
Sætur seinni hálfleikur
Morgunfundur 14.nóvember
Hvernig hægt er að undirbúa fjármálin fyrir ánægjuleg eftirlaunaár



Hvaðan koma eftirlaunin?

Uppistaða eftirlauna hjá 
flestum eru ellilífeyrir 
almannatrygginga og 
lífeyrissjóða



Almannatryggingar í nóvember 2019

Markmið að tryggja að allir 
fái lágmarkslífeyri

Þeir sem búa einir og hafa 
engar aðrar tekjur geta 
fengið 310.800 krónur á 
mánuði í ellilífeyri og 
heimilisuppbót

248.105 62.995 310.800



Tekjutengdur lífeyrir

Ellilífeyrir almannatrygginga 
lækkar eftir því sem 
lífeyrisgreiðslur úr 
lífeyrissjóðum aukast og 
fellur niður við 576 þúsund 
krónur á mánuði
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Lífeyrisgreiðslur á mánuði
frá lífeyrissjóðum

krónur á mánuði frá TR

Ellilífeyrir Heimilisuppbót



Hálfur lífeyrir

Heimild frá 65 ára aldri. Skilyrði að allir 
skyldubundnir lífeyrissjóðir greiði einnig 50% 
ellilífeyri 

Skilyrði að samanlagður ellilífeyrir hjá TR og 
lífeyrissjóðum sé að lágmarki jafnhár fullum 
mánaðarlegum ellilífeyri

Heimilt að hefja töku á fullum ellilífeyri 
hvenær sem er

Greiðslur frá TR skerðast ekki vegna annarra 
tekna



Séreignarsparnaður

Þrengri 
útborgunarreglur 
gilda um 
séreignarsparnað sem 
er hluti af 
lágmarkslífeyri 
lífeyrissjóða



Annar sparnaður, aðrar eignir

Í starfslok getur hluti af eignum sem safnast 
upp með hefðbundnum sparnaði nýst til að 
bæta við eftirlaunin.

Annar sparnaður getur líka farið fram með 
því að greiða niður lán. Sá sem greiðir niður 
skuldir á starfsævinni og fer skuldlaus á 
eftirlaun og þarf ekki að verja hluta eftir-
launa í afborganir og vexti



Að safna fyrir eftirlaunum

Tekjur á eftirlaunaárunum 
ráðast að mestu af því 
hversu duglegir einstaklingar 
eru að leggja fyrir á 
starfsævinni

Það er aldrei of seint að gera 
eitthvað



Hvað þarf mikið

Sá sem vill fá 100 þúsund 
krónur í 20 ár þarf að eiga 
18 milljónir m.v. 3% vexti

Sá sem vill 200 þúsund 
þarf að eiga 36 milljónir



Hvað er hægt að gera?

Ef einstaklingur telur að 
áætluð eftirlaun verði ekki 
næg er næsta verkefni að 
meta hvort hann getur gert 
eitthvað til að bæta stöðu 
sína



Taka lífeyris getur hafist 65-80 ára

Við útreikning á lækkunar- og 
hækkunarstuðlum er miðað við 
að lífeyrissjóður, almanna-
tryggingar eða lífeyrisþegar 
hvorki hagnist né tapi ef taka 
lífeyris hefst fyrir eða eftir 
viðmiðunaraldur

Ef einstaklingur flýtir töku 
lífeyris frá viðmiðunaraldri fær 
hann lægri lífeyri á mánuði í 
lengri tíma og öfugt ef hann 
seinkar töku lífeyris



Hagnaður/tap af frestun eða flýtingu lífeyris frá 67 ára aldri

Sá sem hefur töku lífeyris 
65 ára tapar á því ef hann 
lifir lengur en til 81 árs

Sá sem frestar töku lífeyris 
til 70 ára hagnast ef hann 
lifir lengur en til 85 ára



- Í skattalögum gilda eftirfarandi heimildir um iðgjöld launþega og launagreiðanda til 
lífeyrissparnaðar.

- Launþegar mega að hámarki draga 4% af launum í skyldusparnað í lífeyrissjóð og önnur 4% í 
viðbótarlífeyrissparnað, samtals 8% af launum

- Launagreiðendur mega hæst greiða 12% af launum plús tvær milljónir króna á ári fyrir hvern 
launþega í lífeyrissjóð og/eða í viðbótarlífeyrissparnað

- Iðgjald launagreiðenda getur þó verið hærra hafi verið samið um iðgjaldið í 
kjarasamningum eða það er bundið í lögum. Ef iðgjald launagreiðanda fer umfram 
þessi mörk telst það til tekna hjá launþega og skattlagt sem slíkt. 

Skattalegar heimildir fyrir lífeyrissparnað



Skattlagning sparnaðar

Lífeyrissparnaður er bundinn lengur 
en hefðbundinn sparnaður en í 
staðinn eru ekki greiddur skattur af 
vaxtatekjum



Að jafna réttindum milli hjóna

Sjóðfélagar geta valið 
um þrjár leiðir til að 
skipta réttindum milli sín 
og maka síns



Dæmi um skiptingu réttinda

Við skiptingu lækka 
samanlögð réttindi 
vegna mismunandi 
meðalaldurs karla og 
kvenna



1. Safna upplýsingum
2. Gera áætlun um eftirlaun
3. Sækja um lífeyri
4. Velja ávöxtunarleið fyrir sparnað
5. Yfirfara fjármál við fráfall

Að byrja á lífeyri



Að byrja á lífeyri

1. Safna upplýsingum 

Upplýsingar Uppruni 
Lífeyrissjóðir, áunnin 
réttindi 

 Sjóðfélagavefur núverandi sjóðs 
 Lífeyrisgáttin 

Tryggingastofnun ríkisins  Heimasíða TR, reiknivél lífeyris 
Séreignarsparnaður  Sjóðfélagavefir, netbankar 

 Yfirlit frá vörsluaðilum 
Annar sparnaður  Netbankar  

 Yfirlit frá vörsluaðilum 
 



Eftirlaun



Lífeyrisgáttin



Tr.is

https://www.tr.is/tryggingastofnun/reiknivel-lifeyris/reiknivel


Að byrja á lífeyri

2. Gera áætlun um eftirlaun 
Markmið Ákveða 
Að eftirlaunasjóður dugi 
 
Að tryggja jafnt 
tekjustreymi 
 

 Jöfn eftirlaun allan tímann eða meiri eftirlaun 
framan af 

 Hvenær á að hefja töku lífeyris? (TR / 
lífeyrissjóður, séreign) 

 Samsetning eftirlauna á hverjum tíma  
 



Dæmi um áætlun

Aldur 65 ára 66 ára 67 ára 68 ára 69 ára 70-74 ára 75-79 ára 80-84 ára 85 ára +

Almannatryggingar 0 0 200 200 200 200 200 200 200

Lífeyrissjóðir 0 0 200 200 200 200 200 200 200
Lífeyrissjóður 1 150 150 150 150 150 150 150
Lífeyrissjóður 2 20 20 20 20 20 20 20
Lífeyrissjóður 3 20 20 20 20 20 20 20
Lífeyrissjóður 4 10 10 10 10 10 10 10

Séreignarsparnaður 150 150 0 0 0 0 100 100 0
Vörsluaðili 1, inneign laus 60+ 75 75 50 50
Vörsluaðili 2, tilgreint séreign (62-66 ára) 75 75 50 50

Annar sparnaður 350 350 100 100 100 100 0 0 0
Bankareikningur 1 50 50 50 50 50 50
Verðbréfasafn 300 300 50 50 50 50

Eftirlaun samtals á mánuði 500 500 500 500 500 500 500 500 400



- Taktu út annan sparnað áður en þú tekur út viðbótarlífeyrissparnaðinn þinn. 
Þannig lækkar fjármagnstekjuskattur og við fráfall greiða maki og börn lægri 
erfðafjárskatt

- Gættu að því að nýta persónufrádrátt vegna tekjuskatts. 
- Ef þú hættir að vinna áður en þú hefur töku lífeyris úr samtryggingarsjóði og ákveður að 

ganga á aðrar eignir fyrst, skaltu til viðbótar taka út mánaðarlegar greiðslur af 
viðbótarlífeyrissparnaði þannig að þú nýtir persónufrádrátt.

- Flýttu töku lífeyris úr lífeyrissjóðnum þínum ef þú telur líklegt að þú lifir skemur 
en meðalævilengd

Ábendingar



Að byrja á lífeyri

3. Sækja um lífeyri 
Hvar Nánar 
Lífeyrissjóðir  Sækja um hjá núverandi sjóði  
Tryggingastofnun  Sækja um á mínum síðum hjá TR. Með 

umsókn um ellilífeyri þarf að fylgja 
staðfesting á að sótt hafi verið um hjá 
lífeyrissjóði og tekjuáætlun. 

Vörsluaðilar 
séreignarsparnaðar 

 Sækja um hjá vörsluaðila 

 



Að sækja um lífeyri



Að byrja á lífeyri

4. Velja ávöxtunarleið fyrir sparnað 
Markmið Ákveða 
Velja sparnaðarleið sem 
sveiflast lítið  
 

 Dreifa innlánum á fleiri en einn banka eða 
velja innlánsleiðir 

 Velja verðbréfasöfn með hátt vægi 
skuldabréfa. Leggja áherslu á áhættudreifingu 
innan eignaflokka 

 
 



- Ævisafn III
- Fjárfestingarstefnan er 80% skuldabréf og innlán og 20% hlutabréf

- Innlánasafn
- Innlánsreikningar hjá 4 innlánastofnunum

- Ríkissafn stutt
- Ríkisskuldabréf og innlán

- Húsnæðissafn
- Fjárfestingarstefnan er 40% sjóðfélagalán, 30% sértryggð skuldabréf fjármálafyrirtækja, 15% 

skuldabréf með ábyrgð ríkisins og 15% innlán

Ávöxtunarleiðir Almenna



Í hvaða safn er ég að greiða



Eignasamsetningin mín



Breyta um ávöxtunarleið



Að byrja á lífeyri
 

5. Yfirfara fjármál fjölskyldu við fráfall 

Yfirfara Skoða 
Makalífeyrir 
Skiptingu eigna og 
sparnaðar við fráfall 

 Þarf að gera ráðstafanir til að bæta hag maka 
við fráfall?  

 Er ástæða til að gera erfðaskrá? 
Erfðafjárskattur  Er hægt að gera ráðstafanir til að lækka hann? 

 



Erfingjar

Maki og börn erfa eignir í föstum 
hlutföllum.

Ef maki og börn eru ekki til staðar 
taka aðrir lögerfingjar við eignum 
nema hinn látni hafi tilnefnt 
bréferfingja. 

Ef einstaklingur á enga lögerfingja
og hefur ekki gert erfðaskrá renna 
eignirnar til ríkisins 



- Stöðufundir flaggskipið í þjónustunni
- Einkaviðtöl sjóðfélaga við ráðgjafa þar sem farið er yfir stöðu stöðu hans

- Að kostnaðarlausu
- Án skuldbindinga

- Hægt að bóka á almenni.is eða í síma 510-2500

Stöðufundir

Presenter
Presentation Notes
Við erum mjög stolt af stöðufundunum og teljum að þeir séu einstök  þjónusta.



Til þjónustu reiðubúin
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