbreytingin 

helst nokkurn vegin í hendur á öllu tímabilinu þangað til seinustu tímabilin eru skoðuð. 

Munurinn á heildartekjum og atvinnutekjum er töluvert meiri þegar skoðuð eru meðaltekjur 

heldur en þegar skoðaðar eru miðgildistekjur. Á meðan meðal heildartekjur lækka um 1% á milli 

tímabilana 55 – 59 ára og 60 – 64 ára, þá lækka meðal atvinnutekjur um 12% á sama tímabili, 

munurinn á lækkun meðal heildartekna og meðal atvinnutekna á milli tímabila er því 11%. Fyrir 

sama tímabil miðgildistekna þá lækka miðgildis heildartekjur um 6% en miðgildis atvinnutekjur 
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lækka um 12% á milli tímabilanna 55 – 59 ára og 60 – 64 ára, munurinn á lækkun miðgildi 

heildartekna og miðgildi atvinnutekna á milli tímabilanna er því 6% sem er töluvert minni en 

þegar meðaltalið er skoðað. Á mynd 8 má sjá mismun heildartekna og atvinnutekna eftir 

meðaltali og miðgildi samsett.  

 

Mynd 6: Samanburður á mismuni heildartekna og atvinnutekna, annarsvegar á meðaltali og hins vegar á 
miðgildi 

Eins og áður hefur komið fram þarf að velja hvort nota eigi meðaltal eða miðgildi sem 

mælikvarða við lýsingu gagna eftir því hvernig dreifing gagnanna er, í tilfelli tekna á Íslandi árið 

2020 er nokkuð ljóst að um skekkta hægri dreifingu er að ræða þar sem meðaltalið er töluvert 

hærra en miðgildið. Það segir okkur það að nokkuð er um útlaga í gögnunum þar sem nokkur 

mjög há gildi eru að hækka meðaltalið umtalsvert frá miðju gagnanna. Útlagar í þessu samhengi 

eru nokkrir einstaklingar sem myndu falla undir hátekjuhóp og skekkja þeir einstaklingar 

niðurstöður greiningar þegar notast er við meðaltal.  
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2.4 Hvað er almannatryggingakerfið? 
Á Íslandi hefur verið komið upp svokölluðu almannatryggingakerfi en rekstur þess er í höndum 

Tryggingastofnunar (hér eftir TR) sem starfar samkvæmt lögum nr. 100/2007 um 

almannatryggingar. Undir starfsemi TR fellur umsýsla ellilífeyris, örorkulífeyris, aldurstengdrar 

örorkuuppbótar, tekjutryggingar, örorkustyrks og barnalífeyris en tilgangur laganna er að gefa 

þeim sem minna mega sín í samfélaginu möguleika á að lifa sjálfstæðu lífi (Tryggingastofnun, 

e.d.). Í lögunum kemur fram að almennt þurfi einstaklingar að vera búsettir á Íslandi til þess að 

eiga rétt á greiðslum úr almannatryggingum en til viðbótar þá eiga þeir einir rétt á greiðslu 

ellilífeyris sem hafa búið og starfað hér á landi í minnst 3 almanaksár frá 16 -67 ára aldurs og 

a.m.k. 40 almanaksár á sama tímabili til þess að eiga fullan rétt. Almennt er gert ráð fyrir að 

greiðslur ellilífeyris hefjist við 67 ára aldur en heimild er í lögunum að hefja greiðslur við 65 ára 

aldur til fulls eða til hálfs lífeyris gegn varanlegri lækkun lífeyris. Einnig er hægt að fresta 

greiðslum úr sjóðnum til allt að 80 ára aldurs gegn varanlegri hækkun lífeyris. Einhverjar 

undantekningar eru á reglum um hvenær hægt er að hefja töku lífeyris , sem dæmi getur 

einstaklingur sem hefur unnið við sjómennsku í 25 ár eða lengur öðlast fullan rétt í sjóðnum frá 

60 ára aldri. Greiðslur ellilífeyris úr almannatryggingakerfinu koma úr ríkissjóði en þær eru 

teknar að mestu leyti úr tekjum ríkissjóðs af tryggingargjaldi sem lagt er á þá sem enn eru á 

vinnumarkaði (lög um almannatryggingar nr. 100/2007).   

Þessi hluti lífeyriskerfisins á mest skylt við það kerfi sem ríkir í öðrum Evrópulöndum en hér 

er ekki um sjóðssöfnun að ræða heldur eru það þeir sem enn eru á vinnumarkaði sem halda 

þeim sem ekki eru á vinnumarkaði, sökum aldurs eða heilsufarskvilla, uppi. Greiðslur frá 

Tryggingastofnun ríkisins miðast við aðrar tekjur ellilífeyrisþega en greiðslur skerðast þegar 

tekið er tillit til greiðslna úr lífeyrissjóði, séreignarsparnaði eða annara tekna sem kunna að 

koma til (lög um almannatryggingar nr. 100/2007). 

2.5 Hvað er skyldusparnaður? 
Lífeyrissjóðir á Íslandi starfa samkvæmt lögum nr. 129/1997 um skyldutryggingu lífeyrisréttinda 

og starfsemi lífeyrissjóða. Lífeyrissjóðir geta verið opnir öllum eða einungis þeim sem starfa í 

ákveðnum atvinnugeira, hjá ákveðnum stofnunum eða á ákveðnu svæði. 
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Frá árinu 1980 hefur öllum launamönnum og sjálfstætt starfandi einstaklingum verið gert 

skylt að vera með aðild í lögbundnum eða viðurkenndum lífeyrissjóði og greiða til hans hlutfall 

launa sinna, bæði af dagvinnulaunum sem og yfirvinnu, iðgjald í hverjum mánuði sem unnið er 

til launa (Lífeyrismál.is, e.d.). Lífeyrissjóðirnir starfa eins og áður segir samkvæmt lögum nr. 

129/1997 um skyldutryggingu lífeyrisréttinda og starfsemi lífeyrissjóða en í lögunum eru 

lífeyrissjóðir skilgreindir sem félag eða stofnun sem tekur við iðgjöldum félagsmanna á meðan 

þeir eru á vinnumarkaði og sjá um greiðslur til þeirra frá starfslokum til æviloka en þar er einnig 

gefið upp að lágmarks iðgjald sé 12% af iðgjaldsstofni einstaklings en að semja megi um hærra 

hlutfall og hvernig skiptingin eigi að vera á milli launamanns og atvinnurekanda í 

kjarasamningum (Lög um skyldutryggingu lífeyrisréttinda og starfsemi lífeyrissjóða nr. 

129/1997). Samkvæmt kjarasamningum þá er mótframlag launagreiðenda 11,5% frá 1. Júlí 

2018 og er iðgjald í lífeyrissjóð með því 15,5%. Inngreiðslur í lífeyrissjóð eru ekki reiknaðar með 

í skattstofn, það er iðgjald til lífeyrissjóðs er dregið frá heildartekjum áður en skattur er 

reiknaður. Almennt er gert ráð fyrir að greiðslur iðgjalda skiptist á milli launþega og 

atvinnurekanda þannig að launþegi greiðir minna en mótframlag atvinnurekanda.  

Sjóðsfélagar í Alþýðusambandi Íslands og Samtökum atvinnulífsins í lífeyrissjóðum sem fá 

3,5% umfram iðgjald ofan á skylduiðgjaldið eiga rétt á því að ráðstafa því að hluta eða öllu leyti 

í tilgreinda séreign en hana má taka út fimm árum áður en hefðbundinn lífeyrisaldur hefst en 

það hefur þá að sama skapi áhrif á mánaðarlegar greiðslur úr sjóðnum þegar lífeyrstaka hefst. 

Þessi hluti iðgjalds fer ekki sjálfkrafa í tilgreinda séreign heldur verður sjóðsfélagi að taka 

upplýsta ákvörðun um að það sé gert en ef ekki er tekin ákvörðun um það fer hann sjálfkrafa í 

samtryggingarsjóð. Þessi tilgreinda séreign er erfanleg eins og annar séreignarsparnaður 

(Lífeyrismál.is, e.d.). 

Greiðslur úr lífeyrissjóð ráðast svo af því hvað hefur verið greitt í sjóðinn á starfsævinni en 

einnig er tekið mið af launaþróun, réttindakerfum og afkomu sjóðanna þegar reiknuð er út 

endanleg fjárhæð. Þegar tekið er tillit til greiðslna úr lífeyrissjóði þá skerðist réttur einstaklings 

til greiðslna frá Tryggingastofnun (Ísland.is, e.d.). 

2.6 Hvað er sparnaður? 
Sparnaður heimilanna er skilgreindur sem ráðstöfunartekjur að frádreginni einkaneyslu 

(Hagstofa Íslands, 2015). Ráðstöfunartekjur er sá peningur sem er greiddur út af launþega eftir 
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að hluti heildartekna hefur verið dregin frá vegna tekjuskatts, iðgjöld í skyldulífeyri og iðgjöld í 

stéttarfélag. Eftir að reikningar hafa verið greiddir og útgjöld vegna matar og annarra nauðsynja 

eru dregin frá stendur eftir sparnaður. Almenna reglan er að flokka lífeyrissjóðsréttindi sem 

sparnað þó svo að einungis hluti þeirra komi beint af tekjum einstaklings (Kristjón Kolbeins, 

1994).  Sparnaður getur verið í plús eða mínus en ef sparnaður er í mínus er talað um neikvæðan 

sparnað sem þýðir að þá er gengið á sparnað eða tekin eru neyslulán (Laura Bruce, 2006).  

Ef sparnaður er í plús þýðir það að til er peningur í afgang í lok mánaðar sem hægt er að 

leggja fyrir og nota seinna. Hægt er að fara ýmsar leiðir til þess að ávaxta peningana og er 

tilgangur þessarar ritgerðar að skoða þær leiðir og bera þær saman með hámarksávöxtun í 

huga. 

2.7 Hvað er viðbótarlífeyrissparnaður? 
Viðbótarlífeyrissparnaður er, eins og nafnið gefur til kynna, valkvæð viðbót við þann 

skyldulífeyrissparnað sem einstaklingum er skylt að safna sér upp. Ef einstaklingur velur að 

greiða í viðbótarlífeyrissparnað þá leggur hann fyrir allt að 4% af heildaratvinnutekjum sínum til 

viðbótar við skylduiðgjaldið og fær þá mótframlag frá launagreiðanda, minnst 2%, en um það 

er nánar ákveðið í kjarasamningum (lög um skyldutryggingu lífeyrisréttinda og starfsemi 

lífeyrissjóða nr. 129/2007). Þó svo að upprunalega hafi viðbótarlífeyrissparnaður verið 

hugsaður sem búbót eftir starfslok er notkun hans ekki einskorðaður við þann tilgang.  

Við starfslok er algengt að ráðstöfunartekjur fólks lækki og því getur 

viðbótarlífeyrissparnaður verið mikilvæg viðbót sé vilji til að halda sambærilegum 

ráðstöfunartekjum fyrstu árin eftir starfslok. Auk þess eru útgreiðslur viðbótarlífeyrissparnaðar 

sveigjanlegri en skyldusparnaðar og get hafist við 60 ára aldur eða örorku, Líkt og með aðrar 

tekjur er greiddur skattur vegna úttektar viðbótarsparnaðar  

Auk þeirra úrræða sem nefnd eru hér að ofan er vert að nefna úrræði stjórnvalda sem fela 

í sér heimild til skattfrjálsrar úttektar uppsafnaðs viðbótariðgjalds vegna fyrstu íbúðarkaupa og 

ráðstöfun viðbótariðgjalds inn á höfuðstól fasteignaláns, Slík var gefin með lögum nr. 40/2015 

um breytingu á lögum nr. 129/2007 um skyldutryggingu lífeyrisréttinda og starfsemi 

lífeyrissjóða. Samkvæmt þessum lögum hefur einstaklingur heimild til þess að verja 500.000 kr. 

á ári af viðbótarlífeyri sínum til húsnæðiskaupa og hjón hafa heimild til þess að verja 750.000 

kr. sameiginlega á ári í þeim tilgangi. Hægt er að nýta þessa heimild í allt að 10 ár eða að upphæð 
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5.000.000 kr. fyrir einstakling og 10.000.000 kr. fyrir hjón (lög um breytingu á lögum nr. 

129/2007 um skyldutryggingu lífeyrisréttinda og starfsemi lífeyrissjóða nr. 40/2015). Úrræðið 

var hugsað til þess að rétta af fjárhag einstaklinga eftir bankahrunið árið 2008 auk þess að blása 

lífi í fasteignamarkaðinn. Því var heimildin upprunalega tímabundin, það er frá 1. júlí 2014 til 

30. júní 2017 en henni hefur verið framlengt nokkrum sinnum síðan og núverandi heimild gildir 

til 30. júní 2023.  

Viðbótarlífeyrissparnað er hægt að taka út við örorku vegna veikinda eða slysa en ólíkt 

skyldusparnaði erfist hann til lögerfingja við andlát sjóðsfélaga (lög um skyldutryggingu 

lífeyrisréttinda og starfsemi lífeyrissjóða nr. 129/2007). Viðbótarlífeyrissparnaður er ekki 

aðfararhæfur og er hann því verndaður á sama hátt og skyldulífeyrir. Þegar verðmæti eru ekki 

aðfararhæf er átt við að ekki er hægt að ganga á þær eigur einstaklings við gjaldþrot (lög um 

aðför nr. 90/1989). 

2.7.1 Erlendir viðbótarlífeyrissjóðir 

Íslendingum hefur staðið til boða undanfarin ár að greiða í viðbótarlífeyrissparnað á erlendri 

grundu. Þar ber helst að nefna Allianz og Vercicherungskammer Bayern (hér eftir Bayern), 

tryggingafélög staðsett í Þýskalandi, sem bjóða Íslendingum að taka við sparnaði og tryggja hann 

í Evrum út samningstímann. Bæði fyrirtækin státa sig af fjármálastöðugleika en á heimasíðu 

Allianz segir að þýska ríkið setji ströng skilyrði fyrir rekstri þeirra og heldur uppi ríku eftirliti með 

starfsemi tryggingarfyrirtækja á borð við Allianz en þeir bjóða Íslendingum einnig upp á 

persónutryggingar (Allianz, e.d.).  

Á heimasíðu Bayern á Íslandi segjast þeir leggja mikið upp úr trausti á milli fyrirtækisins og 

viðskiptavina sinna, öryggisstofnun lífeyristryggingafélaga í Þýskalandi stendur á bak við Bayern 

en hún ver tryggingataka fyrir afleiðingum af gjaldþroti fyrirtækisins. Bayern vill því meina að 

staða viðskiptavina þeirra sé betur tryggð en hjá íslenskum fyrirtækjum (Bayern, e.d.) 

Kostir þess að leggja fyrir pening hjá þessum, sem og öðrum sambærilegum fyrirtækjum, 

getur falist í því að eiga peninginn í öðrum gjaldmiðli sem á það til að vera stöðugri en íslenska 

krónan, einnig getur löggjöf utan landssteinana tryggt betur stöðu einstaklings gagnvart 

fjármálafyrirtækjum. Gallar þess að leggja fyrir peninga hjá erlendum aðilum getur falist í því að 

erfitt virðist vera að finna upplýsingar um ávöxtun og fyrirkomulag greiðslna hjá þeim án þess 

að panta fund með umboðsaðila þeirra hér á landi en það gerir samanburð á íslenskum og 

erlendum lífeyrissjóði mjög erfiðan. Engar slíkar upplýsingar eru á heimasíðu Bayern eða 
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Sparnaðar sem er umboðsaðili þeirra hér á landi en hins vegar eru upplýsingar mjög 

aðgengilegar á heimasíðu Allianz sem virðist hafa gengið lengra í aðlögun að stafrænum 

markaði á Íslandi. 

Erfitt er að segja til um gengisþróun íslensku krónunnar gagnvart Evrunni en að öðru leyti 

er viðbótarlífeyrissparnaður erlendis reiknaður út eins og viðbótarlífeyrissparnaður hérlendis 

og verður því ekki farið í útreikninga á þessari tegund sparnaðar í þessari ritgerð. 

2.8 Hvað eru sparnaðarreikningar? 
Með sparnaðarreikningum er átt við reikninga hjá viðurkenndri fjármálastofnun sem taka við 

peningum, geyma á og mögulega ávaxta. Reikningarnir bera misháa ávöxtun, geta verið bundnir 

í mislangan tíma eða óbundnir, verðtryggðir eða óverðtryggðir og bundnir misháum 

upphæðum. Í þessum kafla verður aðallega unnið úr upplýsingum frá þremur stærstu 

bönkunum, Arion banka, Íslandsbanka og Landsbankanum. 

2.8.1 Mismunandi gerðir sparnaðarreikninga 

Þegar kemur að því að velja sparnaðarreikning er mikilvægt að hafa í huga að þeir eru ekki allir 

eins. Sparnaðarreikningar eru oft búnir til með ákveðin markmið í huga og því getur reikningur 

sem til dæmis hentar þeim sem eru að safna sér fyrir húsnæðiskaupum ekki hentað þeim sem 

vilja leggja smá pening í neyðarsjóð. Reikningar sem ætlaðir eru fyrir sparnað vegna 

langtímamarkmiða, eins og húsnæðiskaup, bera gjarnan hærri vexti en aðrir reikningar en 

reikningurinn er þá læstur í tiltekinn tíma og ekki hægt að grípa í hann ef óvæntur kostnaður 

kemur upp. Einnig bjóða bankarnir upp á reikninga sem eru sérstaklega ætlaðir ákveðnum 

aldurshópum.  

2.8.2 Binditími og upphæð hefur áhrif 

Eins og áður segir bjóða bankarnir upp á reikninga sem eru læstir í tiltekinn tíma þar sem að 

öðru óbreyttu er ekki hægt að taka út peninginn innan fyrir fram ákveðins tímaramma, sá tími 

er kallaður binditími. Binditími er mismunandi eftir reikningum og getur hann verið enginn, 

örfáir dagar, mánuðir eða jafnvel ár. Binditími er í flestum tilfellum sá sami fyrir eins reikninga 

en helsta undantekningin á því eru framtíðarreikningar sem eru einungis ætlaðir börnum og 

ungmennum, þeir eru læstir til 18 ára aldurs burtséð frá því hvenær reikningurinn er stofnaður 

og getur hann því að hámarki verið með 18 ára binditíma ef hann er stofnaður á fæðingardegi 



 

 20 

barns. Almennt bera sparnaðarreikningar sem hafa lengri binditíma hærri vexti eins og áður 

segir og það getur því borgað sig að binda peningana lengur ef möguleiki er á því. 

Í flestum tilfellum þarf ekki að leggja til ákveðna lágmarksfjárhæð inn á sparnaðarreikning 

en eru þó undantekningar á því. Hins vegar er algengt að reikningar beri misháa vexti eftir því 

hversu há upphæð er á reikningi og eru vextirnir því þrepaskiptir eftir fjárhæð reiknings. 

Einhverjir reikningar bjóða ekki upp á að greitt sé reglulega inn heldur er ákveðin upphæð lögð 

inn í upphafi og er hún ávöxtuð í tiltekinn tíma og reikningi eytt þegar upphæðin er tekin út, 

peningurinn er því í raun settur í geymslu hjá bankanum þangað til reikningshafi þarf á henni 

að halda. Oftast er þó hægt að leggja reglulega eða óreglulega inn á reikning og þannig er 

ávöxtun upphæðar aukin enn frekar (Arion banki, e.d.; Íslandsbanki, e.d. Landsbankinn, e.d.). 

Bæði binditími og upphæð fjárhæðar hafa því áhrif á hvaða vaxtakjör bankarnir bjóða upp 

á á sparnaðarreikningum en almennt er hægt að miða við að jákvæð fylgni er á milli binditíma 

og fjárhæðar annars vegar og vaxtakjara hins vegar. 

2.8.3 Verðtryggt eða óverðtryggt? 

Til þess að öðlast skilning á verðtryggingu er mikilvægt að átta sig á hvernig verðbólga og 

verðhjöðnun virka. Peningur á að vera mælieining á verðmæti og ætti að segja til um hversu 

mikið er hægt að kaupa af vörum fyrir tiltekna fjárhæð, peningur sem slíkur er hins vega ekki 

mjög áreiðanleg mælieining þar sem vöruverð breytist,  jafnvel á milli daga og er því hægt að 

kaupa mismunandi mikið magn vara fyrir sömu fjárhæð á ólíkum tímum. Til þess að lýsa þessari 

breytingu á verðlagi er notast við hugtökin verðbólga og verðhjöðnun. Með verðbólgu er átt við 

að almennt verðlag hækkar og er því hægt að kaupa færri vörur fyrir peninginn en með 

verðhjöðnun er átt við að almennt verðlag lækkar og er þá hægt að kaupa fleiri vörur fyrir 

peninginn (Gylfi Magnússon, 2000). Ein leið til þess að bregðast við verðbólgu er að verðtryggja 

sparifé og lánsfé en með því heldur peningurinn verðgildi sínu þrátt fyrir verðbólgu. Einnig er 

hægt að vera með breytilega vexti sem fylgja verðbólgunni en breytilegir vextir eiga það til að 

hækka þegar verðbólga hækkar og haldast svo óþarflega háir umfram verðbólgu þegar hún 

lækkar aftur á meðan vextir með verðtryggingu eru alltaf fastir umfram verðbólgu og eru því 

oftast með lægri vexti en breytilegu vextirnir. Upphæð sem er lánuð í dag hefur ekki sama 

verðgildi þegar hún er greidd til baka eftir tíu ár og væri því ekki mikið framboð á lánsfé ef ekki 

væri fyrir verðtryggingu, nema ef vextir sem boðið er upp á eru þeim mun hærri. Sama á við um 

sparifé þar sem líklega væru ansi fáir tilbúnir að leggja fyrir pening í banka og fá sömu upphæð 
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til baka einhverjum árum seinna, upphæð sem ekki er hægt að kaupa jafn mikið fyrir og hefði 

verið hægt þegar peningurinn var lagður fyrir (Vöffin þrjú: Hvað er verðtrygging?, 2015) 

Helsti munurinn á verðtryggðum og óverðtryggðum sparnaðarreikningum eru vaxtakjör 

sem boðið er upp á, í fljótu bragði mætti áætla að verðtryggðir reikningar beri lægri vexti en 

þeir óverðtryggðu. Uppgefin vaxtaprósenta óverðtryggðra reikninga er hins vegar ekki sú sama 

og raunávöxtun þegar verðbólgan er tekin með í reikninginn. Til þess að finna raunvexti 

óverðtryggðra reikninga er verðbólga dregin frá uppgefnum vaxtakjörum, verðbólgumarkmið 

Seðlabanka Íslands er 2,5% en verðbólgan þegar þetta er ritað 7,2% (Seðlabanki Íslands, apríl 

2022).  Þegar raunvextir óverðtryggðra reikninga hafa verið fundnir er hægt að bera þá saman 

við verðtryggða reikninga en aftur á móti er ómögulegt að segja til um hver verðbólgan verður 

í framtíðinni sem gerir samanburð til lengri tíma litið erfiðari. Annar munur á verðtryggðum og 

óverðtryggðum sparnaðarreikningum er að binditími verðtryggðra reikninga er að minnsta kosti 

36 mánuðir (Hallgrímur Oddsson, 2015) 

Af þessu má því segja að verðtryggðir reikningar henta helst þeim sem eru með 

langtímasparnað í huga og vilja að peningarnir haldi verðgildi sínu til lengri tíma. Óverðtryggðir 

reikningar henta hins vegar þeim sem eru með skammtímasparnað í huga og vilja hafa greiðan 

aðgang að fjármagni með stuttum eða engum fyrirvara.  

2.9 Hvað eru fjárfestingar 
Fjárfestingar eiga sér stað á peningamarkaði þar sem þeir sem eiga fjármagn koma saman með 

þeim sem vantar fjármagn. Í raun er verið að lána þeim peninga sem þurfa þá. Markmiðið með 

fjárfestingum er að aðrir ávaxti peningana fyrir þann sem leggur þá til, með öðrum orðum þá 

eru peningarnir að vinna fyrir fjárfestinn. Það eru til margar leiðir til fjárfestinga en þar ber helst 

að nefna: 

− Hlutabréf 

− Sjóðir 

− Fasteignir 

− Skuldabréf 

− Rafmyntir 

Þar sem tilgangur þessarar ritgerðar er fyrst og fremst að gagnast öllum hver svo sem 

kunnátta þeirra á fjármálum kunni að vera þá er lögð áhersla á fjárfestingu í sjóðum og verða 
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útreikningar í niðurstöðukafla einungis beint að þeim þar sem lítillar kunnáttu og tíma er krafist 

til þess að fjárfesta í þeim.  

2.9.1 Hlutabréf 

Hlutabréf eru þekktasta form fjárfestinga og er mest fjallað um þau í daglegu lífi af þeim 

fjárfestingarmöguleikum sem eru til. Með kaupum á hlutabréfum í tilteknu fyrirtæki eignast 

aðili hlut í því fyrirtæki og verður þar með hluthafi eða hluteigandi þess. Hlutabréf geta verið 

skráð eða óskráð en viðskipti með skráð hlutabréf fara fram á opnum markaði þannig að hver 

sem er getur keypt og selt hlutabréfin þegar þeim hentar og óskráð hlutabréf eru ekki seld á 

opnum markaði svo almenningur hefur að jafnaði ekki aðgengi að slíkum bréfum. 

Verð hlutabréfa getur hækkað og lækkað en raunverulegur hagnaður eða tap kemur hins 

vegar ekki í ljós fyrr en bréfin eru seld (Aníta Rut Hilmarsdóttir, Kristín Hildur Ragnarsdóttir og 

Rósa Kristindóttir, 2021). 

2.9.2 Sjóðir 

Með sjóðum er átt við verðbréfa- og fjárfestingarsjóði sem starfræktir eru skv. ákvæðum laga 

nr. 128/2011 um verðbréfasjóði og fjárfestingarsjóði. Hver sjóður setur sér ákveðna fyrir fram 

skilgreinda fjárfestingarstefnu sem á að endurspegla ávöxtunarmarkmið hans. Sjóðir taka við 

fjármagni frá almenningi og er því sameiginlega varið í mismunandi samsetningar verðbréfa og 

annarra fjármálagerninga en með því er áhættunni dreift. Sjóðurinn verður skráður eigandi 

verðbréfa en virði þeirra deilist svo á eigendur í sjóð eftir hlutfallseign þeirra (Arion banki, e.d.) 

2.9.3 Fasteignir 

Einstaklingar geta fjárfest í fasteignum sem hægt er að selja síðar, vonandi með hagnaði, en 

einnig er hægt að leigja fasteignina út og þar með drýgja tekjur sínar. Fasteign er skilgreind sem 

afmarkaður hluti lands ásamt þeim hlutum sem því fylgir, þar með talin mannvirki, en einnig á 

fasteign við um ákveðin eignarhlut í mannvirki sem skiptist á milli margra ein og til dæmis íbúð 

í fjölbýlishúsi (lög um fasteignakaup nr. 40/2002). 

2.9.4 Skuldabréf 

Skuldabréf eru skrifleg yfirlýsing útgefanda um að hann hafi fengið pening að láni og skuldbindur 

það útgefanda til þess að greiða upphæð skuldabréfsins ásamt vöxtum til handhafa þess að 

ákveðnum tíma liðnum. Mismikil áhætta er fólgin í kaupum á skuldabréfum en fer hún helst 
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eftir því hver útgefandi þeirra er, langflest skuldabréf eru gefin út af ríkissjóði og sveitarfélögum 

en skuldabréf þeirra eru almennt talin bera minnsta áhættu. Aðrir þættir geta haft áhrif á 

áhættu sem fólgin er í viðskiptum með skuldabréf en þar ber helst að nefna ávöxtunarkrafa, 

tímalengd og veð í eign sem stendur að baki skuldabréfs (Aníta Rut Hilmarsdóttir, Kristín Hildur 

Ragnarsdóttir og Rósa Kristindóttir, 2021).  

2.9.5 Rafmyntir 

Rafmyntir eru frekar ný gerð fjárfestingarmöguleika en með rafmyntum er átt við gjaldmiðla 

sem ekki eru gefnir út af seðlabönkum eða ríki. Fjárfesting í rafmyntum virkar í raun eins og hver 

önnur gjaldeyrisviðskipti en hægt er að ávaxta peninginn með því að kaupa og selja eftir því 

hvernig gengisþróunin er en einnig er hægt að nýta rafmyntir sem greiðslu fyrir vöru og 

þjónustu  (Aníta Rut Hilmarsdóttir, Kristín Hildur Ragnarsdóttir og Rósa Kristindóttir, 2021).  
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3 Almannatryggingar 
Í þessum kafla verður fjallað um útreikninga á ellilífeyri sem fengnir eru úr reiknivél á heimasíðu 

TR fyrir árið 2020. 

Hámarksréttur á mánuði frá TR árið 2022 er 278.271 kr. í ellilífeyri og 70.317 kr. í 

heimilisuppbót ef viðkomandi hefur töku ellilífeyris 67 ára býr einn og er ógiftur eða ef maki 

dvelur á stofnun fyrir aldraða. Eftirfarandi er tafla sem unnin er upp úr tölum af heimasíðu TR 

og sýnir heildargreiðslur frá stofnuninni síðastliðin 8 ár. Sjá má að kerfið tók breytingum árið 

2017 en þá var tekjutrygging afnumin en ellilífeyrir hækkaði að sama skapi um hærri upphæð 

en tekjutryggingin hafði áður tryggt einstaklingum. Heildar greiðsla fyrir skatt hækkaði um 

tæpar 80.000 kr. á milli ára, árið 2017 sem er töluverð hækkun samanborið við hækkanir sem 

hafa orðið síðan en eftir breytingar á kerfinu hefur ellilífeyrir hækkað að meðaltali um 13.508 

kr. á ári. 

Tafla 7: Hámarksgreiðslur til einstaklinga frá tryggingastofnun, á mánuði fyrir skatt, á árunum 2015 – 2022 
(Tryggingastofnun, e.d.) 

Ár Ellilífeyrir Heimilisuppbót Tekjutrygging  Samtals   

2015 36.337 33.793  114.670  184.800   

2016 39.862 37.071 125.793  202.726   

2017 228.734 52.316    281.050   

2018 239.484 60.516    300.000   

2019 248.105 62.695    310.800   

2020 256.789 64.889    321.678   

2021 266.033 67.225    333.258   

2022 278.271 70.317   348.588   

 

Tafla 8 hér á eftir sýnir heildargreiðslur til einstaklinga fengna af vef TR miðað við þær 

forsendur að viðkomandi hafi engar aðrar tekjur, búi einn og sé ógiftur, ekkill/ekkja eða eigi 
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maka á hjúkrunarheimili miðað við árið 2022. Eins og sjá má er gert ráð fyrir að einstaklingur 

sem rekur einn heimili geti að lifað á 292.873 kr. á mánuði en samhliða ellilífeyri getur 

einstaklingur haft allt að 225.000 kr. í tekjur, meðal annars af atvinnu án þess að til skerðingar 

komi. Sama er ekki hægt að segja um aðrar tekjur, greiðslur úr lífeyrissjóði eða fjármagnstekjur 

en einstaklingur getur verið með allt að 25.000 kr. í aðrar tekjur, greiðslur úr lífeyrissjóði eða í 

fjármagnstekjur samhliða ellilífeyri áður en til skerðingar kemur. Greiðslur úr séreignarsjóðum 

og skattskyldar bætur sveitarfélaga hafa ekki áhrif á ellilífeyri og koma þær greiðslur ekki til 

lækkunar. Ef einstaklingur er með 225.000 kr. í tekjur af atvinnu samhliða ellilífeyri getur 

viðkomandi verið með ráðstöfunartekjur upp á 433.908 kr. 

Tafla 8: Hámarksgreiðslur frá tryggingastofnun til einstaklings sem býr einn og er ekki með aðrar tekjur, 
tölur ársins 2022 (Tryggingastofnun, e.d.) 

Greiðslur frá tryggingastofnun Á mánuði Á ári 

Ellilífeyrir 278.271 3.339.252 

Heimilisuppbót 70.317 848.804 

Orlofs- og desemberuppbót - 104.929 

Samtals 348.588 4.287.985 

   

Frádreginn skattur  109.631 1.315.572 

Persónuafsláttur (100% nýting) 53.916 646.992 

Samtals eftir skatt 292.873 3.514.476 

Tafla 9 sýnir heildargreiðslur til einstaklings miðað við sömu forsendur og hér að ofan um 

engar aðrar tekjur en við bætist maki eða sambúðaraðili. Stærsta breytingin sem á sér stað er 

sú að heimilisuppbótin dettur út en á móti kemur að hægt er að gera ráð fyrir tvöfaldri innkomu 

svo heildargreiðsla frá TR, miðað við að báðir aðilar uppfylli skilyrði um fulla greiðslu úr sjóðnum, 

yrði því 489.342 kr. á mánuði. Ef báðir aðilar eru með vinnu samhliða ellilífeyrinum sem greiðir 

225.000 kr. yrðu heildarráðstöfunartekjur heimilisins eftir skatt 780.552 kr. Sú staða er frekar 

ólíkleg þar sem hvorugur aðili væri búin að safna sér upp lífeyri á lífsleiðinni og væru því bæði 

að hefja störf samhliða ellilífeyri í fyrsta skiptið. Ef sú staða kæmi upp myndi hún ekki endast til 

lengri tíma og er ekki fjallað um hana frekar hér. 
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Tafla 9: Hámarksgreiðslur frá tryggingastofnun til einstaklings sem býr ekki einn og er ekki með aðrar tekjur, 
tölur ársins 2022 (Tryggingastofnun, e.d.) 

Greiðslur frá tryggingastofnun Á mánuði Á ári 

Ellilífeyrir 278.271 3.339.252 

Heimilisuppbót - - 

Orlofs- og desemberuppbót - 104.929 

Samtals 278.271 3.444.181 

   

Frádreginn skattur  87.516 1.050.192 

Persónuafsláttur (100% nýting) 53.916 646.992 

Samtals eftir skatt 244.671 2.936.052 

Hægt er að fresta úttekt ellilífeyris til allt að 72 ára aldurs gegn varanlegri hækkun ellilífeyris 

(Tryggingastofnun, e.d.). Töflur 10 og 11 sýna hverjar heildargreiðslur frá TR verða sé það gert 

miðað við sömu forsendur og í fyrri töflum hér að ofan um engar aðrar tekjur. Í töflu 10 má sjá 

heildargreiðslur miðað við að einstaklingur búi einn og í töflu 11 má sjá heildargreiðslur miðað 

við að einstaklingur búi með maka eða öðrum sambúðaraðila. 

Tafla 10: Hámarksgreiðslur frá tryggingastofnun til einstaklings sem býr einn,  er ekki með aðrar tekjur  og 
frestar töku ellilífeyri til 72 ára aldurs, tölur ársins 2022(Tryggingastofnun, e.d.) 

Greiðslur frá tryggingastofnun Á mánuði Á ári 

Ellilífeyrir 384.125 4.609.500 

Heimilisuppbót 97.066 1.164.792 

Orlofs- og desemberuppbót - 144.844 

Samtals 481.191 5.919.136 

   

Frádreginn skattur  158.531 1.902.372 

Persónuafsláttur (100% nýting) 53.916 646.992 

Samtals eftir skatt 376.356 4.518.912 
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Eins og sjá má í töflu 10. hefur bæði ellilífeyrir og heimilisuppbótin hækkað töluvert við að 

fresta töku ellilífeyris til 72 ára aldurs. Heildargreiðsla til einstaklings eftir skatt hefur hækkað úr 

292.873 kr. á mánuði í 376.356 kr. á mánuði eða um 83.483 kr. á mánuði. Viðmið um skerðingu 

ellilífeyris vegna annarra tekna eru óbreytt og er því möguleiki fyrir einstakling sem býr einn að 

vera með heildarráðstöfunartekjur upp á 516.188 kr. á mánuði ef hann vinnur samhliða 

ellilífeyrinum og fær 225.000 kr. á mánuði sem er 82.280 kr. hærra en ef hann hefði ekki frestað 

töku ellilífeyris. 

Tafla 11: Hámarksgreiðslur frá tryggingastofnun til einstaklings sem býr ekki einn,  er ekki með aðrar tekjur  
og frestar töku ellilífeyri til 72 ára aldurs, tölur ársins 2022 (Tryggingastofnun, e.d.) 

Greiðslur frá tryggingastofnun Á mánuði Á ári 

Ellilífeyrir 384.125 4.609.500 

Heimilisuppbót - - 

Orlofs- og desemberuppbót - 144.844 

Samtals 384.125 4.754.344 

   

Frádreginn skattur  121.694 1.460.328 

Persónuafsláttur (100% nýting) 53.916 646.992 

Samtals eftir skatt 316.347 3.796.164 

Tafla 11 sýnir heildargreiðslur til einstaklings miðað við sömu forsendur og hér að ofan, það 

er að töku ellilífeyris hafi verið frestað til 72 ára aldurs og að einstaklingur hafi engar aðrar tekjur 

en við bætist maki eða sambúðaraðili. Eins og áður er stærsta breytingin sem á sér stað sú að 

heimilisuppbótin dettur út en á móti kemur að hægt er að gera ráð fyrir tvöfaldri innkomu.  

Heildargreiðsla frá TR, miðað við að báðir aðilar uppfylli skilyrði um fulla greiðslu úr sjóðnum og 

báðir aðilar ákveða að fresta töku ellilífeyris til 72 ára aldurs, yrði því 632.694 kr. á mánuði sem 

er 143.352 kr. hærri greiðsla á mánuði eftir skatt en ef hvorugur aðili hefði frestað töku 

ellilífeyris. Ef báðir aðilar eru með vinnu samhliða ellilífeyrinum sem greiðir 225.000 kr. yrðu 

heildarráðstöfunartekjur heimilisins eftir skatt 1.032.376 kr. á mánuði sem er 251.824 kr. hærra 

en ef báðir aðilar hefðu ekki frestað töku ellilífeyris. Eins og áður segir er sú staða er frekar 

ólíkleg þar sem hvorugur aðili væri búin að safna sér upp lífeyri á lífsleiðinni og væru því bæði 
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að hefja störf samhliða ellilífeyri í fyrsta skiptið. Ef sú staða kæmi upp myndi hún ekki endast til 

lengri tíma og er ekki fjallað um hana frekar hér. 

Á mynd 9 má sjá varanlega hækkun ellilífeyris fyrir hvern mánuð sem töku er frestað. 

Hækkunin er að meðaltali 1.764 kr. fyrir hvern mánuð sem honum er frestað eða um 21.171 kr. 

fyrir hvert ár sem töku ellilífeyri er frestað. Ef töku ellilífeyris er frestað um eitt ár verður 

varanleg hækkun greiðslna 16.096 kr. á mánuði fyrir skatt, eftir tvö ár bætist við varanleg 

hækkun upp á 18.366 kr. á mánuði fyrir skatt, eftir þrjú ár bætist við varanleg hækkun ellilífeyris 

upp á 20.704 kr. á mánuði fyrir skatt, eftir fjögur ár bætist við varanleg hækkun upp á 23.374 

kr. á mánuði fyrir skatt og eftir fimm ár bætist við varanleg hækkun ellilífeyris upp á 26.714 kr. 

fyrir skatt. Ef töku ellilífeyris er ekki frestað er mánaðarleg greiðsla miðað við fullan rétt og engar 

aðrar tekjur 278.271 kr. fyrir skatt eins og áður segir. Miðað við sömu forsendur um engar aðrar 

tekjur og fullan rétt til ellilífeyris kemur inn stighækkandi, varanleg hækkun á mánaðarlegum 

greiðslum ellilífeyris eftir því hversu lengi töku er frestað. Eftir eitt ár í frestun er mánaðarleg 

greiðsla 294.967 kr. fyrir skatt, eftir tvö ár er mánaðarleg greiðsla 313.333 kr. fyrir skatt, eftir 

þrjú ár er mánaðarleg greiðsla 334.037 kr. fyrir skatt, eftir fjögur ár er mánaðarleg greiðsla 

357.411 kr. fyrir skatt og eftir fimm ár, og þar af leiðandi fullnýtta heimild til frestunar, er 

mánaðarleg greiðsla 384.125 kr. fyrir skatt. Heildar varanleg hækkun eftir fimm ár eru 105.854 

kr. fyrir skatt á mánuði. 

 

Mynd 7: Varanleg hækkun á mánaðarlegum greiðslum ellilífeyris frá Tryggingastofnun eftir því hversu lengi 
töku ellilífeyris er frestað (Tryggingastofnun, e.d.) 
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4 Skyldusparnaður 
Í þessum kafla verður tekinn fyrir skyldusparnaður einstaklinga í lífeyrissjóði og ávöxtun á 

eignasafni lífeyrissjóða sem skapar réttindi sjóðsfélaga í samtryggingarsjóð. Einnig verður það 

skoðað hvernig hægt er að haga greiðslum úr sjóðnum eftir starfslok en, til einföldunar verður 

ekki gert ráð fyrir sköttum í þessum kafla. Nánar verður tekið tillit til skatta i kafla 8. Samkvæmt 

lögum nr. 129/1997 um skyldutryggingu lífeyrisréttinda og starfsemi lífeyrissjóða er lögbundið 

lágmarksiðgjald í skyldusparnað 12% af heildartekjum einstaklinga á vinnumarkaði og skiptist 

það jafnan þannig að 4% af heildartekjum koma frá launþega og 8% af heildartekjum kemur 

með mótframlagi launagreiðanda. Í kjarasamningum er hins vegar kveðið á um 15,5% iðgjald í 

skyldusparnað og skiptist hann þannig að launþegar greiða áfram 4% af heildartekjum og 

launagreiðendur leggja til 11,5% mótframlag. Eins og fram kemur í kafla 2.5 hafa einstaklingar 

með kjarasamning milli Alþýðusambandi Íslands og Samtaka atvinnulífsins kost á því að ráðstafa 

hluta af skyldusparnaði sínum í tilgreinda séreign en í flestum tilfellum þarf að óska sérstaklega 

eftir því. 

Flestir lífeyrissjóðir bjóða upp á ólíkar fjárfestingarleiðir sem hafa mismunandi áhættustig  

svo sjóðfélagi getur valið þá leið sem hentar best með tilliti til aldurs og þeirrar áhættu sem vilji 

er til að taka. Sá hluti sparnaðar sem er ekki ráðstafað í tilgreinda séreign fer í samtryggingarsjóð 

sem hefur sína eigin fjárfestingarstefnu. 

Hér eftir verður mismunur á lokaupphæð skoðaður eftir því hvort allt iðgjaldið, það er 

15,5%, sé greitt í samtryggingarsjóð eða hvort 12% sé greitt í samtryggingarsjóð og 3,5% sé lagt 

í tilgreinda séreign en einnig verður lokaupphæð eftir mismunandi ávöxtun borin saman. 

Ákveðið var að skoða ávöxtun frá 2% til 6% en ástæðan fyrir því er sú að á reiknivélum á síðum 

lífeyrissjóðanna er hægt að velja um mismunandi ávöxtun fyrir útreikning og er þar boðið upp 

á að setja inn vexti á þessu bili.  

4.1 12% í samtryggingu og 3,5% í tilgreinda séreign 
Fyrst verður tekið fyrir 12% iðgjald og 3,5% iðgjald, sitt í hvoru lagi og hvernig mismundandi 

ávöxtun hefur áhrif á heildarupphæð við 67 ára aldur en eins og áður segir er sá hluti iðgjalds 
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sem greiddur er i tilgreinda séreign ávaxtaður á annan hátt og með hærri ávöxtunarvon en sá 

hluti sem greiddur er í samtryggingu en áhættan við að sá hluti sem greiddur er í tilgreinda 

séreign tapist að öllu leyti eða að hluta er einnig hærri.   

Í töflu 12 er að sjá greitt iðgjald einstaklings á vinnumarkaði miðað við 12% lögbundið 

lágmarksiðgjald og miðgildistekjur eftir aldurshópum (sjá kafla 2.3.2) frá 16 – 67 ára. Með 

greiddu iðgjaldi  er átt við framlag launþega, 4% af heildartekjum, og framlag launagreiðanda, 

8% af heildartekjum og með heildarupphæð er átt við lokaupphæð sjóðsfélaga við 67 ára aldur 

eftir að vöxtum hefur verið bætt við. Eins og sjá má er greitt iðgjald óbreytt í allri töflunni en 

það er vegna þess að í öllum tilfellum er gert ráð fyrir 12% iðgjaldi svo uppsöfnun greidds 

iðgjalds hækkar ekki. Hins vegar breytast vextir og þar með heildarupphæð eftir því sem 

vextirnir hækka. Í þessu tilfelli fer allt iðgjald í samtryggingarsjóð og getur einstaklingur ekki haft 

áhrif á ávöxtun þar sem lífeyrissjóðir bera skyldu til þess að ávaxta iðgjöld í samtryggingarsjóði 

á ábyrgan hátt og er því frekar óraunhæft að ná 6% raunávöxtun lífeyrissparnaðar og er líklegra 

að raunávöxtun verði á bilinu 2% - 4%.  

Tafla 12: Greitt iðgjald, vextir og heildarupphæð miðað við mismunandi ávöxtun, 12% iðgjald og 
miðgildistekjur eftir aldursbilum frá 16 - 67 ára 

12% iðgjald 

 
Vextir 

 
Greitt 
iðgjald 

 
Ávöxtun 

 
Heildarupphæð 

Hlutfall 
ávöxtunar af 
greiddu iðgjaldi 

2% 32.221.080 18.828.052 52.159.132 61% 

2,5% 32.221.080 26.982.624 59.313.704 83% 

3% 32.221.080 35.329.915 67.660.995 109% 

3,5% 32.221.080 45.087.462 77.418.542 139% 

4% 32.221.080 56.514.328 88.845.408 175% 

4,5% 32.221.080 69.919.207 102.250.287 216% 

5% 32.221.080 85.670.134 118.001.214 265% 

5,5% 32.221.080 104.206.101 136.537.181 322% 

6% 32.221.080 126.050.967 158.382.047 390% 
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Í töflu 13 er takið fyrir greitt iðgjald einstaklings á vinnumarkaði miðað við 3,5% 

umframiðgjald og miðgildistekjur eftir aldurshópum (sjá kafla 2.3.2) frá 16 – 67 ára. Þessum 

hlutaiðgjaldsins er eins og áður segir hægt að ráðstafa í tilgreinda séreign og sé það gert er hægt 

að gera ráð fyrir hærri ávöxtun, eða sambærilegri og á viðbótarlífeyrissparnaði sem fjallað 

verður um í kafla 5. 

Tafla 13: Greitt iðgjald, vextir og heildarupphæð miðað við mismunandi ávöxtun, 3,5% iðgjald og 
miðgildistekjur eftir aldursbilum frá 16 - 67 ára 

3,5% iðgjald 

 
Vextir 

 
Greitt 
iðgjald 

 
Ávöxtun 

 
Heildarupphæð 

Hlutfall 
ávöxtunar af 
greiddu iðgjaldi 

2% 9.397.815 5.815.265 15.213.080 62% 

2,5% 9.397.815 7.902.015 17.299.830 84% 

3% 9.397.815 10.336.642 19.734.457 110% 

3,5% 9.397.815 13.182.593 22.580.408 140% 

4% 9.397.815 16.515.429 25.913.244 176% 

4,5% 9.397.815 20.425.185 29.823.000 217% 

5% 9.397.815 25.019.206 34.417.021 266% 

5,5% 9.397.815 30.425.529 39.823.344 324% 

6% 9.397.815 36.796.949 46.194.764 392% 

 

4.2 15,5% í samtryggingu 
Í töflu 14 má sjá greitt iðgjald einstaklings á vinnumarkaði miðað við að 15,5% iðgjald sé lagt að 

fullu í samtryggingarsjóð og ekkert sé greitt í tilgreinda séreign og miðgildistekjur eftir 

aldurshópum (sjá kafla 2.3.2) frá 16 – 67 ára. Með greiddu iðgjaldi  er átt við framlag launþega, 

sem helst óbreytt eða 4% af heildartekjum, og framlag launagreiðanda, sem hækkar úr 8% og í 

11,5% af heildartekjum en hækkun mótframlags launagreiðanda er fólgin í 3,5% umframiðgjaldi 

sem fjallað er um hér á undan. Eins og áður helst greitt iðgjald óbreytt þar sem einungis er verið 

að skoða mismunandi ávöxtun. Greitt iðgjald í samtryggingarsjóð hækkar úr 32.221.080 kr. í 
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41.618.895 kr., hækkunin er því 9.287.815 eða 28,7% hækkun yfir allt tímabilið. 

Heildaruppsöfnun í samtryggingarsjóð er töluvert hærri en áður eða frá 15.213.080 kr. hærri 

fyrir 2% ávöxtun til 46.194.763 kr. hærri fyrir 6% ávöxtun. Að meðaltali er heildaruppsöfnun 

27.888.794 kr. hærri þegar greitt er 15,5% iðgjald í samtryggingarsjóð en þegar greitt er 12% 

iðgjald. Heildarupphæð er í öllum tilfellum 29.2% hærri við 15,5% iðgjald en hún var við 12%  

Tafla 14: Greitt iðgjald og vextir  miðað við mismunandi ávöxtun, 15,5% framlag og miðgildistekjur eftir 
aldursbilum frá 16 - 67 ára 

15,5% framlag 

 
Vextir 

 
Greitt iðgjald 

 
Ávöxtun 

 
Heildaruppsöfnun 

Hlutfall ávöxtunar  af 
greiddu iðgjaldi 

2% 41.618.895 25.753.317 67.372.212 62% 

2,5% 41.618.895 34.994.640 76.613.535 84% 

3% 41.618.895 45.776.557 87.395.452 110% 

3,5% 41.618.895 58.380.056 99.998.951 140% 

4% 41.618.895 73.139.757 114.758.652 176% 

4,5% 41.618.895 90.454.392 132.073.287 217% 

5% 41.618.895 110.799.339 152.418.234 266% 

5,5% 41.618.895 134.741.630 176.360.525 324% 

6% 41.618.895 162.957.915 204.576.810 392% 

 

iðgjald. Uppsöfnun vaxta er einnig hærri hér en áður en þeir eru 5.925.265 kr. hærri við 2% 

ávöxtun og 36.906.948 kr. hærri við 6% ávöxtun. Ávöxtun eru frá 29,3% til 29,9% hærri við 

15,5% iðgjald heldur en hún var við 12% iðgjald svo hærra iðgjald skilar sér að mjög litlu leyti í 

aukinni ávöxtun eða um 0,13% til 0,73%.   

Ef töflur 12 og 13 eru lagðar saman fást sömu tölur og eru í eru í töflu 14 en munurinn er 

hins vegar sá að í töflu 14 er allur sparnaðurinn ávaxtaður að sömu vöxtum sem væru þeir sömu 

og gert er ráð fyrir í töflu 12 en hins vegar er von á hærri ávöxtun í töflu 13. 
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4.3 Greiðslur úr skyldusparnaði 
Í kafla 2.2 er meðallífaldur á Íslandi skoðaður en þar sést að meðallífaldur árið 2020 er 77,2 ár, 

meðallífaldur þeirra sem ná 65 ára aldri árið 2020 er 83,1 ár og í rannsókn Our World in Data er 

gert ráð fyrir að lífslíkur Íslendinga fari hækkandi næstu áratugi og verði komin yfir 87 ár árið 

2060. Í þessum kafla verður ekki gert ráð fyrir sköttum en skattar verða reiknaðir með í dæmum 

í kafla 8. 

Við útreikning greiðslna úr samtryggingarsjóði verður gert ráð fyrir í þessari ritgerð að 

lífeyrissjóðir dreifi greiðslum á 16 ár frá 67 ára til 83 ára sem var meðallífaldur þeirra sem náð 

höfðu 65 ára aldri árið 2020.  Þessar greiðslur breytast ekki yfir tímabilið, nema þá bara vegna 

breyttrar ávöxtunar, og er greitt úr samtryggingarsjóð til æviloka, afgangsuppsöfnun þeirra sem 

lifa skemur en 16 ár er þá nýtt til þess að halda áfram greiðslum til þeirra sem lifa lengur en 16 

ár. Í töflu 15 eru árlegar og mánaðarlegar greiðslur miðað við að 15,5% iðgjald og mismunandi 

ávöxtun og í töflu 16 eru árlegar og mánaðarlegar greiðslur miðað við að 12% iðgjald og 

mismunandi ávöxtun. Í báðum tilfellum er gert ráð fyrir að greiðslum sé dreift á 16 ár eða 192 

mánuði 

Tafla 15: Greiðslur úr samtryggingu á ári og mánuði miðað við mismundandi ávöxtun á 15,5% iðgjaldi dreift 
á 16 ár 

15,5 % iðgjald í samtryggingu 

Ávöxtun Árlegar greiðslur Mánaðarlegar greiðslur 

2% 4.838.999 407.478 

2,5% 5.696.389 481.101 

3% 6.722.167 569.493 

3,5% 7.951.584 675.813 

4% 9.427.523 803.918 

4,5% 11.202.166 958.522 

5% 13.339.035 1.145.386 

5,5% 15.915.479 1.371.554 

6% 19.025.704 1.645.638 
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Tafla 16: : Greiðslur úr samtryggingu á ári og mánuði miðað við mismundandi ávöxtun á 12% iðgjaldi dreift 
á 16 ár 

12 % iðgjald í samtryggingu 

Ávöxtun Árlegar greiðslur Mánaðarlegar greiðslur 

2% 3.746.322 315.467 

2,5% 4.410.108 372.465 

3% 5.204.258 440.897 

3,5% 6.156.065 523.210 

4% 7.298.728 622.388 

4,5% 8.672.645 742.082 

5% 10.326.995 886.751 

5,5% 12.321.661 1.061.848 

6% 14.729.577 1.274.043 

 

Sjá má að greiðslur eru á bilinu 92.011 kr. til 371.596 kr. hærri á mánuði eða að meðaltali 

202.195 kr. hærri úr samtryggingarsjóði ef greitt er í sjóðinn 15,5% iðgjald en ef greitt er 12% 

iðgjald hækkun er í öllum tilfellum 29%. Hins vegar bætast við greiðslurnar úr samtryggingu 

vegna 12% iðgjalds, tímabundið, greiðslur úr tilgreindri séreign en þær má sjá í töflu 17.   

Þegar greiðslum úr tilgreindri séreign er bætt við greiðslur vegna 12% iðgjalds í 

samtryggingu verða heildartekjur 8,5% - 11,7% hærri en greiðslur úr samtryggingu vegna 15,5% 

iðgjalds úr samtryggingarsjóði ef greiðslum úr tilgreindri séreign er dreift á 10 ár eða 120 

mánuði sé ávöxtun sú sama. Ef greiðslum úr tilgreindri sameign er dreift á 16 ár eða 192 mánuði 

og ávöxtun er sú sama verða greiðslurnar 0,08% - 0,12% hærri, sé þeim hins vegar dreift á 20 

ár eða 240 mánuði og ávöxtun sé sú sama, eru greiðslur vegna 12% samtryggingar og 3,5% 

tilgreindrar sameignar 2,57% - 3,75% lægri en vegna greiðslna úr samtryggingu vegna 15,5% 

iðgjalds.  

Eins og áður hefur komið fram er hægt að vonast eftir hærri ávöxtun á tilgreindri séreign 

en samtryggingu og geta því greiðslur orðið hærri á öllum tímabilum ef ávöxtun tilgreindar 

séreignar er hærri en samtryggingar. 
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Tafla 17: Greiðslur úr lífeyrissjóði á ári og á mánuði miðað við 3,5% umfram iðgjald og að greiðslum sé dreift 
á 10 ár, 16 ár og 20 ár 

Ávöxtun 10 ár 120 mánuðir 16 ár 192 mánuðir 20 ár 240 mánuðir 

2% 1.660.411 139.748 1.098.476 92.499 912.139 76.832 

2,5% 1.928.446 162.746 1.292.829 109.187 1.082.668 91.482 

3% 2.246.097 190.082 1.525.317 129.221 1.287.831 109.174 

3,5% 2.623.284 222.639 1.803.920 153.313 1.535.055 130.576 

4% 3.071.989 261.487 2.138.341 182.339 1.833.406 156.507 

4,5% 3.606.694 307.926 2.540.388 217.363 2.193.950 187.970 

5% 4.244.916 363.531 3.024.434 259.689 2.630.201 226.195 

5,5% 5.007.843 430.216 3.607.978 310.911 3.158.664 272.690 

6% 5.921.121 510.305 4.312.331 372.977 3.799.500 329.307 

 

Í töflu 5 í kafla 2.3.2 eru settar fram miðgildistekjur eftir aldurshópum árið 2020 en miðgildi 

heildartekna allra aldurshópa er samkvæmt því 5.855.000 kr. ár ári og 488.000 kr. á mánuði. Ef 

15,5% iðgjald er greitt í samtryggingu þarf ávöxtun að vera á bilinu 2,5% - 3% til þess að halda 

þessum miðgildistekjum áfram eftir starfslok. Til þess að halda miðgildi heildartekna þegar það 

er hæst eða 8.094.000 kr. á ári þarf ávöxtun að vera á bilinu 3,5% - 4% sem er heldur hátt miðað 

við að allar greiðslur fari í samtryggingu. 

Ef hluti iðgjalds er greitt í tilgreinda séreign þarf ávöxtun hins vegar að vera á bilinu 2% - 

2,5% til þess að ná miðgildi heildartekna allra hópa ef greiðslum tilgreindrar séreignar er dreift 

á 10 ár og á milli 2,5% og 3% ef taka á út séreign á 16 árum eða 20 árum. Til þess að ná hæsta 

miðgildi heildartekna úr töflu 5 eða 8.094.000 kr. á ári þarf ávöxtun að vera á bilinu 3,5% - 4% 

hvort sem séreign er tekin út á 10, 16 eða 20 árum. Hér er gert ráð fyrir að ávöxtun 

samtryggingar og tilgreindrar séreignar sé sú sama. 

Þessi útreikningur er í raun mikil einföldun á raunverulegum aðstæðum í ljósi þess að 

íslenska lífeyrissjóðskerfið er sjóðsöfnunarkerfi. en eins og áður segir fer stór hluti iðgjalds í 

sameignarsjóð sem deilt er á alla óháð því hversu lengi einstaklingur lifir og er hluti þeirra sem 
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deyja yngri notaður til þess að greiða fyrir þá sem lifa lengur. Einstaklingur hefur hins vegar kost 

á að velja á hversu löngum tíma hann tekur út tilgreinda séreign en það gæti borgað sig að taka 

hana út á styttri tíma til  þess að drýgja tekjurnar á meðan hægt er að njóta þeirra og heilsan 

leyfir.  

Þegar kemur að skyldusparnaði er ljóst að einstaklingar hafa ekki mikið vald til þess að hafa 

áhrif á það hver uppsöfnun samtryggingar verður en einstaklegar geta í flestum tilfellum valið í 

hvaða lífeyrissjóð þeir vilja greiða. Þar sem lífeyrissjóðunum ber skylda til þess að tryggja þann 

hluta sparnaðar hafa þeir ekki mikið svigrúm til þess að taka áhættu í fjárfestingum og þar með 

hafa þeir ekki eins mikla möguleika á að ávaxta upphæðina. Hækkun iðgjalds úr 12% í 15,5% 

hefur einhver áhrif á uppsöfnun en möguleiki einstaklinga á að ráðstafa 3,5% umframiðgjaldi í 

tilgreinda séreign er það sem hægt er að hafa mest áhrif á en útreikningar vegna tilgreindrar 

séreignar eru eins og á viðbótarlífeyrissparnaði eins og áður segir og betur er fjallað um 

mismunandi ávöxtunarleiðir í kafla 5.  

Þar sem iðgjöld í lífeyrissjóð eru reiknuð og dregin frá áður en skattur er tekinn af tekjum 

þá er tekjuskattur dregin frá greiðslum úr lífeyrissjóði og má því gera ráð fyrir að útreikningur í 

töflum 15 til 17 séu greiðslur fyrir skatt. Þegar þetta er skrifað eru þrjú skattþrep en með því er 

átt við að mishátt hlutfall tekna er greitt í skatt eftir því hversu háar tekjurnar eru. Eins og áður 

segir verður gert ráð fyrir sköttum í útreikningum í kafla 8 en þeim er sleppt hér til einföldunar.   
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5 Viðbótarlífeyrissparnaður 
Í þessum kafla verður farið í útreikninga á viðbótarlífeyrissparnaði miðað við miðgildistekjur 

eftir aldurshópum frá 16 – 67 ára sem fjallað var um í kafla 2.3. Skoðaður verður munur á 

heildaruppsöfnun viðbótarlífeyrissparnaðar einstaklings eftir því hvort valið er að verja 2% eða 

4% af tekjum í viðbótarlífeyri auk 2% mótframlags launagreiðanda og eftir því hve há ávöxtun 

er. 

Launþegar hafa val um að greiða allt að 4%  af heildaratvinnutekjum í 

viðbótarlífeyrissparnað og velji launþegi að gera það þá greiðir launagreiðandi mótframlag, 

minnst 2% af heildaratvinnutekjum launþega, en nánar er ákveðið um mótframlag í 

kjarasamningum. Hafa ber því í huga að útreikningar í þessum kafla gera alltaf ráð fyrir 2% 

mótframlagi launagreiðanda og er uppsöfnun mótframlags því alltaf sú sama, breytingarnar 

eiga sér stað í uppsöfnun launþega eða í ávöxtun. Ólíkt skyldusparnaðinum hefur einstaklingur 

meira val um ávöxtun sparnaðar þar sem einstaklingur getur valið hvaða fjárfestingarleið hentar 

hverju sinni. Viðbótarlífeyrissparnaðurinn er valkvæður sparnaður og því bera lífeyrissjóðir ekki 

sömu skyldu til þess að ávaxta sparnaðinn á ábyrgan hátt eins og þegar kemur að 

skyldusparnaðinum. Lífeyrissjóðir geta því boðið upp á áhættumeiri fjárfestingarleiðir sem 

getur skilað sér í hærri ávöxtun til sjóðfélaga. Ástæðan fyrir því að lífeyrissjóðirnir þurfa að vera 

með ábyrga fjárfestingarstefnu þegar kemur að skyldusparnaði er sú að þó svo að hægt sé að 

ná góðri ávöxtun til skamms tíma eða 5 – 10 ára þá er það mjög ólíklegt að ávöxtun haldist há 

til lengdar heldur er nokkuð líklegt að langtímaávöxtunin verði bara lítið betri eða jafnvel verri 

en hjá þeim sem var með ábyrga stefnu. Eins hjá skyldusparnaðinum er iðgjald í viðbótarlífeyri 

dregið frá heildartekjum áður en skatturinn er reiknaður og er því tekinn skattur af greiðslum 

úr lífeyrissjóði, til einföldunar verður ekki gert ráð fyrir skatti í útreikningum hér en hann verður 

reiknaður með í kafla 8. 
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5.1 Ávöxtunarleiðir lífeyrissjóðanna 
Í þessum kafla verða skoðaðar mismunandi ávöxtunarleiðir lífeyrissjóðanna en einungis verður 

fjallað um leiðir hjá tveimur sjóðum Almenna lífeyrissjóðnum (hér eftir Almenna) og Lífsverk 

lífeyrissjóði (hér eftir Lífsverk). Lífeyrissjóðir á Íslandi eru fleiri en ekki verður fjallað frekar um 

þá hér. 

Lífeyrissjóðir geta boðið einstaklingum að velja hvernig viðbótarlífeyrissparnaðurinn er 

ávaxtaður en sem dæmi verða skoðaðar þær sjö ávöxtunarleiðir sem boðið er upp á hjá 

Almenna lífeyrissjóðinum (hér eftir Almenni). Á heimasíðu Almenna er að finna upplýsingar um 

mismunandi ávöxtunarleiðir sem allar hafa mismunandi fjárfestingarstefnu. Einstaklingur getur 

því valið um það í hverskonar eignasamsetningu þeir vilja að fjárfest sé með sparnaðnum þeirra 

en einnig geta þeir fært sig á milli ávöxtunarleiða ef þeir óska þess. Tekið skal fram að uppgefin 

ávöxtun á heimasíðu Almenna er nafnávöxtun en ekki raunávöxtun svo hafa ber í huga að ávallt 

þarf að gera ráð fyrir að draga þurfi verðbólgu frá vöxtum sem fjallað er um í tengslum við 

Almenna.   

Almenni býður upp á ávöxtunarleiðir sem hafa ólíkar áherslur. Sem dæmi fjárfestir Ríkissafn 

að mestu leyti í löngum ríkisskuldabréfum en ávöxtun á þeim sveiflast töluvert, gefið er upp að 

lægsta ávöxtun sem safnið hefur gefið undanfarin ár er 0,6% en hæsta ávöxtun er 11,3%. 

Innlánasafn fjárfestir einungis í innlánum en ávöxtun þess hefur verið nokkuð stöðugri en lægsta 

ávöxtun þess undanfarin ár er 3,5% og hæsta ávöxtun þess undanfarin ár er 6,5%.  

Einnig býður Almenni upp á að ráðstafa sparnaði í blönduð eignasöfn, Ævisafn I, Ævisafn II 

og Ævisafn III, en helsti munurinn á þeim er hversu stórum hluta er varið í fjárfestingu á 

hlutabréfum. Ævisöfnin er hugsuð þannig að hvert þeirra hentar einstaklingum á ákveðnu 

aldursbili þannig að því yngri sem einstaklingur er því hærra hlutfalli er varið í fjárfestingar á 

hlutabréfum sem getur skilað sér í hærri langtíma ávöxtun en því fylgir einnig aukin áhætta.  

Ævisafn I fjárfestir allt að 80% í hlutabréfum svo það hentar þeim sem ætla að ávaxta 

sparnað sinn til lengri tíma og er sú ávöxtunarleið því hugsuð fyrir þá sem eru á aldrinum 16 – 

44 ára sem þýðir að sparnaðurinn er fjárfestur til 23 – 51 ára og er því gott rými til þess að taka 

áhættu í fjárfestingum. Lægsta ávöxtun Ævisafns I undanfarin ár er 0,7% en sú hæsta er 22,6% 

og með það í huga er hægt að vænta hærri ávöxtun sparnaðar til lengri tíma. 
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 Ævisafn II er hugsað fyrir einstaklinga á aldrinum 45 – 56 ára og hefur sjóðurinn því  11 – 

22 ár til þess að ávaxta sparnaðinn, í Ævisafni II er fjárfest um 55% í hlutabréfum svo áhættan 

og þar með ávöxtunin getur verið töluvert minni en í Ævisafni I. Lægsta ávöxtun safnsins 

undanfarin ár er 2,5% en sú hæsta er 16,8% sem gefur enn nokkuð góða von um 

langtímaávöxtun þó svo að hún geti verið lægri en í Ævisafni I.  

Að lokum fjárfestir Ævisafn III að mestu leyti í skuldabréfum sem almennt skila lægri 

ávöxtun en hlutabréf en á sama tíma töluvert minni áhættu, safnið er hugsað fyrir einstaklinga 

sem eru 57 ára og eldri en þeir hafa innan við 10 ár þangað til þeir verða 67 ára og er það því 

ekki tíminn til þess að taka áhættu með sparnaðinn. Lægsta ávöxtun safnsins undanfarin ár er 

4,5% og sú hæsta er 10,4% svo almennt er sparnaðurinn nokkuð öruggur í þessu safni 

samanborið við Ævisafn I og Ævisafn II en ekki er eins mikil von um háa ávöxtun.  

Eins og áður segir geta einstaklingar valið um að flakka á milli ávöxtunarleiða en það er 

annað hvort gert að frumkvæði einstaklings hverju sinni en einnig er hægt að velja 

ávöxtunarleið sem heitir Ævileiðin en þá er einstaklingur sjálfkrafa færður á milli Ævisafns I, II 

og III eftir því sem hann eldist. Að velja Ævileiðina er góður kostur fyrir þá sem ekki fylgjast 

reglulega með viðbótarlífeyrinum sínum, hafa ekki mikið vit eða áhuga á lífeyrismálum og 

fjárfestingum eða vilja ekki þurfa að hafa fyrir því að kynna sér hvaða ávöxtun hentar best á 

hverjum tíma. Einstaklingur treystir því lífeyrissjóðnum til þess að taka ákvarðanir með 

sparnaðinn sinn sem skilar sér í sem hæstri ávöxtun. 

Hærri raunávöxtun er mun líklegri í tilfelli viðbótarlífeyrissparnaðar en skyldusparnaðar en 

það er vegna þess, eins og áður segir, að lífeyrissjóðir hafa ekki eins ríka skyldu til ábyrgra 

fjárfestinga með viðbótarlífeyrissparnaðinn og getur raunávöxtun því verið mun hærri en hjá 

skyldusparnaðnum, einstaklingar geta þá haft áhrif á ávöxtun sparnaðar með því að velja, þegar 

kostur er, um mismunandi ávöxtunarleiðir. Einstaklingur sem greiðir í viðbótarlífeyrissparnað 

frá 16 ára aldri og velur til dæmis ávöxtunarleið eins og Ævileiðina hjá Almenna getur mögulega 

átt von á yfir 6% raunávöxtun yfir starfsævina. Einstaklingur ætti samt ekki að gera ráð fyrir svo 

hárri langtímaávöxtun í sínum framtíðaráætlunum en líta frekar á svo háa ávöxtun sem bónus 

ef hún næst. 

Hjá Lífsverk lífeyrissjóði (hér eftir Lífsverk) er boðið upp á sambærilegar ávöxtunarleiðir og 

Ævileið I, II og III hjá Almenna. Lífsverk 1 ber háa áhættu og er ætlað yngri einstaklingum, 

Lífsverk 2 ber meðal áhættu og er ætlað þeim einstaklingum sem eru á miðjum aldri og Lífsverk 
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3 ber lága áhættu og hentar því þeim sem eru komnir á seinni hluta starfsævinnar. Í töflu 19 er  

borin saman nafnávöxtun og raunávöxtun þessara þriggja ávöxtunarleiða á árunum 2015 – 

2021. Nafnávöxtun er í öllum tilfellum hærri en raunávöxtun en mesti munurinn er á Lífsverk 1 

árið 2021 þar sem raunávöxtun er 5,6% lægri en nafnávöxtun og minnsti munurinn er árið 2015 

þegar raunávöxtun á Lífsverk 3 er 1,6% lægri en nafnávöxtunin það ár. Á árunum 2015 – 2021  

Tafla 18: Nafnávöxtun og raunávöxtun á mismunandi ávöxtunarleiðum Lífsverk lífeyrissjóðs á árunum 2015 
– 2021 (Lífsverk, e.d.) 

 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 

Lífsverk 1 – Nafnávöxtun 22,9% 16,2% 15,9% 1,5% 6,2% 0,5% 14,1% 

Lífsverk 1 – Raunávöxtun 17,3% 12,3% 12,9% -1,7% 4,4% -1,6% 11,8% 

Lífsverk 2 – Nafnávöxtun 14,9% 11,3% 12,8% 4,3% 7,4% 3,6% 8,5% 

Lífsverk 2 – Raunávöxtun 9,6% 7,6% 9,9% 1,1% 5,6% 1,5% 6,3% 

Lífsverk 3 – Nafnávöxtun 3,1% 5,9% 5,4% 3,9% 4,9% 5,1% 4,1% 

Lífsverk 3 – Raunávöxtun  -1,7% 2,3% 2,7% 0,7% 3,1% 3% 2,5% 

er meðalnafnávöxtun á Lífsverk 1 11,04% og meðalraunávöxtun er 7,91% og er 

meðalraunávöxtun því á tímabilinu 3,13% lægri en meðalnafnávöxtun. Meðal nafnávöxtun á 

tímabilinu á Lífsverk 2 er 8,97% en meðalraunávöxtun er 5,94% eða 3,03% lægri. Minnsti 

munurinn er á meðalraunávöxtun og meðalnafnávöxtun á Lífsverk 3 þar munar 2,83% á 

meðalnafnávöxtun sem er 4,63% og meðalraunávöxtun sem er 1,8%.  

Þó svo að viðbótarlífeyrissparnaðurinn geti boðið upp á töluvert betri ávöxtun en 

skyldusparnaðurinn þá má ekki gleyma áhættunni sem getur fylgt hærri ávöxtun. Það að ná 6% 

eða meira í raunávöxtun á viðbótarlífeyrissparnaðinn til lengri tíma er mjög erfitt að segja til um 

og vafasamt er að gera ráð fyrir svo hárri ávöxtun í sínum framtíðaráætlunum en líta frekar á 

það sem bónus ef það næst. Hafa verður í huga að vegna aukinnar áhættu þá getur stór hluti 

eða jafnvel allur sparnaðurinn tapast á augabragði ef eitthvað gerist á verðbréfamarkaði og 

verða útreikningar á viðbótarlífeyrissparnaði því sambærilegir og útreikningar á skyldusparnaði 

með ávöxtun frá 2% til 6%. 
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5.2 2% eða 4%? 
Í töflu 20 sést greitt iðgjald einstaklings á vinnumarkaði, ávöxtun sparnaðar miðað við raunvexti 

frá 2% til 6%, heildarupphæð í lok tímabils og hlutfall ávöxtunar af greiddu iðgjaldi. Áfram er 

miðað við miðgildistekjur eftir aldurshópum (sjá kafla 2.3.2) frá 16 – 67 ára. Með greiddu iðgjaldi 

er hér átt við framlag launþega, 2% af heildartekjum, og mótframlag launagreiðanda, 2% af 

heildartekjum, samtals 4%, en með heildarupphæð er átt við lokaupphæð sjóðsfélaga við 67 

ára aldur eftir að ávöxtun hefur verið bætt við. Eins og áður segir helst greitt iðgjald óbreytt en 

ávöxtun er mishá eftir því sem vextirnir breytast. Greitt iðgjald við þessar forsendur er 

10.740.360 kr. og skiptist það jafnt á milli launþega og launagreiðanda en 5.370.180 kemur frá 

hvorum um sig. 

Tafla 19: Greitt iðgjald og vextir miðað við mismunandi ávöxtun, 2% framlag launþega, 2% framlag 
launagreiðanda og miðgildistekjur eftir aldursbilum frá 16 - 67 ára 

4% iðgjald  

 
Vextir 

 
Greitt iðgjald 

 
Ávöxtun 

 
Heildarupphæð 

Hlutfall ávöxtunar 
af greiddu iðgjaldi 

2% 10.740.360 6.646.017 17.386.377 62% 

2,5% 10.740.360 9.030.875 19.771.235 84% 

3% 10.740.360 11.813.305 22.553.665 110% 

3,5% 10.740.360 15.065.821 25.806.181 140% 

4% 10.740.360 18.874.776 29.615.136 176% 

4,5% 10.740.360 23.343.069 34.083.429 217% 

5% 10.740.360 28.593.378 39.333.738 266% 

5,5% 10.740.360 34.772.034 45.512.394 324% 

6% 10.740.360 42.053.656 52.794.016 392% 

Eins og sjá má þá tvöfaldast upphæðin rétt undir 3% vöxtum og hún þrefaldast rétt undir 

4,5% vöxtum, milli 5% og 5,5% vaxta þá fjórfaldast upphæðin og hún nánast fimmfaldast við 6% 

vexti. Þegar raunávöxtun er komin yfir 6% hefur heildarupphæð viðbótarlífeyrissparnaðs náð 

heildarupphæð skyldusparnaðar við 2% ávöxtun. Hlutfall ávöxtunar af heildarupphæð er 38,2% 

við 2% vexti en hlutfallið hækkar töluvert eftir því sem vextir hækka, við 3% vexti er ávöxtun 
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orðin rúmlega helmingur af heildarupphæð eða 52,4% og við 6% vexti er hlutfall ávöxtunar 

orðið 79,9% af heildarupphæð.  

Í töflu 21 má sjá greitt iðgjald einstaklings á vinnumarkaði, ávöxtun sparnaðar miðað við 

raunvexti frá 2% til 6%, heildarupphæð í lok tímabils og hlutfall ávöxtunar af greiddu iðgjaldi. 

Áfram er miðað við miðgildistekjur eftir aldurshópum (sjá kafla 2.3.2) frá 16 – 67 ára. Með 

greiddu iðgjaldi er hér átt við framlag launþega, 4% af heildartekjum, og mótframlag 

launagreiðanda, 2% af heildartekjum, samtals 6%, en með heildarupphæð er átt við 

lokaupphæð sjóðsfélaga við 67 ára aldur eftir að ávöxtun hefur verið bætt við. Greitt iðgjald 

helst áfram óbreytt en breytingar í töflu verða vegna mishárra vaxta. Greitt iðgjald við þessar 

forsendur er 13.546.312 kr. en nú skiptist framlagið þannig að launþegi sem hækkað hefur 

framlag sitt úr 2% í 4% greiðir 10.740.360 kr. en launagreiðandi leggur áfram til 5.370.180 kr. 

Tafla 20: Greitt iðgjald og vextir miðað við mismunandi ávöxtun, 4% framlag launþega, 2% framlag 
launagreiðanda og miðgildistekjur eftir aldursbilum frá 16 - 67 ára 

6% iðgjald 

 
Ávöxtun 

 
Greitt iðgjald 

 
Vextir 

 
Heildarupphæð 

Hlutfall vaxtar af 
greiddu iðgjaldi 

2% 16.110.540 9.969.026 26.079.566 62% 

2,5% 16.110.540 13.546.312 29.656.852 84% 

3% 16.110.540 17.719.958 33.830.498 110% 

3,5% 16.110.540 22.598.731 38.709.271 140% 

4% 16.110.540 28.312.164 44.422.704 176% 

4,5% 16.110.540 35.014.603 51.125.143 217% 

5% 16.110.540 42.890.067 59.000.607 266% 

5,5% 16.110.540 52.158.050 68.268.590 324% 

6% 16.110.540 63.080.483 79.191.023 392% 

Eins og áður þá tvöfaldar ávöxtun heildarupphæð við 3%, þrefaldar hana við 4,5%, fjórfaldar 

hana við 5,5% og tæplega fimmfaldar hana við 6% en sjá má að hlutfall ávöxtunar af greiddu 

iðgjaldi er það sama við 6% iðgjald og það var við 4% iðgjald. Hlutfall ávöxtunar af 

heildarupphæð er það sama og áður eða  38,2% við 2% vexti, 52,4% við 3% vexti og við 6% vexti 
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er hlutfall ávöxtunar orðið 79,7% af heildarupphæð. Lítill sem enginn munur er því á hlutfalli 

ávöxtunar af heildarupphæð og af greiddu iðgjaldi, einnig er bæði ávöxtun og heildarupphæð í 

öllum tilfellum 50% hærri við 6% iðgjald heldur en við 4% iðgjald svo hærra iðgjald skilar sér 

ekki í umfram ávöxtun. 

5.3 Greiðslur úr viðbótarlífeyrissparnaði 
Einn helsti munurinn á viðbótarlífeyrissparnaði og skyldusparnaði er það hvernig greiðslum úr 

þeim er háttað. Allur eða stór hluti skyldusparnaðar er greiddur í samtryggingarsjóð en greiðslur 

úr honum eru alltaf jafnar en viðbótarlífeyrissparnaður er tilgreindur sem séreign einstaklings 

þannig að hann hefur örlítið meira frelsi til ráðstöfunar hans. Eins og fjallað var um í kafla 2.7 

getur einstaklingur til dæmis ákveðið að ráðstafa viðbótarlífeyrissparnaði til húsnæðiskaupa og 

til greiðslu inn á höfuðstól húsnæðislána. Hér á eftir verður skoðað hvaða áhrif það hefur að 

dreifa greiðslum sparnaðar á 5 ár og 10 ár en einnig verða skoðaðir möguleikar sem standa til 

boða þegar sparnaðurinn er tekinn út  í eingreiðslu við 67 ára aldur. 

Í töflu 22 má sjá greiðslur úr viðbótarlífeyrissjóði í eingreiðslu, á ári og á mánuði miðað við 

4% iðgjald. Aftur skal tekið fram að ekki er gert fyrir sköttum í þessu dæmi. Til að byrja með er 

skoðað hvaða áhrif greiðsludreifing hefur á heildarupphæð. Ef raunávöxtun er 2% og öll 

upphæðin er tekin út í eingreiðslu fæst 17.386.377 kr. en ef upphæðinni er dreift á 5 ár verður 

heildarupphæðin, sem heldur áfram að ávaxtast, 18.081.696 kr. eða 695.318  kr. hærri, þessi 

hækkun ef henni er deilt á 60 mánuði er 11.589 kr. á mánuði. Ef upphæðinni er dreift á 10 ár 

verður heildarupphæðin 18.976.128 kr. eða 1.589.750 kr. hærri en ef henni hefði ekki verið 

dreift, hækkunin skilar sér því í 13.248 kr. á mánuði í 120 mánuði. Við 6% ávöxtun fengist í 

eingreiðslu 52.794.016 kr. en ef upphæðinni væri dreift í 5 ár væri heildarupphæðin 59.118.440 

kr. eða 6.324.424 kr. hærri, hækkunin skilar sér í 105.407 kr. á mánuði í 60 mánuði. Ef 

upphæðinni væri dreift á 10 ár væri heildarupphæð greiðslna 67.669.954 kr. sem er hækkun 

um 14.875.938 kr. sem skilar sér í hækkun um 123.966 kr. á mánuði í 120 mánuði. Með því að 

dreifa greiðslum úr viðbótarlífeyrissparnaði þá hækka heildargreiðslur yfir tímabilið þar sem 

upphæðin heldur áfram að ávaxtast. Meðalhækkun upphæðar, miðað við 2% - 6% ávöxtun, er 

2.836.184 kr. sé henni dreift á 5 ár sem skilar sér þá að meðaltali í 47.270 kr. hækkun á mánuði 

í 60 mánuð. Meðalhækkun upphæðar, miðað við 2% - 6% ávöxtun er 6.616.999 kr. sé henni 

dreift á 10 ár sem er að meðaltali 55.142 kr. hækkun á mánuði. 
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Tafla 21: Greiðslur úr viðbótarlífeyrissjóði á ári og á mánuði miðað við 2% framlag launþega, eingreiðsla, 5 
ár og 10 ár 

Ávöxtun Eingreiðsla 5 ár 60 mánuðir 10 ár 120 mánuðir 

2% 17.386.377 3.616.339 304.237 1.897.613 159.712 

2,5% 19.771.235 4.151.899 350.158 2.203.938 185.996 

3% 22.553.665 4.781.258 404.249 2.566.969 217.237 

3,5% 25.806.181 5.522.308 468.094 2.998.039 254.445 

4% 29.615.136 6.396.502 543.596 3.510.844 298.843 

4,5% 34.083.429 7.429.589 633.044 4.121.936 351.916 

5% 39.333.738 8.652.478 739.196 4.851.332 415.464 

5,5% 45.512.394 10.102.303 865.373 5.723.249 491.676 

6% 52.794.016 11.823.688 1.015.578 6.766.995 583.206 

Í töflu 23 má sjá greiðslur úr viðbótarlífeyrissjóði í eingreiðslu, á ári og á mánuði miðað við 

6% iðgjald. Aftur skal tekið fram að ekki er gert fyrir sköttum í þessu dæmi. Hér verður einnig 

skoðað hvaða áhrif greiðsludreifing hefur á heildarupphæð. Ef raunávöxtun er 2% og öll 

upphæðin er tekin út í eingreiðslu fást 26.079.566 kr. en ef upphæðinni er dreift á 5 ár verður 

heildarupphæðin, 27.122.543 kr. sem er hækkun um 1.042.977  kr. en þessi hækkun skilar sér 

í 17.383 kr. á mánuði sé henni deilt á 60 mánuði. Ef upphæðinni er dreift á 10 ár verður 

heildarupphæðin 28.464.192 kr. eða 2.384.625 kr. hærri en ef hún væri tekin út í eingreiðslu, 

hækkunin skilar sér því í 19.872 kr. á mánuði í 120 mánuði. Við 6% ávöxtun fengist í eingreiðslu 

79.191.023 kr. en ef upphæðinni væri dreift í 5 ár væri heildarupphæðin 88.677.660 kr. eða 

9.677.660 kr. hærri, hækkunin skilar sér í 158.111 kr. á mánuði í 60 mánuði. Ef upphæðinni væri 

dreift á 10 ár væri heildarupphæð greiðslna 101.504.931 kr. sem er hækkun um 22.313.907 kr. 

sem skilar sér í hækkun um 185.949 kr. á mánuði í 120 mánuði. Meðalhækkun upphæðar, 

miðað við 2% - 6% ávöxtun, er 4.254.275 kr. sé henni dreift á 5 ár sem skilar sér þá að meðaltali 

í 70.905 kr. hækkun á mánuði í 60 mánuð. Meðalhækkun upphæðar, miðað við 2% - 6% ávöxtun 

er 9.925.499 kr. sé henni dreift á 10 ár sem er að meðaltali 82.712 kr. hækkun á mánuði. 



 

 47 

Tafla 22: Greiðslur úr viðbótarlífeyrissjóði á ári og á mánuði miðað við 4% framlag launþega, eingreiðsla, 5 
ár og 10 ár 

Ávöxtun Eingreiðsla 5 ár 60 mánuðir 10 ár 120 mánuðir 

2% 26.079.566 5.424.509 456.356 2.846.419 239.568 

2,5% 29.656.852 6.227.848 525.237 3.305.908 278.994 

3% 33.830.498 7.171.887 606.374 3.850.453 325.855 

3,5% 38.709.271 8.283.461 702.141 4.497.059 381.667 

4% 44.422.704 9.594.754 815.394 5.266.266 448.264 

4,5% 51.125.143 11.144.383 949.566 6.182.905 527.873 

5% 59.000.607 12.978.717 1.108.794 7.276.999 623.196 

5,5% 68.268.590 15.153.455 1.298.060 8.584.874 737.513 

6% 79.191.023 17.735.532 1.523.367 10.150.493 874.809 

Það er því ekki vænlegur kostur að taka út viðbótarlífeyrissparnað í eingreiðslu til þess að 

dreifa honum sjálfur á 5 ár eða 10 ár þar sem upphæðin nær ekki að ávaxtast áfram ef ekki eru 

gerðar aðrar ráðstafanir til ávöxtunar. Hins vegar er hægt að taka út viðbótarlífeyrissparnaðinn 

í eingreiðslu og nýta hann á annan hátt, til dæmis væri hægt að kaupa fasteign, greiða niður lán 

eða fjárfesta peningunum á annan hátt sem gæti skilað sér í hærri ávöxtun. Þegar einstaklingur 

hefur hafið töku viðbótarlífeyris úr sjóð er upphæðin almennt ekki ávöxtuð með 

áhættufjárfestingum og er því hægt að gera ráð fyrir að þegar hingað er komið sé líklegt að 

ávöxtunin sé í lægri kantinum og eru því eflaust til fjárfestingarkostir sem bera hærri ávöxtun. 

Sé viðbótarlífeyrissparnaðurinn tekin út í eingreiðslu og notaður í að greiða niður skuldir hækka 

ráðstöfunartekjur sem um nemur greiðslubyrgði þeirra skulda sem greiddar eru niður.  
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6 Sparnaðarreikningar 
Ein leið sem hægt er að fara í ávöxtun sparnaðar er að nýta sér sparnaðarreikninga bankanna. 

Umfjöllun um mismunandi gerðir sparnaðarreikninga er að finna í kafla 2.8 en þar er farið inn á 

muninn á verðtryggðum vöxtum og óverðtryggðum vöxtum og hvernig binditími og upphæð 

sparnaðar hefur áhrif á ávöxtun.  

6.1 Ávöxtun sparnaðarreikninga 
Í þessum kafla verða settir upp útreikningar á ávöxtun og greiðslum miðað við að lagðar séu 

fyrir misháar upphæðir árlega og miðað við mismunandi ávöxtun frá 2% - 6% en áfram er notast 

við þá ávöxtun til þess að tengja þennan sparnað við skyldusparnað og viðbótarlífeyrissparnað. 

Hins vegar er gott að hafa í huga umfjöllun í kafla 2.8.3 um verðtryggða og óverðtryggða vexti 

sparnaðarreikninga þar sem raunávöxtun óverðtryggðra reikninga er alla jafna mikið lægri en 

nafnávöxtun þeirra. 

Tafla 23: Uppsöfnun á sparnaðarreikningi, árleg og mánaðarleg útborgun miðað við að lagðar séu inn 
120.000 kr. á ári frá 16 ára til 67 ára, útborgun er dreift á 10 ár og vextir eru reiknaðir árlega. 

 Eign 67 ára Árleg útborgun Mánaðarleg útborgun 

2% 10.472.519 1.143.009 95.251 

2,5% 12.110.575 1.349.990 112.499 

3% 14.061.969 1.600.446 133.370 

3,5% 16.389.940 1.904.105 158.675 

4% 19.172.852 2.272.922 189.410 

4,5% 22.504.280 2.721.593 226.799 

5% 26.497.847 3.268.183 272.349 

5,5% 31.291.133 3.934.905 327.909 

6% 37.050.727 4.749.063 395.755 
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Í töflu 24 eru settir fram útreikningar á uppsöfnun sparnaðar miðað við að lagðar séu fyrir 

120.000 kr. á ári eða 10.000 kr. á mánuði frá 16 – 67 ára við mismunandi ávöxtun frá 2% - 6% 

og árlega og mánaðarlega útborgun ef greiðslum er dreift á 10 ár. Á tímabilinu leggur 

einstaklingur fyrir 6.120.000 kr. en upphæðin ávaxtast um 4.352.519 kr. – 30.930.727 kr. eftir 

því hversu háir vextirnir eru. Árlegar greiðslur miðað við þessa vexti eru á bilinu 1.143.009 kr. 

og 4.749.063 kr. og mánaðarlegar greiðslur eru á bilinu 95.251 kr. og 395.755 kr. 

Heildarupphæðin heldur áfram að ávaxtast á þessum 10 árum en heildar hækkun upphæðar er 

á bilinu 957.571 kr. og 10.439.902 kr. miðað við vexti frá 2% - 6% eða að meðaltali um 4.432.288 

kr. Þessi hækkun skilar sér í hækkun á mánuði á bilinu 7.980 kr. og 86.999 kr. eða að meðaltali 

36.936 kr. á mánuði í 120 mánuði.  

Í töflu 25 er skoðuð er uppsöfnun og greiðslur miðað við að lagðar séu inn 180.000 kr. á ári 

eða 15.000 kr. á mánuði frá 16 – 67 ára og greiðslum sé skipt niður á 10 ár og vextir eru áfram 

2% - 6%. Á tímabilinu frá 16 – 67 ára leggur einstaklingur fyrir 9.180.000 kr. en upphæðin 

ávaxtast um 6.528.778 kr. – 46.396.091 kr. eftir því hversu háir vextirnir eru. Árlegar greiðslur 

miðað við þessa vexti eru á bilinu 1.714.513 kr. og 7.123.594 kr. og mánaðarlegar greiðslur eru 

á bilinu 142.876 kr. og 593.633 kr. Heildarupphæðin heldur áfram að ávaxtast á þessum 10 

árum  

Tafla 24: Uppsöfnun á sparnaðarreikningi, árleg og mánaðarleg útborgun miðað við að lagðar séu inn 
180.000 kr. á ári frá 16 ára til 67 ára, útborgun er dreift á 10 ár og vextir eru reiknaðir árlega. 

 Eign 67 ára Árleg útborgun Mánaðarleg útborgun 

2% 15.708.778 1.714.513 142.876 

2,5% 18.165.862 2.024.984 168.749 

3% 21.092.539 2.400.669 200.056 

3,5% 24.584.911 2.856.158 238.013 

4% 28.759.278 3.409.383 284.115 

4,5% 33.756.420 4.082.389 340.199 

5% 39.746.771 4.902.275 408.523 

5,5% 46.936.699 5.902.357 491.863 

6% 55.576.091 7.123.594 593.633 
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en heildar hækkun upphæðar er á bilinu 1.436.356 kr. og 15.659.852 kr. miðað við vexti frá 2% 

- 6% eða að meðaltali um 6.648.432 kr. Þessi hækkun skilar sér í hækkun á mánuði á bilinu 

11.970 kr. og 130.499 kr. eða að meðaltali 55.404 kr. á mánuði í 120 mánuði. 

Í töflu 26 er skoðuð uppsöfnun og greiðslur miðað við að lagðar séu inn 360.000 kr. á ári 

eða 30.000 kr. á mánuði frá 16 – 67 ára og greiðslum sé skipt niður á 10 ár og vextir eru áfram 

2% - 6%. Á tímabilinu frá 16 – 67 ára leggur einstaklingur fyrir 9.180.000 kr. en upphæðin 

ávaxtast um 13.057.556 kr. – 92.792.181 kr. eftir því hversu háir vextirnir eru. Árlegar greiðslur 

miðað við þessa vexti eru á bilinu 3.429.027 kr. og 14.247.189 kr. og mánaðarlegar greiðslur 

eru á bilinu 285.752 kr. og 1.187.266 kr. Heildarupphæðin heldur áfram að ávaxtast á þessum 

10 árum en heildar hækkun upphæðar er á bilinu 2.872.713 kr. og 31.319.705 kr. miðað við 

vexti frá 2% - 6% eða að meðaltali um 13.296.864 kr. Þessi hækkun skilar sér í hækkun á mánuði 

á bilinu 23.939 kr. og 160.998 kr. eða að meðaltali 110.807 kr. á mánuði í 120 mánuði. 

Tafla 25: Uppsöfnun á sparnaðarreikningi, árleg og mánaðarleg útborgun miðað við að lagðar séu inn 
360.000 kr. á ári frá 16 ára til 67 ára, útborgun er dreift á 10 ár og vextir eru reiknaðir árlega 

 Eign 67 ára Árleg útborgun Mánaðarleg útborgun 

2% 31.417.556 3.429.027 285.752 

2,5% 36.331.725 4.049.969 337.497 

3% 42.185.078 4.801.338 400.111 

3,5% 49.169.821 5.712.316 476.026 

4% 57.518.556 6.818.766 568.231 

4,5% 67.512.839 8.164.778 680.398 

5% 79.493.542 9.804.550 817.046 

5,5% 93.873.398 11.804.715 983.726 

6% 111.152.181 14.247.189 1.187.266 

Ef útreikningar í töflum 21 – 23 eru bornir saman má sjá að ávöxtun miðað við mismunandi 

vexti er hlutfallslega alltaf nánast sú sama óháð upphæð sem lögð er inn miðað við þær 

upphæðir sem eru hér skoðaðar en það er fyrst hægt að sjá einhvern mun á 5% - 6% vöxtum ef 

hlutfallið er skoðað með 12 aukastöfum. Hins vegar væri hlutfallið mögulega hærra ef töluvert 

hærri upphæðir væru skoðaðar en eðli málsins samkvæmt verður ekki gert ráð fyrir því að 
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einstaklingar á miðgildistekjum leggi háar reglulega fjárhæðir í sparnað og verður það því ekki 

fjallað um það frekar í þessari ritgerð.  

Eins og áður segir þá er raunávöxtun á bilinu 2% - 6% verulega óraunhæf á þeim 

sparnaðarreikningum sem bankarnir bjóða upp á í dag en árlegir, óverðtryggðir nafnvextir á 

sparnaðarreikningum þriggja stærstu bankanna eru á bilinu 0,1% - 3,35% en þá á eftir að draga 

frá verðbólgu. Verðbólgumarkmið Seðlabanka Íslands er 2,5% en við þá verðbólgu eru flestir 

sparnaðarreikningar með neikvæða raunávöxtun. Kostirnir við það að nota þessa sparnaðarleið 

eru í fyrsta lagi að dreginn er skattur af upphæðinni áður en hún er lögð fyrir og er því hægt að 

taka þessa upphæð út án þess að greiða af henni tekjuskatt og í öðru lagi skerðir úttekt á 

þessum sparnaði ekki tekjutengdar greiðslur sem einstaklingur fær eins og til dæmis ellilífeyri.  
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7 Fjárfestingar 
Í þessum kafla verður farið nánar út í fjárfestingar sem fjallað var um í kafla 2.8 en útreikningur 

á ávöxtun fjárfestinga er eins og útreikningur fyrir sparnaðarreikninga og verður hann ekki 

endurtekinn hér. Megin munurinn á fjárfestingum og sparnaðarreikningum er sá að 

fjárfestingar bera almennt hærri raunávöxtun en sparnaðarreikningar. Á heimasíðu bankanna 

er að finna upplýsingar um þá fjárfestingarkosti sem í boði eru en í þessum kafla verða einungis 

teknar fyrir upplýsingar um sjóði Arion banka þar sem upplýsingar um raunávöxtun sjóðanna er 

einungis tekin fyrir á heimasíðu Arion en hvorki hjá Landsbankanum né Íslandsbanka. 

Arion banki flokkar sjóði niður á áhættuflokka en eins og áður getur hærri áhætta þýtt hærri 

ávöxtun. Sjóðir sem flokkaðir eru þannig að þeir beri mjög litla til meðal litla áhættu eru almennt 

sjóðir sem fjárfesta í skuldabréfum, innlánum, víxlum og öðru lausafé en Eignaval B ver 5,6% 

fjárfestinga sinna í innlend og erlend hlutabréf og 18,6% fjárfestinga í innlenda og erlenda 

hlutabréfasjóði. Sjóðir sem eru flokkaðir þannig að þeir beri meðalháa til mjög háá áhættu verja 

mun stærra hlutfalli fjárfestinga sinna í innlend og erlend hlutabréf en sjóðirnir Globe Value og 

Scandinavian fund verja öllum sínum fjárfestingum í erlend hlutabréf og sjóði.  

Í töflu 27 er að finna nafnávöxtun sjóðanna á árunum 2017 – 2021 en meðalnafnávöxtun 

hækkar að jafnaði eftir áhættu. Meðalnafnávöxtun sjóða er 3,08% fyrir sjóði sem bera minnsta 

áhættu, 6,66% fyrir sjóði sem bera litla áhættu, 5,55% fyrir sjóði sem bera meðal litla áhættu, 

10,32% fyrir sjóði sem bera meðal háa áhættu, 13,82% fyrir sjóði sem bera háa áhættu og 

17,03% fyrir sjóði sem bera hæstu áhættuna. Eins og sjá má er aðeins einn sjóður flokkaður 

sem lítil áhætta og einn sjóður er flokkaður sem meðal há áhætta og er því erfitt að yfirfæra 

ávöxtun þeirra yfir á aðra sjóði í sama áhættuflokki.   
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Tafla 26: Nafnávöxtun sjóða hjá Arion banka á árunum 2017 - 2021 

 2017 2018 2019 2020 2021 

Mjög lítil áhætta      

Lausafjársjóður 4,55% 3,99% 4,01% 1,72% 0,9% 

Sparifjársjóður  4,1% 4,54% 2,73% 1,15% 

Lítil áhætta      

Skuldabréfaval 6,32% 6,27% 7,38% 7,98% 5,35% 

Meðal lítil áhætta      

Vaxtasjóður     4,71% 

Sjálfbær skuldabréf     2,29% 

Ríkisbréfasjóður óverðtryggður 4,28% 1,46% 12,83% 4,99% -2,58% 

Ríkisskuldabréf verðtryggð 9,29% 7,18% 5,29% 6,03% 5,58% 

Ríkisverðbréfasjóður millilangur 6,3% 5,68% 5,78% 5,59% 3,37% 

Ríkisverðbréfasjóður langur 9,11% 6,33% 7,76% 6,02% 3,82% 

Eignaval A 7,25% 5,88% 6,02% 6,1% 4,14% 

Eignaval B 5,01% 2,99% 9,3% 3,23% 14,05 

Kjarabréf (læstur sjóður) 4,55% 3,78% 4,61% 4,84% 2,34% 

Meðal há áhætta      

Eignaval C 2,68% -0,28% 12,6% 11,91% 24,71% 

Há áhætta      

Samval 5,29% -1,56% 14,08% 5,45% 32,46% 

Grænaval      

Eignaval hlutabréf -2,22% -5,68% 16,86% 17,5% 46,37% 

Eignaval erlent 11,93% 0,73% 24,23% 22,4% 19,51% 

Há áhætta      

Innlend hlutabréf -4,54% -2,68% 19,31% 12,96% 49,23% 

Arðgreiðslusjóður     31,19% 

Globe value 17,11% -4,97% 31,48% 17,36% 28,15% 

Scandinavian fund 17,6% -2,86% 22,27% 28,16% 12,71% 

 Í töflu 28 er að finna raunávöxtun sjóðanna á árunum 2017 – 2021 en meðalraunávöxtun 

fylgir sömu kúrvu og meðalnafnávöxtun þannig að almennt hækkar ávöxtun eftir því sem 

áhættan eykst. Meðalraunávöxtun sjóða er neikvæð -0,25% fyrir sjóði sem bera minnsta 

áhættu, 3,37% fyrir sjóði sem bera litla áhættu, 2,1% fyrir sjóði sem bera meðal litla áhættu, 

6,86% fyrir sjóði sem bera meðal háa áhættu, 10,23% fyrir sjóði sem bera háa áhættu og 13,23% 

fyrir sjóði sem bera hæstu áhættuna. Eins og áður er aðeins einn sjóður flokkaður undir lítil 

áhætta og einn sjóður er flokkaður sem meðal há áhætta og er því erfitt að yfirfæra ávöxtun 

þeirra yfir á aðra sjóði í sama áhættuflokki.  
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Tafla 27: Raunávöxtun sjóða Arion banka á árunum 2017 - 2021 

 2017 2018 2019 2020 2021 

Mjög lítil áhætta      

Lausafjársjóður 2,76% 0,73% 1,3% -1,71% -3,75% 

Sparifjársjóður  0,84% 1,81% -0,74% -3,51% 

Lítil áhætta      

Skuldabréfaval 4,5% 2,94% 4,58% 4,34% 0,49% 

Meðal lítil áhætta      

Vaxtasjóður     -0,11% 

Sjálfbær skuldabréf     -2,57% 

Ríkisbréfasjóður óverðtryggður -7,07% 1,45% 9,89% -1,72% 2,49% 

Ríkisskuldabréf verðtryggð 7,42% 3,82% 2,55% 2,45% 0,71% 

Ríkisverðbréfasjóður millilangur 4,48% 2,37% 3,02% 2,03% -1,4% 

Ríkisverðbréfasjóður langur 7,24% 3% 4,95% 2,44% -0,97% 

Eignaval A 5,41% 2,56% 3,26% 2,51% 0,66% 

Eignaval B 3,21% -0,23% 6,46% 5,55% 8,79% 

Kjarabréf (læstur sjóður) 2,76 0,53% 1,89% 1,3% -2,34% 

Meðal há áhætta      

Eignaval C 0,92% -3,4% 9,67% 8,13% 18,96% 

Há áhætta      

Samval 3,48% -4,64% 11,11% 1,89% 26,53% 

Grænaval      

Eignaval hlutabréf -3,9% -8,63% 13,82% 13,53% 39,62% 

Eignaval erlent 10,01% -2,42% 20,99% 18,26% 14% 

Há áhætta      

Innlend hlutabréf -6,17% -5,73% 16,2% 9,15% 42,35% 

Arðgreiðslusjóður      

Globe value 15,1% -7,94% 28,05% 13,4% 22,24% 

Scandinavian fund 15,58% -5,9% 19,08% 23,84% 7,51% 

 
Í töflu 29 er borin saman nafnávöxtun og raunávöxtun sjóðanna á árunum 2017 – 2021 en 

almennt er nafnávöxtun hærri en raunávöxtun. Í tveimur tilfellum (rautt í töflu) var raunávöxtun 

hærri en nafnávöxtun en það gerðist hjá sjóðnum Eignaval B árið 2020 og hjá sjóðnum 

Ríkisbréfasjóður óverðtryggður árið 2021. Mesti munurinn er hjá Ríkisbréfasjóður 

óverðtryggður árið 2021 en þá var nafnávöxtun 4,28% og raunávöxtun neikvæð -7,07% eða 

11,35% lægri. 

Hægt er að gera ráð fyrir töluvert hærri raunávöxtun til lengri tíma litið þegar peningum er 

varið í fjárfestingar heldur en þegar þeir eru lagðir fyrir á sparnaðarreikningum bankanna. 

Bankarnir bjóða upp á að einstaklingar gerist áskrifendur að sjóðum þannig að þeir fjárfesta þá 
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ákveðinni upphæð með reglulegu millibili og getur fyrirkomulagið því verið eins og þegar lagt 

er fyrir á sparnaðarreikningi.  

Tafla 28: Munur á nafnávöxtun og raunávöxtun sjóða Arion banka á árunum 2017 - 2021 

 2017 2018 2019 2020 2021 

Mjög lítil áhætta      

Lausafjársjóður 1,79% 3,26% 2,71% 3,43% 4,65% 

Sparifjársjóður  3,26% 2,73% 3,47% 4,66% 

Lítil áhætta      

Skuldabréfaval 1,82% 3,33% 2,8% 3,64% 4,86% 

Meðal lítil áhætta      

Vaxtasjóður     4,82% 

Sjálfbær skuldabréf     4,86% 

Ríkisbréfasjóður óverðtryggður 11,35% 0,01% 2,94% 6,71% -5,07% 

Ríkisskuldabréf verðtryggð 1,87% 3,36% 2,74% 3,58% 4,87% 

Ríkisverðbréfasjóður millilangur 1,82% 3,31% 2,46% 3,65% 4,77% 

Ríkisverðbréfasjóður langur 1,87% 3,33% 2,81% 3,585 4,79% 

Eignaval A 1,84% 3,32% 2,94% 3,59% 4,8% 

Eignaval B 1,8% 3,22% 2,84% -2,32% 5,26% 

Kjarabréf (læstur sjóður) 1,79% 3,25% 2,72% 3,54% 46,8% 

Meðal há áhætta      

Eignaval C 1,76% 3,12% 2,93% 3,78% 5,75% 

Há áhætta      

Samval 1,81% 3,08% 2,97% 3,56% 6,11% 

Grænaval      

Eignaval hlutabréf 1,68% 2,95% 3,04%% 3,97% 6,75% 

Eignaval erlent 1,92% 3,15% 3,24% 4,14% 5,51% 

Há áhætta      

Innlend hlutabréf 1,63% 3,05% 3,11% 3,81% 6,88% 

Arðgreiðslusjóður     6,22% 

Globe value 2,01% 2,97% 3,43% 3,96% 5,91% 

Scandinavian fund 2,02% 3,04% 3,19% 4,32% 5,2% 

Gallarnir við að verja fjármagni í fjárfestingar er áhættan sem fylgir því en kostirnir eru hins 

vegar þeir að almennt er hærri raunávöxtun á fjárfestingum en sparnaðarreikningum en líkt og 

hjá sparnaðarreikningum er ekki greiddur tekjuskattur af fjárfestingum og skerðir úttekt þeirra 

ekki tekjutengdar greiðslur einstaklinga.   
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8 Mismunandi samsetningar sparnaðarleiða 
Í þessum kafla verða teknar fyrir mismunandi samsetningar á ellilífeyri, samtryggingarsjóði, 

tilgreindri séreign og viðbótarlífeyrissparnaði. Skoðuð verður þörf fyrir auknar tekjur í formi 

annars konar sparnaðar eftir tímabilum á hverri samsetningu. Til einföldunar er gert ráð fyrir að 

samtryggingarsjóðir beri 2,5% ávöxtun og að tilgreind séreign og viðbótarlífeyrissparnaður beri 

4% ávöxtun. Upphæð ellilífeyris gerir ráð fyrir að um einstakling sé að ræða sem býr einn, á ekki 

maka eða á maka á elliheimili og eigi því rétt á heimilisuppbót og að einstaklingur hvorki flýti né 

seinki töku ellilífeyris. 

Mánaðarlegar greiðslur úr samtryggingarsjóði eru fengnar úr töflum 15 og 16 í kafla 4.3, 

mánaðarlegar greiðslur úr séreign eru fengnar úr töflu 17, mánaðarlegar greiðslur úr 

viðbótarlífeyrissparnaði eru fengnar úr töflum 22 og 23 í kafla 5.3 og mánaðarlegar greiðslur 

ellilífeyris eru fengnar úr reiknivél á heimasíðu TR miðað við greiðslur úr samtryggingu og 

séreign hverju sinni en eins og áður segir skerða greiðslur úr viðbótarlífeyrissjóði ekki greiðslur 

frá TR. Í töflum þessa kafla verða heildargreiðslur sýndar í dálkunum Ellilífeyrir, Samtrygging, 

Séreign og Viðbótarlífeyrissparnaður en í dálknum Samtals eftir skatt hefur tekjuskattur verið 

dregin frá miðað við þau þrjú skattþrep sem eru í gildi i dag ásamt persónuafsláttar. Skattþrepin 

eru eftirfarandi miðað við mánaðarlegar tekjur 31,45% fyrir tekjur frá 0 kr. – 370.482 kr., 37,95% 

fyrir tekjur frá 370.482 kr. – 1.040.106 kr. og 46,25% fyrir tekjur yfir 1.040.106 kr., 

persónuafsláttur er 53.916 kr. (Skatturinn, 2022). 

Hægt er að fara margar mismunandi leiðir í samsetningu þessara sparnaðarleiða en í töflum 

29 til 31 verða leiðirnar bornar saman á þann hátt að auðvelt er að sjá áhrif hverrar breytu fyrir 

sig. Breyturnar sem verið er að horfa á í þessum dæmum eru 4% eða 6% iðgjald í 

viðbótarlífeyrissparnað, dreifing greiðslna úr viðbótarlífeyrissparnaði á 5 ár eða 10 ár, ráðstöfun 

3,5% skyldutryggingar í tilgreinda séreign eða ekki og loks ráðstöfun greiðslna úr séreign á 10 

ár, 16 ár eða 20 ár. Ellilífeyrir og samtrygging eru fylgibreytur en þær breytast einungis í 

samræmi við hinar.  
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Í töflu 29 er byrjað á því að skoða muninn á því að greiða 4% eða 6% iðgjald í 

viðbótarlífeyrissparnað en greiðslur ellilífeyris og úr samtryggingum haldast óbreyttar. Tímabilin 

sem eru skoðuð eru frá 67 – 71 ára og eftir 71 árs. Í báðum leiðum er gert ráð fyrir sömu 

ráðstöfunartekjum eftir 71 árs en þær eru töluvert hærri á fyrra tímabilinu en ráðstöfunartekjur 

eru 186.318 kr. hærri á mánuði sé greitt 6% iðgjald í viðbótarlífeyrissjóð. Til samanburðar munar 

þessi hækkun einstakling, miðað við miðgildi atvinnutekna allra aldursbila, um 6.662 kr. á 

mánuði eða 79.480 kr. á ári frá 16 – 67 ára fyrir skatt svo lækkun ráðstöfunartekna miðað við 

fyrsta skattþrep væri 4.538 kr. á mánuði eða 54.484 kr. á ári. Lækkun heildartekna á lífsleiðinni 

um þessi auka 2% gæti verið eitthvað sem borgar sig í framtíðinni en mögulega hentar það ekki  

Tafla 29: Mánaðarlegar greiðslur eftir skatt miðað við að 15,5% skyldutrygging sé greidd í samtryggingu,  4% 
eða 6 % iðgjald í viðbótarlífeyrissparnað og greiðslum hans er dreift á 5 ár  

Le
ið

 1
 

Tímabil Ellilífeyrir Samtrygging Séreign 
Viðbótarsparnaður 

4% í 5 ár 

Samtals 

eftir skatt 

67 – 71 

ára 
89.067 481.101 - 543.596 817.401 

Eftir 71 

ára 
89.067 481.101 - - 444.766 

Le
ið

 2
 

Tímabil Ellilífeyrir Samtrygging Séreign 
Viðbótarsparnaður 

6% í 5 ár 

Samtals 

eftir skatt 

67 – 71 

ára 

      

89.067  

         

481.101  

                       

-  
   815.394  1.003.719 

Eftir 71 

ára 

      

89.067  

         

481.101  

                       

-  
  444.766 

öllum og þá sérstaklega þegar gengið er í gegnum erfið tímabil fjárhagslega og munar um hverja 

krónu. Á 5 árum eru greiddar 32.615.760 kr. úr viðbótarlífeyrissparnaði miðað við 4% iðgjald en 

48.923.640 kr. miðað við 6% iðgjald. Hér eftir verður gert ráð fyrir að greitt sé 6% iðgjald í 

viðbótarlífeyrissparnað. 

Í töflu 30 er borin saman mánaðarleg greiðsla á milli aldursbila eftir því hvort viðbótarlífeyrir 

er tekinn út á 5 árum eða 10 árum tekið skal fram að aldursbilin í þessu dæmi eru ekki jöfn. Við 

að dreifa greiðslum á lengri tíma lækka greiðslur fyrstu 5 árin um 251.668 kr. en þær hækka 

hins vegar um 307.285 kr. næstu 5 ár. Í heildina eru greiddar 53.791.680 kr. úr viðbótarlífeyri á 

10 árum í samanborið við 48.923.640 kr. sé honum dreift á 5 ár. Einhverjum þætti það álitlegur 

kostur á þessum tímapunkti að dreifa greiðslum úr viðbótarlífeyrissparnaði á 10 ár til þess að 
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hafa hærri ráðstöfunartekjur til lengri tíma, gegn því að lækka þær í 5 ár en hér hefur ekki verið 

skoðaður sá möguleiki að greiða í tilgreinda séreign sem einnig er hægt að dreifa niður á 

mismunandi tímabil. Hér eftir verður gert ráð fyrir að greiðslum viðbótarlífeyrissparnaðar sé 

dreift á 5 ár. 

Tafla 30: Mánaðarlegar greiðslur eftir skatt miðað við að 15,5% skyldutrygging sé greidd í samtryggingu, 6 % 
iðgjald í viðbótarlífeyrissparnað og greiðslum hans er dreift á 5 eða 10 ár 

Le
ið

 3
 

Tímabil Ellilífeyrir Samtrygging Séreign 
Viðbótarsparnaður 

6% í 5 ár 

Samtals 

eftir skatt 

67 – 71 

ára 
89.067 481.101 - 815.394 1.003.719 

Eftir 71 

ára 
89.067 481.101 - - 444.766 

Le
ið

 4
 

Tímabil Ellilífeyrir Samtrygging Séreign 
Viðbótarsparnaður 
6% í 10 ár 

Samtals 
eftir skatt 

67 – 76 
ára 

      89.067  
         
481.101  

                       
-  

448.264  752.051 

Eftir 76 
ára 

      89.067  
         
481.101  

                       
-  

   444.766 

Í töflu 31 er skoðað hvaða áhrif greiðsla í tilgreinda séreign og dreifing greiðslna úr henni á 

10 ár, 16 ár og 20 ár hefur á ellilífeyri, samtryggingu og ráðstöfunartekjur milli aldursbila sem 

eru ekki jöfn á milli leiða. Þegar greiðslur fást úr tilgreindri séreign lækka greiðslur úr 

samtryggingu og ellilífeyri, þegar 3,5% skyldusparnaðar er varið í tilgreinda séreign er 12% hans 

varið í samtryggingu en ekki 15,5% eins og í leiðum 1 – 4 hér á undan, þar af leiðandi lækka 

greiðslur úr samtryggingarsjóði um 108.614 kr. á mánuði fyrir skatt og er sú lækkun varanleg 

þrátt fyrir að greiðslum úr tilgreindri séreign sé lokið. Greiðslur úr tilgreindri séreign skerða 

ellilífeyri en lækkun þeirra er ekki varanleg heldur hækka þær þegar greiðslum úr tilgreindri 

séreign er lokið. Mánaðarlegar greiðslur úr samtryggingarsjóði og tilgreindri séreign eru 

samtals, fyrir skatt, 633.974 kr. ef greiðslum séreignar er dreift á 10 ár, 554.826 kr. sé séreign 
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dreift á 16 ár og 528.994 kr. sé greiðslum séreignar dreift á 20 ár og er því í öllum tilfellum hærri 

en ef öllum 15,5% skyldusparnaðar er varið í samtryggingarsjóð. Ráðstöfunartekjur eftir að  

Tafla 31: Mánaðarlegar greiðslur eftir skatt miðað við að 12% skyldutryggingar sé greidd í samtryggingu og 
3,5% í tilgreinda séreign sem dreift er á 10, 16 eða 20 ár, 6 % iðgjald í viðbótarlífeyrissparnað og greiðslum 
hans er dreift á 5 ár 

Le
ið

 5
 

Tímabil Ellilífeyrir Samtrygging 
Séreign 

10 ár 

Viðbótarsparnaður 

6% í 5 ár 

Samtals 

eftir skatt 

67 – 71 

ára 
4.243 372.465 261.487 815.394 1.050.351 

71 -76 

ára 
4.243 372.465 261.487 - 491.399 

Eftir 76 

ára 
150.881 372.465 - - 412.670 

Le
ið

 6
 

Tímabil Ellilífeyrir Samtrygging 
Séreign 
16 ár 

Viðbótarsparnaður 
6% í 5 ár 

Samtals 
eftir skatt 

67 – 71 
ára 

       
47.129 

372.465 
         
182.339                 

815.394   1.025.494 

72 – 82 
ára  
 

47.129 372.465 182.339 - 466.541 

Eftir 76 
ára 

150.881 372.465      
                       
-  

 - 412.670 

Le
ið

 7
 

Tímabil Ellilífeyrir Samtrygging 
Séreign 
20 ár 

Viðbótarsparnaður 
6% í 5 ár 

Samtals 
eftir skatt 

67 – 71 
ára 

61.828 372.465 156.507 815.394 1.017.862 

72 – 86 
ára 

61.828 372.465 156.507 - 458.909 

Eftir 86 
ára 

150.881 372.465 - - 412.670 
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úttekt séreignar og viðbótarlífeyrissparnaðar er lokið eru 412.670 kr. sem er 32.090 kr. lægra 

en ef öllum skyldusparnaði er ráðstafað í samtryggingu. 

Þegar tekin er ákvörðun um það hversu lengi eigi að dreifa greiðslum úr séreign þá fer það 

allt eftir hverjum og einum en gott er að hafa meðallífaldur í huga. Ástæðan fyrir að valið er, í 

leiðum 5 – 7 hér að ofan, að miða við 10, 16 og 20 ár er vegna þess að meðallífaldur á Íslandi 

árið 2020 var 77,2 ár, meðallífaldur þeirra sem ná 65 ára aldri árið 2020 var 83,1 ár og 

framtíðarspá um meðallífaldur Íslendinga er á bilinu 86 – 90 ár.  Helsti munurinn á ellilífeyrir og 

samtryggingu annars vegar og viðbótarlífeyrissparnaði og tilgreindri séreign hins vegar er sá að 

greiðslur ellilífeyris og samtrygginga halda áfram til æviloka á meðan viðbótarlífeyrissparnaður 

og tilgreind séreign er greidd út í ákveðinn tíma og klárast svo. Útreikningar seinustu kafla benda 

til þess að betra sé að nýta sér þessa kosti, það er viðbótarlífeyrissparnað og tilgreinda séreign, 

frekar en að sleppa þeim en hvernig er best að hátta úttekt fer eftir einstaklingum og hvernig 

hver og einn velur, eða hefur tök á, að verja efri árunum. Ef viðbótarlífeyrissparnaður og 

tilgreind séreign er tekin út á mjög stuttum tíma eða mögulega í eingreiðslu er ágætt að huga 

að annars konar sparnaði eða mögulega fjárfestingum til þess að drýgja ráðstöfunartekjur. 

Varasamt getur hins vegar verið að taka þær greiðslur út á of löngum tíma þar sem margir vilja 

geta notið sparnaðar á meðan heilsan leyfir en aftur þá er það einstaklingsbundið.  
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9 Umræður og samantekt á niðurstöðum 
Áhugi minn á þessu viðfangsefni er aðallega upp sprottinn af gremju við aðgengi upplýsinga hjá 

sjálfri mér og þeim sem standa mér nærri. Upplifun mín sem og annarra sem ég hef verið í 

samskiptum við í gegnum árin vegna lífeyrismála er ekki góð þegar kemur að meðvitund um 

eigin framtíðar hagi. Ég hef setið nokkra fundi í gegnum árin með einstaklingum sem fá greitt 

fyrir að selja mér hinar og þessar sparnaðarleiðir þannig að þeir hella yfir mig upplýsingum án 

þess að ganga úr skugga um hvort ég skilji þær. Við skrif þessarar ritgerðar ákvað ég að skoða 

mín lífeyrismál út frá þeim upplýsingum og gögnum sem ég safnaði í ferlinu og komst þá að því 

að ég hef á minni stuttu starfsævi áunnið mér réttindi í samtryggingarsjóðum sex lífeyrissjóða. 

Réttindi í einum sjóðanna er yfir 100.000 kr. á mánuði við 67 ára, þrír sjóðanna hafa áætlað milli 

1.000 kr. og  5.000 kr. á mánuði við 67 ára aldur og í tveimur er gert ráð fyrir mánaðarlegum 

greiðslum við 67 ára undir 1.000 kr. Upplýsingar um stöðu í skyldusparnaði lífeyrissjóðanna eru 

frekar aðgengilegar en þær er að finna á sameiginlegum sjóðsfélagsvef. Líklegasta ástæðan fyrir 

flakki mínu á milli sjóða er sú að launagreiðandi hverju sinni hefur ákveðið fyrir mig í hvaða sjóð 

ég eigi að greiða eða að öðrum kosti hef ég verið spurð og ég þá tjáð þeim að mér væri alveg 

sama.  

Erfiðara var að finna upplýsingar um réttindi í viðbótarlífeyrissparnaði en þau virðast ekki 

vera tekin saman á sama hátt og skyldusparnaðurinn en ég brá á það ráð að skoða launaseðla 

frá öllum launagreiðendum sem eru aðgengilegir í rafrænum skjölum í heimabanka. Ég komst 

þá að því að ég hef einungis greitt í tvo slíka sparnaði, annan íslenskan en hinn erlendan.  

Út frá eigin upplifun er upplýsingagjöf ásamt fræðslu um lífeyrismál og mikilvægi þeirra 

verulega ábótavant á Íslandi. Sem unglingur starfaði ég hjá hinum og þessum 

þjónustufyrirtækjum með grunnskóla og menntaskóla en hvorki á vinnumarkaði né í skóla man 

ég eftir að hafa fengið þá fræðslu sem ég tel að þörf sé á svo ég gæti tekið upplýstar ákvarðanir 

í þessum málum. 

Við gerð þessarar ritgerðar lenti ég einnig á mörgum veggjum þegar kom að því að bera 

saman upplýsingar sem til eru og þá sérstaklega upplýsingar um mismunandi uppsöfnun 
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lífeyrisréttinda eftir lífeyrissjóðum. Margir sjóðir voru með reiknivélar fyrir lífeyrisréttindi á 

heimasíðum sínum en forsendur sem hægt var að setja inn voru mismunandi á milli sjóða svo 

þar var ekki hægt að fá tilfinningu fyrir því hver stefnan og þróunin væri almennt í 

lífeyrissparnaði. Annar stór galli við notkun á reiknivélum lífeyrissjóðanna var að þær gerðu ekki 

ráð fyrir að tekjur einstaklings hækkuðu á lífleiðinni, þannig að gert var ráð fyrir að einstaklingur 

sem hóf greiðslur í lífeyrissjóð 16 ára með tekjur upp á 79.000 kr. á mánuði ætti lægri réttindi í 

sjóðnum við 67 ára aldur en einstaklingur sem hóf fyrst að greiða í lífeyri 30 ára með tekjur upp 

á 500.000 kr. á mánuði. Þessi galli á reiknivélum lífeyrissjóðanna var töluvert bakslag við gerð 

þessarar ritgerðar en þetta varð til þess að ég þurfti að vinna að mestu leyti út frá eigin 

forsendum og útreikningum. Ég reyndi eftir bestu getu að sannprófa eigin útreikninga miðað 

við útreikninga lífeyrissjóðanna og voru þeir almennt frekar nálægt en þó voru mínir 

útreikningar heldur lægri í öllum tilfellum. Erfiðleikar í samanburði sjóðanna stafar líklega af því 

að þeir starfa á samkeppnismarkaði og er það því líklega þeim í hag að neytendur séu ekki eins 

upplýstir og þeir ættu að vera.  

Þegar kom að því að skoða almannatryggingakerfið var augljóst að þar ríkir ekki samkeppni 

og er því aðgengi að upplýsingum mun betra og set fram á mun skiljanlegri hátt en hjá 

lífeyrissjóðunum. Greiðslur ellilífeyris eru í höndum TR en upplýsingar um greiðslur, þróun á 

upphæð greiðslna seinustu árin og allar aðrar hagnýtar upplýsingar til þeirra sem ætla að hefja 

töku ellilífeyris eru til fyrirmyndar hjá þeim. Auk þess að vera með mjög góðar upplýsingar á 

heimasíðu sinni hafa þeir sett upp kennslumyndband þar sem einstaklingar eru leiddir í gegnum 

ferlið sem þarf að fara í gegnum til þess að hefja töku ellilífeyris. Útreikningar á greiðslum 

ellilífeyris voru einungis byggðar á fyrirliggjandi upplýsingum á heimasíðu TR. 

Í upphafi lagði ég upp með að reyna að svara spurningunni hvaða valkostir standa 

einstaklingum til boða sem geta haft áhrif á ávöxtun sparnaðar og afkomu eftir starfslok? En 

mig langaði að finna ,,bestu leiðina“. Ég komst mjög fljótt að því að þessi besta leið er í raun 

ekki til en ýmsir kostir standa einstaklingum til boða til þess að drýgja tekjur sínar eftir starfslok 

en allar krefjast þær þess að einstaklingar séu upplýstir um þær ákvarðanir sem þeir taka og 

hvernig áhrif ákvarðana eru á bæði ráðstöfunartekjur meðan fólk er á vinnumarkaði sem og á 

aðra þætti lífeyriskerfisins. 

Niðurstöður þessarar ritgerðar benda til þess að upplýsingagjöf til almennings um 

lífeyrissparnað og aðrar sparnaðarleiðir er verulega ábótavant og þá sérstaklega til þeirra sem 
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eru að stíga sín fyrstu skref á vinnumarkaði. Í ferlinu lærði ég, 29 ára gömul, fjölmarga 

nytsamlega hluti sem áður höfðu verið mér hulin ráðgáta en þangað til skrif þessarar ritgerðar 

hófust hafa, fyrir mér, eftirlaun verið regnhlífarhugtak fyrir  lífeyrissparnað, séreignarsparnað, 

viðbótarlífeyrissparnað og ellilífeyri og ég hafði ekki almennilegan skilning á því að kerfið skiptist 

niður í smærri einingar. Áður hafði ég engan skilning á því hvers vegna greiðslur til 

ellilífeyrisþega voru skertar vegna annarra tekna þar sem einstaklingur hafði jú greitt í sparnað 

sjálfur alla sína starfsævi og fannst mér því frekar ósanngjarnt að hægt væri að skerða þær 

greiðslur.  

Lífeyriskerfið er byggt upp á þremur meginstoðum, almannatryggingakerfið sem hefur það 

hlutverk að tryggja öllum ellilífeyri eftir starfslok óháð atvinnutekjum og fjárhagsákvörðunum á 

starfsævinni. Skyldutrygging lífeyrissjóðanna sem hefur það hlutverk að hækka tekjur 

einstaklinga við starfslok umfram ellilífeyrin og er þar reynt að ná fram tekjutryggingu vegna 

tekna á starfsævinni. Viðbótarlífeyrissparnaður lífeyrissjóðanna sem er eina valkvæða stoðin en 

hann gefur einstaklingum kost á að drýgja tekjur sínar enn frekar við starfslok.  

Almannatryggingakerfið er eini hluti kerfisins þar sem einstaklingar hafa lítil sem engin áhrif 

á hverjar greiðslur verða við starfslok en einu áhrifaþættirnir eru frestun á töku ellilífeyris sem 

skilar sér í varanlegri hækkun á greiðslum í framtíðinni, flýting á töku ellilífeyris sem skilar sér í 

varanlegri lækkun á greiðslum og svo hvort einstaklingur eigi maka og fái þar með 

heimilisuppbót eða ekki. Ellilífeyrir er ekki byggður upp á iðgjöldum frá einstaklingi heldur 

skatttekjum ríkisins vegna tekjuskatts þeirra sem eru á vinnumarkaði og skerðist hann því við 

aðrar greiðslur ellilífeyrisþega. 

Skyldusparnaður lífeyrissjóðanna er, eins og heitið gefur til kynna, skylda fyrir alla á 

vinnumarkaði, hér er breytileikinn töluvert meiri á milli einstaklinga en í 

almannatryggingakerfinu. Breytileikinn skýrist að mestu leyti af tekjum einstaklinga yfir 

starfsævina en einnig getur ávöxtun verið mismunandi. Einstaklingur hefur hins vegar 

möguleika á að hafa virk áhrif á greiðslur úr skyldusparnaði með því að ráðstafa umfram iðgjaldi 

sem er þegar þetta er skrifað 3,5% í tilgreinda séreign en henni er hægt að ráðstafa yfir ákveðið 

langt tímabil. Einnig getur einstaklingur stjórnað því hvenær hann hefur töku úr skyldusparnaði, 

eftir 65 ára aldurinn og þar með hækkað mánaðarlegar greiðslur í framtíðinni með því að fresta 

tökunni eða lækkað mánaðarlegar greiðslur með því að flýta tökunni. Greiðslur úr 

skyldusparnaði eru hluti þeirra tekna sem skerða ellilífeyri almannatrygginga en einstaklingur 
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getur að hámarki verið með 25.000 kr. í greiðslur á mánuði úr skyldusparnaði án þess að til 

skerðingar komi á ellilífeyri.  

Viðbótarlífeyrissparnaður er svo þriðja stoðin í lífeyriskerfinu og er valfrjáls en 

launagreiðendum ber skylda að greiða mótframlag kjósi einstaklingur að greiða í 

viðbótarlífeyrissparnað. Viðbótarlífeyrissparnaður getur borið hærri raunávöxtun en sá hluti 

skyldusparnaðar sem fer í samtryggingarsjóð en hins vegar er meiri áhætta á að hann tapist að 

hluta eða að fullu. Greiðslum úr viðbótarlífeyrissparnaði er hægt að dreifa á mislangt tímabil 

eða taka út í eingreiðslu og skerða þær ekki greiðslur frá TR.  

Kerfið er því margskipt og með þann tilgang að auka tekjur einstaklinga eftir starfslok og er 

því sorglegt að sjá hversu illa hefur tekist að miðla upplýsingum til almennings um það hvernig 

kerfið virkar best fyrir einstaklinginn.  

Tvennt sem hefur mest áhrif á lífeyrinn og afkomu eftir starfslok eru langtímavextir og 

lífaldur en það eru áhrifaþættir sem erfitt er að spá fyrir um eða hafa áhrif á. Þróun lífaldurs 

undanfarin ár hefur þó verið sú að lífaldur er að hækka en áframhaldandi þróun gæti orðið til 

þess að útgreiðslur úr lífeyrissjóðum muni lækka í framtíðinni og er þá mikilvægt að gera 

ráðstafanir vegna þessarar lækkunar í formi annarskonar sparnaðar eins og 

viðbótarlífeyrissparnaðar eða í formi fjárfestinga til þess að minnka tekjufallið við starfslok, í 

byrjun að minnsta kosti. 

Til einföldunar voru allar upphæðir í þessari ritgerð miðaðar við einstakling á 

miðgildistekjum sem er á vinnumarkaði frá 16 – 67 ára og er því ekki hægt að alhæfa út frá 

niðurstöðum þessarar ritgerðar. Einnig var ekki gert ráð fyrir rekstrarkostnaði lífeyrissjóðanna í 

útreikningum en í raun mætti segja til einföldunar að hann sé innbyggður í raunávöxtun og var 

því ekki fjallað um þann kostnað í þessari ritgerð enda væri sú umfjöllun efni í sér ritgerð. 

Þrátt fyrir ýmsar takmarkanir gefa niðurstöður nokkuð góða hugmynd um hvað það er sem 

þarf að hafa í huga þegar kemur að ákvarðanatöku í málum sem varða lífeyri.  
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10 Lokaorð 
 

Það er nokkuð ljóst að umfjöllun um lífeyrismál hefur verið ábótavant , upplýsingar kunna að 

vera til staðar en þeim er ekkert endilega miðlað á víðtækan og skiljanlegan hátt að mati 

höfundar þessarar ritgerðar. Helstu vandamálin tengjast því að upplýsingar eru dreifðar og 

ósamanburðarhæfar og felst því hagnýtt gildi þessarar ritgerðar í samantekt á efninu, á einum 

stað og á mannamáli. Lífeyriskerfið er ekki eins flókið í grunninn og höfundur þessarar ritgerðar, 

eins og eflaust margir landsmenn, taldi í upphafi en breyturnar sem þarf að taka tillit til eru 

margar og sumar mjög flóknar og erfitt að spá fyrir um.  

Íslenska þjóðin hefur tekið miklum breytingum frá því að fyrstu heimildir eru um ellilífeyri 

en með hækkandi lífaldri hefur aldursdreifing þjóðarinnar breyst verulega og ef sú þróun heldur 

áfram kallar það eftir breytingum á lífeyriskerfinu í framtíðinni. Lífeyriskerfið hefur ekki beint 

tekið breytingum frá því að því var fyrst komið á laggirnar heldur hefur það stækkað og stækkað 

eftir því sem stoðum er bætt við en upphaflegt kerfi gerði ráð fyrir að ellilífeyrir kæmi úr 

ríkissjóði og væri fjármagnaður með skatttekjum þeirra sem eru á vinnumarkaði. Með þróun 

aldurssamsetningar voru færri á vinnumarkaði í hlutfalli við þá sem voru á ellilífeyri sem leiddi 

til þess að hlutfall skatttekna sem ríkissjóður þurfti að verja í greiðslur til aldraðra stækkaði bara 

og stækkaði. Þá var fleiri stoðum bætt við kerfið sem fólu í sér eign sparnað einstaklinga fyrir 

eigin lífeyri og var því létt undir með hækkandi hlutfallsgreiðslum ríkissjóðs. 

 Það væri áhugavert að sjá hvernig áframhaldandi þróun á lífaldri muni hafa áhrif á 

lífeyriskerfið í framtíðinni, hversu lengi er hægt að byggja ofan á núverandi kerfi og hvort, og þá 

hvenær kerfið þurfi að breytast í grunninn til þess að hafa undan fjölgun ellilífeyrisþega. 
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