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Inngangur 

Í mars 2015 óskaði Haukur Hafsteinsson, framkvæmdastjóri LSR, þess að Talnakönnun 
skoðaði samspil greiðslna frá B-deild LSR, lífeyrisgreiðslna frá Tryggingastofnun ríkisins og 
skattgreiðslna. Verkið er unnið fyrir LSR.  

B-deild LSR hefur árum saman verið með miklum halla þannig að eignir sjóðsins myndu ekki 
duga fyrir lífeyrisgreiðslum nema til kæmi bakábyrgð launagreiðenda og ríkisins. Deildin sem 
nú er lokuð fyrir nýjum starfsmönnum (frá 1997) hefur starfað lengur en flestir sambærilegir 
sjóðir á almennum markaði. Greiðslur úr deildinni miðast við svonefnda eftirmannsreglu, 
þannig að réttindi úr sjóðnum fylgja þróun launa en ekki verðlags.  

Almennt hafa greiðslur úr almennu lífeyrissjóðunum til ellilífeyris verið lægri en úr þeim 
opinberu. Hins vegar jafnast bilið þegar tekið er tillit til greiðslna frá Tryggingastofnun 
ríkisins og staðgreiðslu skatta. Ellilífeyrir TR stuðlar að því að allir ná ákveðu lágmarki 
ráðstöfunartekna. Greiðslurnar frá TR eru skertar eftir því sem meira er greitt úr 
lífeyrissjóðum. Grunnlífeyrir er þó óskertur. Skattgreiðslur minnka einnig muninn því að þeir 
sem fá meiri tekjur eru stærri tekjustofn fyrir ríkið. 

Við verkið er stuðst við upplýsingar frá LSR um stöðu í árslok 2014, sem fengnar eru með 
leyfi sjóðsins, upplýsingum frá Tryggingastofnun og opinberum upplýsingum um 
tekjudreifingu eftir aldri frá Ríkisskattstjóra. Nýjustu upplýsingar frá RSK miða við tekjuárið 
2012. Þar sem lífeyrir á almennum markaði hækkar með vísitölu neysluverðs voru greiðslur 
úr þeirri skrá hækkaðar um 6%.  

Af hálfu Talnakönnunar hafði Benedikt Jóhannesson umsjón með verkinu en Vigfús 
Ásgeirsson kom einnig að útreikningum. 

Reykjavík 8. apríl 2015, 

 

 

Benedikt Jóhannesson, Ph. D. 

  



 

Aðferðafræði 
Í fyrstu var skoðuð raunveruleg dreifing allra greiðslna til ellil
2014. Rétthöfum var skipt í þrennt: Þá sem þegar eru á eftirlaunum, þá sem ekki eru komnir á 
eftirlaun en greiða enn til sjóðsins (virkir sjóðfélagar) og þá sem hafa greitt til sjóðsins, en 
gera það ekki lengur, en hafa ekki hafði töku lífeyris. 
að sumir hafa sáralítil réttindi meðan aðrir hafa unnið alla sína tíð hjá ríki og fá há eftirlaun. 
Fyrir hvern árgang sem orðinn var sjötugur árið 2012 var kannað hvernig greiðslur frá 
lífeyrissjóðum skiptust, annars vegar frá LSR B
Útfrá tölum ríkisskattstjóra var hægt að áætla raunverulegar mánaðargreiðslur úr öðrum 
lífeyrissjóðum árið 2012. Þessa dreifingu má sjá á mynd 1. Þess ber að geta að mjög misjafnt 
er hve margir einstaklingar eru á bakvið tölurnar. Fyrstu
það skýrir miklar sveiflur. 

Myndin sýnir að munurinn minnkar með tímanum. Reynslan sýnir að sumir á almenna 
markaðinum taka ekki lífeyri strax eftir sjötugt. Þetta skýrir lækkunina síðustu tvö árin. Ætla 
má að nýjustu tölur munir sýna að munurinn hafi haldist svipaður undanfarin ár.

Mynd 1: Mánaðarlegar greiðslur frá LSR B

lífeyrissjóðum eftir fæðingarári lífeyrisþega 1916

Myndin sýnir meðaltöl. Heimild: LSR og RSK.

Þessum tveimur greiðsludreifingum var svo stillt upp í töflu eftir 
greiðsludreifingar eftir tekjum úr LSR, (sjá töflu 3 aftast) en ekki eru til nýlegar tölur um 
sambærilega dreifingu úr almennum lífeyrissjóðum. Þess ber einnig að g
lífeyrisþegar eiga aðeins lítil réttindi í LSR og því má ætla að þeir eigi einnig rétt í öðrum 
sjóðum. Í töflu 3 er áætlað að slík réttindi séu 15,0% af heildarréttindum LSR
kann að vera vanmat. Árið 2011 var í skýrslu Talnakönn
réttindi sjóðfélaga LSR-B annars staðar eftir fjölda ára sem greitt var í lífeyrissjóð LSR
þá fékkst hlutfallið 22%, sem etv. hefur verið full hátt.
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Í fyrstu var skoðuð raunveruleg dreifing allra greiðslna til ellilífeyrisþega hjá LSR á árinu 
rennt: Þá sem þegar eru á eftirlaunum, þá sem ekki eru komnir á 

eftirlaun en greiða enn til sjóðsins (virkir sjóðfélagar) og þá sem hafa greitt til sjóðsins, en 
gera það ekki lengur, en hafa ekki hafði töku lífeyris. Greiðsludreifingin er mjög misjöfn því 
að sumir hafa sáralítil réttindi meðan aðrir hafa unnið alla sína tíð hjá ríki og fá há eftirlaun. 
Fyrir hvern árgang sem orðinn var sjötugur árið 2012 var kannað hvernig greiðslur frá 
lífeyrissjóðum skiptust, annars vegar frá LSR B-deild og hins vegar öðrum lífeyrissjóðum. 
Útfrá tölum ríkisskattstjóra var hægt að áætla raunverulegar mánaðargreiðslur úr öðrum 
lífeyrissjóðum árið 2012. Þessa dreifingu má sjá á mynd 1. Þess ber að geta að mjög misjafnt 
er hve margir einstaklingar eru á bakvið tölurnar. Fyrstu árin eru þeir mjög fáir hjá LSR og 

Myndin sýnir að munurinn minnkar með tímanum. Reynslan sýnir að sumir á almenna 
markaðinum taka ekki lífeyri strax eftir sjötugt. Þetta skýrir lækkunina síðustu tvö árin. Ætla 

lur munir sýna að munurinn hafi haldist svipaður undanfarin ár.

Mynd 1: Mánaðarlegar greiðslur frá LSR B-deild (græn lína) og almennum 

eftir fæðingarári lífeyrisþega 1916-1942 

Myndin sýnir meðaltöl. Heimild: LSR og RSK. 

Þessum tveimur greiðsludreifingum var svo stillt upp í töflu eftir aldri. Einnig lágu fyrir 
greiðsludreifingar eftir tekjum úr LSR, (sjá töflu 3 aftast) en ekki eru til nýlegar tölur um 
sambærilega dreifingu úr almennum lífeyrissjóðum. Þess ber einnig að geta að margir 
lífeyrisþegar eiga aðeins lítil réttindi í LSR og því má ætla að þeir eigi einnig rétt í öðrum 
sjóðum. Í töflu 3 er áætlað að slík réttindi séu 15,0% af heildarréttindum LSR
kann að vera vanmat. Árið 2011 var í skýrslu Talnakönnunar fyrir BSRB reynt að meta 
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Útreikningar 
Næst voru reiknuð réttindi sem menn eiga hjá TR. Hér er þarf að grípa til einföldunar því að 
mjög margir þættir hafa áhrif á hve mikið einstaklingurinn fær. Fólk getur fengið einhverjar 
tekjur fyrir vinnu, margir eru með fjármagnstekjur, sumir eru á elliheimilum og fá þá minna 
og svo framvegis. Hér er aðeins reiknað með því að menn fái tekjur úr lífeyrissjóði. Reiknuð 
eru tvö tilvik: Giftur einstaklingur sem býr með maka (sem sé bæði búa heima) og ógiftur 
einstaklingur sem býr einn. Notast er við sambúðarhlutföll eins og þau komu fram í skrá 
Ríkisskattstjóra um framtöl árið 2012. Reyndar er ónákvæmt að tala um gifta heldur er miðað 
við samskattaða. 

Niðurstöðurnar má sjá í töflu 1. Þar kemur fram að munurinn á lífeyristekjum er talsverður, en 
þegar tekið hefur verið tillit til skatta og greiðslna frá TR minnkar hann til muna. Ef litið er á 
skatta eingöngu, sést í töflu 2 (aftast) að lífeyrisþegar hjá LSR-B greiða um 32,3% af tekjum 
sínum frá LSR í skatta. Hluti af þessum sköttum er vegna greiðslu frá TR og úr öðrum 
lífeyrissjóðum. 

Tafla 1a: Greiðslur til ellilífeyrisþega í LSR-B og alm. lífeyrissjóði  

  LSR-B 
Almennur 

sjóður 

Lífeyrir frá LSR-B 189.035 
Lífeyrir frá alm.sj. 28.355 107.389 
Greiðslur frá TR 82.968 131.122 

Heildartekjur 300.358 238.511 

Skattar -61.161 -38.063 

Ráðstöfunartekjur 239.197 200.449 
Heimild: Ársreikningur LSR B-deild, RSK, TR og útreikningar Talnakönnunar 

Ef skoðaðar eru heildargreiðslur ríkisins vegna lífeyrisþega í LSR-B deild og jafnframt 
greiðslur frá almannatryggingum, bæði til félaga í LSR-B og annarra ellilífeyrisþega sést að 
miðað við að greiðslur frá LSR-B séu 100% bætast við til þessa hóps 44% í formi bóta frá TR, 
en frá dragast 32% í sköttum. „Viðbótarskuldbinding“ ríkisins af félögum í LSR gegnum TR 
og skattkerfið er þá 8%. Samsvarandi útreikningar fyrir almenna lífeyrissjóðfélaga sýna að 
greiðslur frá TR fyrir þann hóp allan (fæddan 42 og fyrr) eru 295% af greiðslunum úr LSR-B. 
Hann borgar í skatta 86% af skuldbindingunni og „skuldbinding“ ríkisins vegna þessa hóps er 
þá 209% af greiðslum úr LSR-B. Þessir útreikningar eru í töflu 1b. 

Tekið saman sýna þessir útreikningar að á hvern einstakling greiðir ríkið að meðaltali 44% til 
þeirra sem eru í almennum lífeyrissjóðum af því sem það greiðir til félaga í LSR-B. 
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Tafla 1b: Hlutföll af heildarskuldbindingu  

vegna ellilífeyrisþega í LSR-B og almennum sjóðum 

  LSR-B 
Alm.  

sj. 

Lífeyrir frá LSR-B 100% 
Lífeyrir frá alm.sj. 15% 241% 
Greiðslur frá TR 44% 295% 

Heildartekjur 159% 536% 

Skattar -32% -86% 

Ráðstöfunartekjur 127% 451% 

Fjöldi 6.000 25.494 

Skuldbinding ríkis 112% 209% 

Á mann 100% 44% 
Heimild: Útreikningar Talnakönnunar 

Fróðlegt er að skoða mat á því hve miklar skuldbindingar ríkisins eru vegna félaga í LSR 
annars vegar og fólks sem ekki er í LSR hinsvegar. Samkvæmt tryggingafræðilegri úttekt fyrir 
árið 2014 er áfallin skuldbinding vegna lífeyrisþega 361 milljarður króna hjá LSR. Þetta má 
sjá á mynd 1. Ríkið sparar sér hins vegar í útgjöldum í almannatryggingalífeyri, þ.e. útgjöld 
frá TR um 24,1% af lífeyrinum.  

Ef dregnar frá skatttekjur vegna hópsins umfram þá sem eru í almennum sjóðum, fæst að í 
raun stendur eftir niðurstaða upp á um 231 milljarða, þ.e. hugsa má dæmið sem svo að 
sjóðfélagar sjálfir fjármagni um 36% af lífeyrisskuldbindingu sinni. Séu hins vegar teknar 
heildarskatttekjur sem hið opinbera fær frá hópnum sést að eftir standa 157 milljarðar, þ.e. hið 
opinbera fær til baka 56% af skuldbindingunni, beint eða óbeint.  

Sambærilegir útreikningar vegna virkra sjóðfélaga, þ.e. þeirra sem enn eru að vinna og greiða 
í LSR-B (eða eru iðgjaldsfrjálsir), gefa að skuldbinding þeirra er að 31% fjármögnuð af minni 
útgjöldum frá TR og hærri sköttum. Með heildarsköttum er hlutfallið 53%. Loks má líta á þá 
sem eiga geymd réttindi hjá LSR-B, en eru hvorki komnir á lífeyri né greiða enn til sjóðsins. 
Obbinn af þessum hópi er með lítil réttindi hjá LSR og hér er áætlað að fyrir hópinn sé 
sparnaðurinn vegna minni útgjalda TR og skattatekna aðeins um 7%.  

Alls lækkar skuldbinding vegna LSR-B því ef reiknað er með þessum hætti úr 630 milljörðum 
króna í 445 milljarða eða um 29%. Sé litið til heildarskatta er prósentan 52%, þ.e. lækkun um 
nánast helming. 

Niðurstöður 
Tafla 1 sýnir að munurinn á ráðstöfunartekjum hjá B-deildar félögum og félögum í almennum 
lífeyrissjóði er mun minni en ætla mætti ef litið er á greiðslurnar sem koma beint úr 
lífeyrissjóðunum. Áfallin skuldbinding B-deildar LSR í árslok 2014 var 630 milljarðar króna. 
Á mynd 2 má sjá hvaða áhrif það hefur ef metið er til tekna annars vegar sú upphæð sem 
sparast í framlög frá TR til þessa hóps og hins vegar tekjur ríkisins af LSR-félögum umfram 
það sem væri ef þeir væru í almennum lífeyrissjóði.  



 

Rétt er að taka fram, að vegna þess að bæði greiðslum frá TR og sköttum má breyta á ári 
hverju er ekki um að ræða skuldbindingu í eiginlegri merkingu orðsins eins og hjá 
lífeyrissjóði, þar sem um loforð er að ræða. Engu að síður sýnir niðurstaðan að frá sjónarhóli 
ríkisins er ekki allt sem sýnist þegar horft er á gríðarlegar skuldbindingar vegna opinberra 
starfsmanna.  

Mynd 2. Skuldbinding ríkisins vegna B

Skuldbinding skv. ársreikningi er 
sparar sér 123 milljarða í lífeyrisgreiðslur TR og fær 
hópi en ef greitt hefði verið í almennan lífeyrissjóð
Ársreikningur LSR B-deild, útreikningar Talnakönnunar (sjá töflu 2).
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taka fram, að vegna þess að bæði greiðslum frá TR og sköttum má breyta á ári 
hverju er ekki um að ræða skuldbindingu í eiginlegri merkingu orðsins eins og hjá 
ífeyrissjóði, þar sem um loforð er að ræða. Engu að síður sýnir niðurstaðan að frá sjónarhóli 

ríkisins er ekki allt sem sýnist þegar horft er á gríðarlegar skuldbindingar vegna opinberra 

. Skuldbinding ríkisins vegna B-deildar LSR - umframskattar dregnir frá

Skuldbinding skv. ársreikningi er 630 milljarðar (auk 4 milljarða í reiknaðan kostnað)
milljarða í lífeyrisgreiðslur TR og fær 62 milljörðum meira í tekjur af þessum 

en ef greitt hefði verið í almennan lífeyrissjóð. Eftir standa 446 milljarðar
deild, útreikningar Talnakönnunar (sjá töflu 2). 
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(auk 4 milljarða í reiknaðan kostnað). Ríkið 
milljörðum meira í tekjur af þessum 

milljarðar. Heimild: 



 

Mynd 3. Skuldbinding ríkisins vegna B

Skuldbinding skv. ársreikningi er 
lífeyrisgreiðslur TR og fær 204 milljarða
milljarðar. Heimild: Ársreikningur LSR B

Mynd 4. Lífeyrisgreiðslur og ráðstöfunartekjur 

Tölur í þús. kr. Heimild: Útreikningar Talnakönnunar

Á endunum sjást lífeyrisgreiðslur úr sjóðunum tveimur en á milli þeirra sést hvernig skattar 
hafa áhrif til jöfnunar á ráðstöfunartekjum. Munur á greiðslum úr lífeyrissjóðum upp á um 
80% minnkar í 20% mun á ráðstöfunartekjum eða úr 82 þúsundum í 39 þúsund krónur.
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. Skuldbinding ríkisins vegna B-deildar LSR – allir skattar dregnir frá

 

Skuldbinding skv. ársreikningi er 630 milljarðar. Ríkið sparar sér 123 milljarða í 
204 milljarða  í skatttekjur af þessum hópi. Eftir standa 

. Heimild: Ársreikningur LSR B-deild, útreikningar Talnakönnunar.

Lífeyrisgreiðslur og ráðstöfunartekjur fyrir B-deild LSR og almennan sjóð

Heimild: Útreikningar Talnakönnunar  

Á endunum sjást lífeyrisgreiðslur úr sjóðunum tveimur en á milli þeirra sést hvernig skattar 
funartekjum. Munur á greiðslum úr lífeyrissjóðum upp á um 

80% minnkar í 20% mun á ráðstöfunartekjum eða úr 82 þúsundum í 39 þúsund krónur.
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Jaðarskerðingar 
Á mynd 5 sést hve mikið það kostar ríkið að auka réttindi sinna starfsmanna (eða hve mikið 
ríkið sparar á því að skerða réttindi sinna starfsmanna). Á myndunum sést að á algengasta 
tekjubili bætast um 3.800 krónur í ráðstöfunartekjur giftra lífeyrisþega með 10 þúsund króna 
hækkun lífeyris. Fyrir ógifta er talan 
lífeyris gefur ríkinu aðeins 30 til 38

Næst skoðum við á mynd 5 hvaða áhrif það hefur á greiðslur frá TR ef lífeyrisgreiðslur eru 
minnkaðar um 10 þúsund krónur. Slík skerðing eykur greiðslur frá TR um 50% hjá 
einstaklingin í sambúð fyrir algengustu eftirlaunagreiðslur úr LSR B
sem býr einn. 

Mynd 5: Aukin útgjöld TR ef lífeyrisgreiðslur eru minnkaðar um 10 þúsund krónur

Græni ferillinn einstaklingar í sambúð, rauði ferillinn einstaklingar 
ásinn sýnir heildartekjur úr lífeyrissjóðum

Myndin sýnir hvernig greiðslur frá TR aukast ef lífeyrisgreiðslur minnka. Fyrir mann sem er 
með 50 þúsund krónur í lífeyri er skerðingin að fullu bæt
þúsund er bætt 40 til 50% af skerðingunni.

Loks skoðum við hve mikið ráðstöfunartekjur aukast við hverjar 10 þúsund krónur sem bætast 
við í lífeyri. Mynd 6 sýnir að það er ekki fyrr en við 340 þúsund krónur sem tekjurnar nýt
að fullu, þ.e. munurinn liggur aðeins í skattprósentunni.

Á myndunum sést að ráðstöfunartekjur aukast heldur minna við 10 þúsund króna aukningu á 
tekjum ef greiðslur út lífeyrissjóði eru á milli 220 og 320 þúsund krónur. Skýringin er sú að 
þegar greiðslur frá TR og skattkerfið skerða viðbótartekjur ekki með sama hætti.

Af þessum myndum og töflum má sjá að tekjujafnandi áhrif greiðslna frá Tryggingastofnun 
ríkisins og skattgreiðslna valda því að munur á ráðstöfunartekjum er mun minni en munur á 
lífeyrisréttindum gefur til kynna. Á móti skuldbindingu vegna lífeyrissjóða ríkisins koma 
bæði sparnaður vegna almannatrygginga og meiri skatttekjur en ella. 
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sést hve mikið það kostar ríkið að auka réttindi sinna starfsmanna (eða hve mikið 
ar á því að skerða réttindi sinna starfsmanna). Á myndunum sést að á algengasta 

00 krónur í ráðstöfunartekjur giftra lífeyrisþega með 10 þúsund króna 
hækkun lífeyris. Fyrir ógifta er talan liðlega 3.000 krónur. Þetta þýðir jafnframt 

30 til 38% af skerðingunni á þessu bili. 

Næst skoðum við á mynd 5 hvaða áhrif það hefur á greiðslur frá TR ef lífeyrisgreiðslur eru 
minnkaðar um 10 þúsund krónur. Slík skerðing eykur greiðslur frá TR um 50% hjá 

taklingin í sambúð fyrir algengustu eftirlaunagreiðslur úr LSR B-deild, en 40% fyrir mann 

: Aukin útgjöld TR ef lífeyrisgreiðslur eru minnkaðar um 10 þúsund krónur

 

Græni ferillinn einstaklingar í sambúð, rauði ferillinn einstaklingar sem búa einir. Lárétti 
heildartekjur úr lífeyrissjóðum. Heimild TR, útreikningar Talnakönnunar

Myndin sýnir hvernig greiðslur frá TR aukast ef lífeyrisgreiðslur minnka. Fyrir mann sem er 
með 50 þúsund krónur í lífeyri er skerðingin að fullu bætt frá TR, en fyrir m

% af skerðingunni. 

Loks skoðum við hve mikið ráðstöfunartekjur aukast við hverjar 10 þúsund krónur sem bætast 
við í lífeyri. Mynd 6 sýnir að það er ekki fyrr en við 340 þúsund krónur sem tekjurnar nýt
að fullu, þ.e. munurinn liggur aðeins í skattprósentunni. 

Á myndunum sést að ráðstöfunartekjur aukast heldur minna við 10 þúsund króna aukningu á 
tekjum ef greiðslur út lífeyrissjóði eru á milli 220 og 320 þúsund krónur. Skýringin er sú að 

lur frá TR og skattkerfið skerða viðbótartekjur ekki með sama hætti.

Af þessum myndum og töflum má sjá að tekjujafnandi áhrif greiðslna frá Tryggingastofnun 
ríkisins og skattgreiðslna valda því að munur á ráðstöfunartekjum er mun minni en munur á 

éttindum gefur til kynna. Á móti skuldbindingu vegna lífeyrissjóða ríkisins koma 
bæði sparnaður vegna almannatrygginga og meiri skatttekjur en ella.  

sést hve mikið það kostar ríkið að auka réttindi sinna starfsmanna (eða hve mikið 
ar á því að skerða réttindi sinna starfsmanna). Á myndunum sést að á algengasta 

00 krónur í ráðstöfunartekjur giftra lífeyrisþega með 10 þúsund króna 
krónur. Þetta þýðir jafnframt að skerðing 

Næst skoðum við á mynd 5 hvaða áhrif það hefur á greiðslur frá TR ef lífeyrisgreiðslur eru 
minnkaðar um 10 þúsund krónur. Slík skerðing eykur greiðslur frá TR um 50% hjá 

deild, en 40% fyrir mann 

: Aukin útgjöld TR ef lífeyrisgreiðslur eru minnkaðar um 10 þúsund krónur 

 

sem búa einir. Lárétti 
. Heimild TR, útreikningar Talnakönnunar 

Myndin sýnir hvernig greiðslur frá TR aukast ef lífeyrisgreiðslur minnka. Fyrir mann sem er 
t frá TR, en fyrir mann með 160 

Loks skoðum við hve mikið ráðstöfunartekjur aukast við hverjar 10 þúsund krónur sem bætast 
við í lífeyri. Mynd 6 sýnir að það er ekki fyrr en við 340 þúsund krónur sem tekjurnar nýtast 

Á myndunum sést að ráðstöfunartekjur aukast heldur minna við 10 þúsund króna aukningu á 
tekjum ef greiðslur út lífeyrissjóði eru á milli 220 og 320 þúsund krónur. Skýringin er sú að 

lur frá TR og skattkerfið skerða viðbótartekjur ekki með sama hætti. 

Af þessum myndum og töflum má sjá að tekjujafnandi áhrif greiðslna frá Tryggingastofnun 
ríkisins og skattgreiðslna valda því að munur á ráðstöfunartekjum er mun minni en munur á 

éttindum gefur til kynna. Á móti skuldbindingu vegna lífeyrissjóða ríkisins koma 



 

Mynd 6: Aukning á ráðstöfunartekjum m.v. 10 þúsund króna aukningu lífeyris

Græni ferillinn einstaklingar í sambúð, rauði ferillinn einstaklingar sem búa einir. Lárétti 
ásinn sýnir heildartekjur úr lífeyrissjóðum
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: Aukning á ráðstöfunartekjum m.v. 10 þúsund króna aukningu lífeyris

í sambúð, rauði ferillinn einstaklingar sem búa einir. Lárétti 
heildartekjur úr lífeyrissjóðum. Heimild TR, útreikningar Talnakönnunar

 

: Aukning á ráðstöfunartekjum m.v. 10 þúsund króna aukningu lífeyris 

 

í sambúð, rauði ferillinn einstaklingar sem búa einir. Lárétti 
. Heimild TR, útreikningar Talnakönnunar 
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Tafla 3: Dreifing fjárhæða lífeyris hjá LSR-B - lífeyrisþegar 
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Lægri Hærri Fjöldi Meðallaun Meðalskuldbinding Annar líf. 

0 50.000 1.993 26.123 3.774.142 64.877 
50.001 100.000 1.822 73.832 10.486.986 47.568 

100.001 150.000 1.328 123.482 17.748.800 32.518 
150.001 200.000 995 173.590 25.051.616 22.410 
200.001 250.000 913 225.317 33.302.295 7.683 
250.001 300.000 979 274.485 42.999.945 5.515 
300.001 350.000 793 322.244 50.907.053 4.756 
350.001 400.000 555 373.159 57.027.315 3.841 
400.001 450.000 303 423.429 63.268.066 2.571 
450.001 500.000 235 475.873 76.570.595 2.127 
500.001 750.000 472 583.983 90.721.183 1.017 
750.001 1.000.000 38 814.208 115.912.786 533 

1.000.001 10.000.000 5 1.079.120 136.825.046 0 

  Alls 10.431 192.932   28.909 

Heimild: LSR. 
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