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Viðfangsefni 

• Lífeyrismál eru hluti af fjármálum einstaklinga 
– Ekki bara almannatryggingar og lífeyrissjóðir 

– Ekki bara mál þeirra sem eru hættir að vinna 

 

• Allir hafa verk að vinna 
– Aðilar vinnumarkaðarins 

– Ríkissjóður 

– Einstaklingar 



Um hvað eru lífeyrismál? 



Hvaðan koma eftirlaunin? 
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I. Almannatryggingar 
Allt er gott sem endar vel 



Almannatryggingar 
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Ellilífeyrir úr lífeyrissjóðum

Tryggingastofnun ríkisins Lífeyrissjóður

TR tryggir lágmarks-
tekjur (einstaklingur 
203 þús.kr., annað 
hjóna 175 þús.kr.) 
 
Greiðslur falla niður 
þegar greiðslur úr 
lífeyrissjóðum ná 350 
þúsund krónum 
 

Heimild: Tryggingastofnun ríkisins, fjárhæðir í janúar 2012 



II. Lífeyrissjóðir 
Allt er gott sem endar vel 



Almenna kerfið, 12% af 
launum. Eignir greiða lífeyri 

Opinbera kerfið, 15,5% af 
launum. Ríkið ábyrgist lífeyri 

Lífeyrissjóðir 

Byrjar að vinna Eftirlaunaaldur 65 / 67 ára 

47% / 56% af meðallaunum,  
33% /40% af lokalaunum 

76% / 90% af meðallaunum,  
54% / 64% af lokalaunum Tekjutengdur lífeyrir 

• Réttindi ráðast af greiðslum á 
starfsævinni  

• Í almenna kerfinu ráðast 
réttindi einnig af afkomu 
sjóða 



Mikill halli á sjóðum með ábyrgð 



III. Viðbótarlífeyrissparnaður 

Allt er gott sem endar vel 



Viðbótarlífeyrissparnaður 

• Hagkvæmasti sparnaðurinn 
– Mótframlag launagreiðanda bætist við framlag launþega 

– Enginn fjármagnstekjuskattur 

• Tekjuskattur greiðist eftir á 

• Hefur ekki áhrif á tekjur frá TR 
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Sparnaðartími, ár

Getur bætt við 5%-25% 
af launum í 10 ár m.v. 
mism. sparnaðartíma 
 
Reiknað er 4% af 
launum í sparnað og 
3% vöxtum 



Heimildir launþega 

 

 

• Heimildir launþega lækkaðar úr 
4% í 2% 2012 til 2014 

 

• Launþegar geta greitt 6% af 
launum óskattlögð í lífeyrissjóð og 
viðbótarlífeyrissparnað 
– Skipting lágmarksiðgjalds er 

samningsatriði 

– Ef launagreiðandi greiðir allt 
lágmarksiðgjaldið þá getur 
launþegi greitt 6% í viðbótar-
lífeyrissparnað 



Launagreiðandi getur greitt meira 



IV. Annar sparnaður og eignir 

Allt er gott sem endar vel 



Að ganga á eignir 

• Byggðu upp eigin eftirlaunasparnað 
– ,,Borgaðu sjálfum þér fyrst” 

– Reglulegur sparnaður er besta leiðin til að eignast eignir 

– Mikilvægt að gera ráð fyrir að ganga á eignir 

 

• Vertu skuldlaus á eftirlaunum 
– Hluti af eftirlaunasparnaði er að greiða niður lán 



Því fyrr, því betra 



Hófleg lántaka getur aukið lífsgæði 

Stefndu að því að vera skuldlaus þegar þú hættir að vinna 
 
Reiknaðu hámarkslán út frá tekjum og gjöldum. Ágæt viðmiðun er að miða við að 
lán til 25 ára verði ekki hærra en 1,5 til 2,5 árslaun og 40 ára lán 2 til 3 árslaun 



Framtíð lífeyrismála á Íslandi 
Allt er gott sem endar vel 



Verk að vinna 

• Aðilar vinnumarkaðarins / Bakland almenna kerfisins  
– Bregðast við lægra vaxtaumhverfi og lengingu meðalævilengdar 

– Þarf að hækka iðgjöld? Þarf að hækka eftirlaunaaldur? 

 

• Ríkissjóður 
– Stöðva hallarekstur og byggja upp sjálfbært lífeyriskerfi  

– Draga úr víxlverkun TR og lífeyrissjóða 

 

• Einstaklingar 
– Breytt viðhorf 

– Lífeyrismál eru hluti af fjármálum alla ævi 

– Hver er sinnar gæfu smiður 

 



Smíðaðu þína eigin gæfu 

1. Settu þér 
markmið 

Hvað þarftu mikið? 

2. Hvert stefnir 
m.v. núverandi eignir 

og sparnað? 

3. Gerðu raunhæfa 
áætlun 

til að ná markmiði 

4. Sparnaður og 
aðrar aðgerðir 
samkvæmt áætlun 

5. Hvernig gengur? 
Þarf að endurskoða 
markmið  og áætlun 


