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Hafðu áhrif á þín starfslok
Lífeyrissparnaður getur verið verðmætasta eign einstaklinga 
við starfslok. Með því að safna lífeyrissparnaði í dag getur þú 
haft meira á milli handanna þegar starfsævinni lýkur.

Það er aldrei of seint að byrja að spara
Mótframlag frá vinnuveitanda gerir lífeyrissparnað afar hag-
kvæman og sparnaðurinn er að fullu laus við 60 ára aldur.
VÍB býður upp á fjölbreytta kosti í lífeyrissparnaði þannig að 

Fáðu hollráð hjá VÍB
– við skoðum stóra samhengið með þér!

Hefur þú skoðað 
stóra samhengið?

Lífeyrissparnaður er enn einn 
besti kosturinn sem menn geta 
valið í sparnaði. Það hefur ekki 

breyst þrátt fyrir breytingarnar sem 
tóku gildi um síðustu áramót,“ út-
skýrir Lárus Páll Pálsson hjá lífeyr-
isþjónustu Íslandsbanka. 

Hann segir helsta kost viðbótar-
lífeyrissparnaðar vera mótfram-
lag vinnuveitenda, sem bundið er í 
flestum kjarasamningum. 

„Það ákvæði hefur ekki breyst 
og enn verður boðið upp á ákveðin 
skattafríðindi. Í því samhengi má 
nefna að enginn fjármagnstekju-
skattur er greiddur af ávöxtuninni, 
en í dag er sá skattur 20 prósent.“

Að sögn Lárusar Páls er séreign-
arsparnaður einstaklinga oftast til 
fjölda ára og ávöxtun því talsverð-
ur hluti lokasparnaðar. Því er þessi 
skattaívilnun mikilvægari en ella 
og getur skipt talsverðu máli við lok 
starfsævinnar þegar fólk vill taka 
sparnaðinn út.

 „Þá skiptir meira máli nú en áður 
að séreignarsparnaður er lögvarinn 
sem þýðir að lánardrottnar geta ekki 
gengið að honum við gjaldþrot.“

Lárus Páll segir launamenn, 
sem á annað borð geta lagt fyrir, 
eiga hiklaust að hefja viðbótarlíf-
eyrissparnað og halda því ótrauð-
ir áfram þrátt fyrir að á móti hafi 
blásið undanfarin ár. 

„Til dæmis hefur verðtryggð líf-
eyrisbók staðið af sér áföllin og er 

mikilvægt að skoða vel í upphafi 
hvaða fjárfestingarleiðir henta 
hverjum og einum með persónu-
legri ráðgjöf hjá okkur.“

Að mati sérfræðinga Íslands-
banka hefur mikilvægi sparnaðar 
aldrei verið meira. 

„Við teljum að auka þurfi fjár-
festingu í landinu og sparnaður er 
alla jafna fjárfesting sem kemur at-
vinnulífinu til góða. Hins vegar er 
mikilvægt að séreignarsparnaður 
njóti ákveðinna skattafríðinda því 
slíkt hvetur almenning til að leggja 
fyrir í langtímasparnað.“

En hver er besti kosturinn? 
Lífeyrisþjónusta Íslandsbanka 

býður fjölmargar fjárfestingar-
leiðir og viðskiptavinir geta valið 
úr verðtryggðum bankareikningi 
upp í fjárfestingarleiðir með ríkis-
skuldabréf og hlutabréf,“ útskýrir 
Lárus Páll.

„Allir viðskiptavinir njóta góðs af 
því að koma til okkar í bankann og 
gangast undir einstaklingsbund-
ið mat á viðhorfi til áhættu svo 
stilla megi upp sparnaði sem hent-
ar hverjum og einum. Sumar fjár-
festingarleiðir geta sveiflast mjög 
í ávöxtun á meðan aðrar, eins og 
Lífeyrisbókin, sveiflast lítið, nema 
í takt við verðbólgu. Þá má alltaf 
blanda saman fjárfestingarleiðum 
og setja hluta sparnaðar inn á Líf-
eyrisbók og annan hluta í fjárfest-
ingarleiðir sem sveiflast meira.“

Enn besta leiðin til sparnaðar
Íslandsbanki býður marga góða valkosti þegar kemur að fjárfestingarleiðum í viðbótarlífeyrissparnaði. Boðið er upp á einstaklingsbundið mat á 
viðhorfi til áhættu svo stilla megi upp sparnaði sem hentar hverjum og einum, en mikilvægi sparnaðar hefur aldrei verið talið meira.

Lárus Páll Pálsson hjá lífeyrisþjónustu Íslandsbanka.   MYND/STEFÁN



Hafðu samband og við stillum upp framtíðinni
með þér eins og þú vilt hafa hana.

Hver vilt þú vera?

Allianz Ísland hf. | Digranesvegi 1 | 200 Kópavogi | 595 3300 | allianz@allianz.is | allianz.is

Einstaklingur 2 bætti við sig Allianz viðbótarlífeyri
og fær 72% af launum sínum við starfslok.

Allianz Viðbótarlífeyrir
Skyldulífeyrir skv. lögum

Lágmarks lífeyrir

72%

Einstaklingur 2

55%
Skyldulífeyrir skv. lögum

Lágmarks lífeyrir

Einstaklingur 1 valdi bara skyldulífeyri og
fær aðeins 55% af launum sínum við starfslok.Einstaklingur 1
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Alþing i samþyk k t i rét t 
fyrir jólahlé þingsins 2011 
breytingu á lögum um 

séreignarsparnað. Heimild til að 
draga iðgjöld launþega frá tekju-
skattstofni er nú tvö prósent í stað 
fjögurra áður. Breytingin er tíma-
bundin næstu þrjú ár, til loka árs 
2014.

Breytingin hefur í för með sér 
að hámark á framlagi launþega 
í séreignarsparnað er lækkað úr 
fjórum prósentum í tvö, en eins og 
áður ber launagreiðanda að greiða 
2% mótframlag samkvæmt kjara-
samningi. Möguleiki á sjóðmynd-
un í séreign hefur því minnkað 
um þriðjung, úr 6 prósentum af 
tekjum í fjögur prósent. Áfram 
nýtur þó launþegi góðs af þeim 
mikilvæga ávinningi að launa-
greiðandi leggur fram tvö prósent, 
sem jafngildir viðbótarlaunum.

Lagasetningin kallar ekki á að 
breyta þurfi núgildandi samning-
um um séreignarsparnað, held-
ur ber launagreiðanda að tryggja 
að frjálst framlag launafólks í sér-
eignarsparnað verði ekki umfram 
tvö prósent af iðgjaldastofni, nema 
launþeginn óski sjálfur eftir því. 
Það er þó almennt ekki ráðlegt 

vegna tvísköttunar. Iðgjöld um-
fram tvö prósent eru þá skattlögð 
áður en þau eru lögð inn í séreign-
arsjóð og eru síðan skattlögð aftur 
þegar þau eru tekin út.

Að óbreyttum þessum nýsam-
þykktu lögum verður heimildin til 
frádráttar iðgjalda í séreignarsparn-
að frá tekjuskattstofni hækkuð á ný 
frá og með árinu 2015. Launagreið-

andi á þá sömuleiðis að eigin frum-
kvæði að hækka framlag launþeg-
ans aftur í fjögur prósent frá og með 
janúarlaunum 2015, nema launþeg-
inn óski annars.  Heimild: live.is

Breyting á lögum um 
séreignarsparnað
Breytt lög um séreignarsparnað tóku gildi um áramótin. Heimild til að draga iðgjöld launþega frá tekjuskattstofni 
lækkaði úr 4 prósentum í 2 prósent. Breytingin gildir út árið 2014.

Breytingar á lögunum um séreignarsparnað tóku gildi um áramótin. 

HVER KRÓNA TELUR
Peningar stýra ekki hamingju 
fólks. Án þeirra er þó erfitt að 
komast af og því gott að kunna 
með þá að fara. Besta leiðin til 
að læra að nota peninga er að 
byrja snemma að umgangast 
þá til dæmis með því að safna 
krónum í sparibauk strax og við 
getum sagt orðið „peningar“ 
svo vel skiljist. Foreldrar geta 
innrætt börnum sínum gildi 
peninga með því að láta þau 
vinna fyrir aurunum. Með því 
að greiða „laun“ fyrir vel unnin 
heimilisverk, sendiferðir og 
önnur viðvik koma foreldrar 
þeim skilaboðum til barnanna 
að peninar vaxa ekki á trjánum. 
Aurarnir ættu síðan að rata í 
sparibaukinn og í lok mán-
aðar yrði hann tæmdur inn á 
reikning í banka. Sniðugt er að 
setja eitthvert takmark til að 
safna fyrir, svo sem leikfang, 
sem barnið kaupir þegar 
upphæðinni er náð.

SKEMMDIR PENINGAR EKKI GLATAÐUR AUR
Peningaseðlar geta gleymst í vasa þegar flíkum er hent í þvottavél, 
rifnað eða þeir orðið fyrir ýmiskonar hnjaski. Seðill þarf þó ekki að 

vera alveg ónýtur en 
Seðlabankinn innleysir 
skemmda seðla upp að 
vissu marki.
Ef sést í bæði númer 
seðils greiðist hann að 
fullu, en sjáist aðeins 
annað númerið greiðist 
einungis hálft verð 

hans, enda fylgi að minnsta kosti fjórðungur seðils í einu lagi. Seðlar, sem 
svo eru skemmdir, að hvorugt númera sjáist, verða ekki innleystir.
Bankinn innleysir slegna peninga, þótt slitnir séu eða skemmdir og áletr-
anir á þeim máðar, ef verðgildi er örugglega læsilegt.
Heimild: www.sedlabanki.is

SKÍNANDI MYNTSAFN
Tómatsósa er fínasti fægilögur á gull, 
silfur og kopar og gefur myntsafninu 
góðan ilm. Tómatsósunni er einfald-
lega nuddað vel á yfirborðið með 
tusku og látið bíða stutta stund. 
Hreinsið síðan af með rökum klút þar 
til allar leifar af sósunni eru á bak og 
burt. Pússið síðan yfir með þurrum 
klút til að fá skínandi glans. 
 www.ehow.com

SPARNAÐUR SEM ERFIST
Séreignarlífeyrir er laus til útborgunar við 
60 ára aldur, örorku eða fráfall sjóðfélaga. 
Í lok árs 2008 var samþykkt sú breyting á 
lífeyrislögunum að vörsluaðila sé heimilt að 
greiða séreignarlífeyri út í einu lagi við 60 
ára aldur, en samkvæmt eldri lögum skyldi 
greiðslu dreift á árin frá upphafi lífeyristöku 
þar til rétthafi næði 67 ára aldri. Séreignar-
lífeyrir erfist og er laus til útborgunar við 
andlát sjóðfélaga. Öðru máli gegnir um 
samtryggingarlífeyrinn sem við andlát rétt-
hafa er greiddur út í formi maka- eða barna-
lífeyris, gjarnan tímabundið, að uppfylltum 
tilteknum skilyrðum.


