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3.1 Lýsing á gögnum  Tölfræði um lífeyrisskuldbindingar (Tafla 29) er hluti af innleiðingu ESA 2010, þjóðhagsreikningastaðals 
Evrópusambandsins og er hún skilgreind sem viðbótartafla (supplementary table). Lagalegur grundvöllur staðalsins 
er reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (ESB) nr. 549/2013 frá 21. maí 2013 um evrópskt þjóðhags- og 
svæðisreikningakerfi í Evrópusambandinu. 
 
Tilgangurinn með gerð talnaefninu er að veita sem skýrasta heildarmynd af stöðu lífeyrisskuldbindinga í hagkerfinu 
hverju sinni og bæði þeirra skuldbindinga sem taldar eru með í grunni þjóðhagsreikninga (core national accounts) 
sem og uppsafnaðra (áunninna réttinda) skuldbindinga almannatrygginga  ("pay-as-you-go" pension schemes) sem 
öllu jöfnu eru ekki meðtaldar í uppgjöri þjóðhagsreikninga. Með gerð talnaefnisins er þannig leitast við að gefa 
notendum yfirlit yfir heildarumfang lífeyrisskuldbindinga í viðkomandi landi með möguleika á alþjóðlegum 
samanburði á lífeyrisréttindum heimila.  
 
Skuldbindingar almannatryggginga teljast ekki til skulda hins opinbera og er kerfisbundinni samantekt þeirra ekki 
ætlað að vera mælikvarði á sjálfbærni ríkisfjármála viðkomandi ríkja. 
 
Niðurstöður eru settar fram í einni töflu. Í töflunni er að finna yfirlit yfir uppsöfnun lífeyrisréttinda eftir tegundum 
samtryggingarkerfa (kerfi sem byggja á skilgreindum réttindi vs. kerfi sem byggja á skilgreindum iðgjöldum, 
almennir lífeyrissjóðir vs. opinberir sjóðir, lífeyrisskuldbindingar sem taldar eru með í kjarna þjóðhagsreikninga vs. 
skuldbindingar sem standa utan kjarna þeirra) á tilteknu viðmiðunartímabili að teknu tillliti til greiðslu iðgjalda, 
lífeyris og annarra breytinga. Í töflunni eru áfallnar skuldbindingar almannatryggingakerfisins reiknaðar og settar 
fram á verðlagi ársins miðað við mismunandi forsendur við framkvæmd núvirðingar (næmigreining). 
 
Niðurstöður sem snúa að ófjármögnuðum lífeyriskerfum hins opinbera, þ.e. almannatrygginga sem flokkast utan 
þjóðhagsreikningagrunns, eru byggðar á tryggingafræðilegum útreikningum. Niðurstöðurnar eru því mjög háðar 
undirliggjandi forsendum. Til þess að tryggja samræmda nálgun og samanburð á milli landa eru 
tryggingafræðilegar forsendur í samræmi við þær sem vinnuhópur EPC (Economic Policy Committee) um öldrun og 
sjálfbærni (Working Group on Ageing Populations and Sustainability (AWG) lagði til, þar með talið um samræmda 
raunvaxtaprósentu til útreiknings á núvirði lífeyrissréttinda. Tryggingafræðilegar forsendur eru reglulega 
endurskoðaðar af AWG, að lágmarki á þriggja ára fresti í tengslum við skýrslugjöf vinnuhópsins. 
Af undirliggjandi forsendum eru niðurstöður að stærstum hluta háðar þeirri raunvaxtaprósentu sem notuð er við 
núvirðingu skuldbindinga almannatrygginga. Af þeirri ástæðu eru niðurstöður settar fram miðað ólíkar forsendur 

https://ec.europa.eu/eurostat/esa2010/
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/en/ALL/?uri=CELEX%3A32013R0549
https://px.hagstofa.is/pxis/pxweb/is/Efnahagur/Efnahagur__thjodhagsreikningar__lifeyrisskuldbiningar/THJ12001.px
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að þessu leyti, þ.e. grunnviðmið (3% raunvextir) auk niðurstaðna sem byggja á núvirðingu miðast við grunnviðmið -
1 prósentustig og grunnviðmið +1 prósentustig. 
 
Niðurstöður eru settar fram í milljónum króna. Á vef Eurostat eru niðurstöður jafnframt settar fram í milljónum 
evra. 
 
Fyrstu niðurstöður töflu 29, fyrir viðmiðunarárið 2015, voru birtar í maí 2018. Talnaefnið er uppfært í samræmi við 
miðlunaráætlun ESA 2010  á þriggja ára fresti, nú síðast í mars árið 2021 fyrir viðmiðunarárið 2018, samhliða 
birtingu Eurostat á alþjóðlegum samanburði niðurstaðna fyrir aðildarríki Evrópska hagsskýrslusamstarfsins (ESB 
ríkin auk EFTA ríkjanna Íslands, Noregs og Sviss). 
 

3.2 Flokkunarkerfi  Tafla 29 er gerð samkvæmt þjóðhagsreikningakerfi Evrópusambandsins (European System of Accounts, ESA 2010) 

og fer form og miðlun upplýsinganna fram í samræmi við opinbera og samræmda miðlunaráætlun ESA 2010 (The 

European System of Accounts 2010 Transmission Programme). 

 

Nánari útlistun á þeim flokkunarkerfum sem gerð þjóðhagsreikninga byggir á er að finna í kafla 23 í Evrópska 

þjóðhagsreikningastaðlinum og í Miðlunaráætlun ESA 2010 en við gerð töflu 29 eru upplýsingarnar m.a. flokkaðar 

með tilli til þess hvaða haggeira (institutional sector) lífeyriskerfin tilheyra, tegundum lífeyriskerfa auk hagrænnar 

flokkunar stöðu- og flæðistærða.   

 

 

https://hagstofa.is/utgafur/frettasafn/thjodhagsreikningar/lifeyrisskuldbindingar-i-thjodhagsreikningum-2015/
https://ec.europa.eu/eurostat/documents/3859598/5936561/KS-01-13-429-3A-C-EN.PDF.pdf/69e7e68c-661d-44dc-bef3-d0e560403722?t=1414782972000
https://hagstofa.is/utgafur/frettasafn/thjodhagsreikningar/lifeyrisskuldbindingar-i-thjodhagsreikningum-2018/
https://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php?title=Pensions_in_national_accounts_-_statistics&oldid=514007
https://ec.europa.eu/eurostat/documents/3859598/5936561/KS-01-13-429-3A-C-EN.PDF.pdf/69e7e68c-661d-44dc-bef3-d0e560403722?t=1414782972000
https://ec.europa.eu/eurostat/documents/3859598/5925693/KS-02-13-269-EN.PDF/44cd9d01-bc64-40e5-bd40-d17df0c69334
https://ec.europa.eu/eurostat/documents/3859598/5925693/KS-02-13-269-EN.PDF/44cd9d01-bc64-40e5-bd40-d17df0c69334
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3.3 Umfang efnis - þekja Tafla 29 inniheldur talnaefni sem tengist lífeyriskerfum sem þátttakendur eru annað hvort skyldugir til þátttöku í 

eða eru hvattir til þess, af annað hvort atvinnurekendum eða stjórnvöldum, að nýta sér. Slík lífeyriskerfi þurfa að 

uppfylla eitt eða fleiri af eftirfarandi skilyrðum: 

1. Skylduaðild er að kerfinu annað hvort á grundvelli laga eða samkvæmt skilmálum og ráðningarkjörum 

starfsmanns eða hóps starfsmanna; 

2. Kerfið er sameiginlegt og starfrækt í þágu tiltekins og afmarkaðs hóps, hvort sem hann samanstendur af  

launafólki, sjálfstætt starfandi einstaklingum eða atvinnulausum, og þátttaka er bundin við meðlimi 

viðkomandi hóps; 

3. Atvinnurekandi leggur til framlag (raunverulegt eða reiknað) til kerfisins fyrir hönd starfsmanns, óháð 

framlagi starfsmannsins. 

Lífeyristryggingar sem eingöngu byggja á eigin frumkvæði hins tryggða, óháð og án aðkomu atvinnurekanda og 

stjórnvalda, eru meðhöndluð sem líftryggingar í þjóðhagsreikningum og tilheyra ekki talnaefni töflu 29. 

Þess vegna eru skilgreindar tvær tegundir lífkeyriskerfa sem teljast til samtryggingarkerfa (e. social insurance). 

1. Lífeyriskerfi almannatrygginga, sem ná til alls samfélagsins eða stórs hluta þess, sem eru innleidd, stjórnað 
og fjármögnuð af stjórnvöldum; 

2. Önnur atvinnutengd lífeyriskerfi sem byggja á sambandi atvinnurekenda og starfsmanns og fela ekki í sér að 
hið opinbera greiðir bætur á grundvelli ákvæða almannatrygginga. 

 

Lífeyriskerfi sem falla undir skilgreiningu samtryggingarkerfa eru flokkuð í viðeigandi haggeira með eftirfarandi hætti: 

• S.1W – Lífeyriskerfi sem ekki tilheyra hinu opinbera – samanstendur af kerfum sem eru undir stjórn 
fyrirtækja, heimila og félagsamtaka. 

• S.13 – Lífeyriskerfi sem eru undir stjórn hins opinbera. 

 

Íslenska lífeyriskerfið byggir á þremur stoðum (e. pillars). Fyrsta stoðin er almennur ellilífeyrir, 
fjármagnaður af sköttum (almannatryggingar). Önnur stoðin eru sjálfstæðir, atvinnutengdir 
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samtryggingarsjóðir með skylduaðild. Þriðja stoðin er valfrjáls viðbótarlífeyrissparnaður. Tölfræði um 
lífeyrisskuldbindingar í þjóðhagsreikningum tekur til fyrstu tveggja stoðanna, þ.e. almannatrygginga og 
atvinnutengdra lífeyrissjóða. 

Almannatryggingar eru fjármagnaðar af skatttekjum hins opinbera og greiða út tekjutengdan ellilífeyri, 
almennt frá 67 ára aldri. „Ellilífeyrir“ í útreikningum á hér við um grunnlífeyri, tekjutryggingu og 
heimilisuppbót ellilífeyrisþega og miðar við aðferðafræði þjóðhagsreikningastaðalsins. Lífeyrir eftirlifenda 
og örorka undir lífeyristökualdri er því ekki meðtalinn í útreikningi á uppsöfnuðum lífeyrisskuldbindingum 
almannatrygginga. Við útreikning á lífeyrisskuldbindingum almannatrygginga er stuðst við svokallaða 
„uppsöfnun-að-dagsetningu“-aðferð (e. accrued-to-date (ADL) en inntak hennar er uppsafnaðar 
skuldbindingar gagnvart þeim sem þegar hafa unnið sér inn réttindi við lok viðmiðunarársins. Þessi aðferð 
tekur því ekki mið af mögulegum réttindum út starfsævi þeirra sem þegar eru í kerfinu né nýrra 
réttindahafa heldur einungis punktstöðu réttindauppsöfnunar við lok viðmiðunarársins. Niðurstöðurnar 
gefa ekki mynd af sjálfbærni lífeyriskerfis almannatrygginga enda ekki um uppsöfnunarkerfi að ræða. 

Önnur meginstoðin í íslenska lífeyriskerfinu er skyldubundin samtrygging atvinnutengdra lífeyrissjóða en 
hún flokkast í tvo undirflokka, annars vegar samtryggingu fyrir starfsmenn hins opinbera, sem er tryggð 
eru af hinu opinbera, og hins vegar samtryggingu starfsmanna á almennum vinnumarkaði þar sem 
útgreiðsla ellilífeyris er háð virði uppsöfnunar við töku lífeyris. Upplýsingar um stöðu lífeyrisskuldbindinga 
atvinnutengdra lífeyrissjóða hafa verið aðgengilegar sögulega vegna lagalegra skyldna lífeyrissjóða en slíkt 
fyrirkomulag hefur ekki átt við um almannatryggingar. 
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3.4 Hagskýrslugerðarhugtök og 
skilgreiningar  

Hugtök, skilgreiningar og flokkanir eru byggðar á Þjóðhagsreikningastaðli Evrópusambandsins (European System of 
Accounts, ESA 2010), einkum kafla 17 er varðar „Social insurance including pensions“. 
 

Tafla 29 inniheldur hvort tveggja þann hluta lífeyrisskuldbindinga sem taldar eru með í kjarna þjóðhagsreikninga 
auk ófjármagnaðra skuldbindinga almannatrygginga sem samkvæmt skilgreiningu þjóðhagsreikninga eru háðar 
óvissu og teljast því ekki til tryggra réttinda/skuldbindinga. Með heildstæðri samantekt allra skuldbindinga, óháð 
eðli þeirra, er leitast við að varpa ljósi á heildarumfang áfallinna lífeyrisskuldbindinga í viðkomandi landi og stuðla 
að samanburðarhæfni niðurstaðna milli landa. 
 

Kjarni þjóðhagsreikninga nær yfir lífeyrisréttindi og lífeyrisgreiðslur atvinnutengdra lífeyriskerfa. Í slíkum kerfum 
eiga bótaþegar ákveðið tilkall til áunninna lífeyrisréttinda sem færð eru sem eign heimila í fjármálareikningum. 
 

Undanskilin frá kjarna þjóðhagsreikninga eru hins vegar ófjármögnuð gegnumstreymiskerfi ( e. „pay-as-you-go“, 
PAYG) sem eru undir stjórn hins opinbera. Í þjóðhagsreikningum er tekið tillit til greiddra iðgjalda og greidds lífeyris 
úr slíkum kerfum en þátttakendur í þeim eiga ekki ákveðið tilkall til uppsafnaðra réttinda. Það sem einkennir slík 
kerfi er að greidd iðgjöld á tilteknu tímabili eru nýtt beint til útgreiðslu lífeyris á sama tímabili. Í slíkum kerfum á sér 
því ekki stað neinn kerfisbundinn sparnaður. Standi tekjur ekki undir lífeyrisgreiðslum geta stjórnvöld að öllu jöfnu 
breytt skuldbindingum hvort sem er framvirkt eða afturvirkt. Af því leiðir að skuldbindingar slíkra kerfa eru ekki 
taldar öruggar og því ekki meðtaldar við gerð fjármálareikninga. Þrátt fyrir að bæði skuldbindingar og réttindi í 
slíkum kerfum séu vissulega háð töluverðri óvissu og teljist af þeim sökum utan kjarna þjóðhagsreikninga er 
samræmt mat á slíkum óbeinum skuldbindingum engu að síður talið til gagnlegra upplýsinga, m.a. í þeim tilgangi 
að skapa grundvöll fyrir samanburð á milli landa. 
 
Almennt eru lífeyriskerfi flokkuð í tvær tegundir eftir eðli þeirra: 
 

1. Kerfi sem byggja á skilgreindum iðgjöldum (e. defined contribution scheme) eru lífeyriskerfi sem 
einkennast af því að lífeyrisréttindi eru alfarið háð greiddum iðgjöldum yfir starfsævi viðkomandi 
þátttakenda sem breytast  í samhengi við ávöxtun þeirra. Áhættan í slíkum kerfum er á herðum 
lífeyrisþeganna, þ.e. ef ávöxtun reynist góð þá endurspeglast það í auknum réttindum en ef hún er slök þá 
skerðast réttindi þeirra til greiðslu eftirlauna eftir að starfsævinni lýkur. Skuldbindingar sem tengjast slíkum 
kerfum eru meðtaldar í þjóðhagsreikningum. 

https://ec.europa.eu/eurostat/web/esa-2010/overview
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2. Kerfi sem byggja á skilgreindum réttindum (e. defined benefit scheme) eru lífeyriskerfi sem byggja á þeirri 
meginreglu að lífeyrisréttindi við töku lífeyris eru fyrirfram skilgreind samkvæmt ákveðinni formúlu, annað 
hvort alfarið eða að teknu tilliti til ákveðinna fastra lágmarksréttinda. Áhættan af því að slík kerfi standi 
undir tryggri framfærslu þátttakenda liggur á herðum atvinnurekandans eða stofnunar sem starfar í hans 
umboði. Kerfi sem starfa líkt og um kerfi með skilgreindum iðgjöldum sé að ræða (notional defined 
contribution schemes) en jöfnuður eigna og skuldbindinga er eingöngu bókhaldslegur sem og blönduð 
kerfi (hybryd schemes) eru flokkuð með kerfum sem byggja á skilgreindum réttindum.  

 
Lífeyrisstjóri  (e. pension manager) er sú stofnanaeining sem ber ábyrgð á skilmálum viðkomandi atvinnutengds 
lífeyriskerfis og ber endanlega ábyrgð á lífeyrisréttindum þeirra sem tilheyra viðkomandi kerfi. Lífeyrisstjórinn ber 
einnig umtalsverða ábyrgð á fjárfestingarstefnu, þar með talið vali á fjárfestingarkostum og annarri umsýslu 
kerfisins. 
 

 

Upplýsingar um stöðu og hreyfingar lífeyrisskuldbindinga í töflu 29, eins og hún er framsett í tilfelli Íslands, skiptast 
í eftirfarandi flokka: 

- Almannatryggingar 
- Atvinnutengda lífeyrissjóði 

-  Starfsmenn hins opinbera (samtrygging með ábyrgð) 
-  Starfsmenn á almennum vinnumarkaði (samtrygging án ábyrgðar) 

 
Í töflu 29 eru stöður og hreyfingar viðkomandi lífeyriskerfa og geira settar fram með eftirfarandi hætti: 

F63_LS – Lífeyrisskuldbindingar í byrjun árs 
+ D61_P – Aukning á lífeyrisskuldbindingum vegna iðgjalda/framlaga 
  = D6111 – Framlag atvinnurekanda 
 
  + D6121 - Hækkun á lífeyrisskuldbindingum vegna breytinga á tryggingafræðilegum forsendum 
  + D6131 - Iðgjöld/framlög einstaklinga 
  + D6141 - Ávöxtun lífeyrisskuldbindinga 
  - D61SC – Þjónustugjöld lífeyrissjóða 
  + D619 – Aðrar tryggingafræðilegar breytingar á lífeyrisskuldbindingum almannatrygginga 
  - D62_P – Lækkun lífeyrisskuldbindinga vegna útgreiðslu lífeyris  
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= D8 – Breytingar á lífeyrisskuldbindingum vegna framlaga, útgreiðslu og ávöxtunar (D61_P - D62_P) 
 
+ D81 – Færslur á lífeyrisskuldbindingum á milli lífeyriskerfa 
+ D82 – Breyting á skuldbindingum vegna umsamdra breyting 
+ K5 – Breytingar á skuldbindingum vegna annarra magnbreytinga (breytingar lýðfræðilegum forsendum 
tryggingafræðilegra útreikninga og annarra magnbreytinga) 
+ K7 - Breytingar á skuldbindingum vegna endurmats (geymsluhagnaður eða tap, breytingar á 
tryggingastærðfræðilegum forsendum varðandi ávöxtunarkröfu eða þróun launa og annars verðlags).  
 
=F63_LE – Lífeyrisskuldbindingar í lok árs 

 
Allar færslur eru skráðar á rekstrargrunni (þ.e.a.s. ekki á greiðslugrunni), það er þegar efnahagsleg verðmæti verða 
til, þeim er umbreytt eða þau tapast. 

3.5 Hagskýrslueining  Samkvæmt aðferðafræði þjóðhagsreikninga samanstendur hagkerfið af fjölda stofnanaeininga (e. instututional 
units) sem deila tilteknum eiginleikum, þ.e. eru einingar sem geta átt eignir og ráðstafað þeim að eigin vild, átt í 
viðskiptum við aðrar stofnanaeiningar á eigin ábyrgð lagalega, skuldsett sig og tekið á sig bindandi samninga og 
hafa fullnægjandi bókhald með efnahagsreikningi. Stofnanaeiningar eru flokkaðar eftir sameiginlegum hagrænum 
einkennum þeirra, t.d. heimili, fjármálafyrirtæki, fyrirtæki sem ekki sinna fjármálaþjónustu og hið opinbera.  

3.6 Þýði  Atvinnutengd lífeyriskerfi og ófjármögnuð almannatryggingakerfi hins opinbera. 

3.7 Svæði  Það svæði sem íslensku þjóðhagsreikningarnir ná yfir er íslenskt efnahagssvæði í heild sinni. 

3.8 Tímabil  Samkvæmt reglugerð eru aðildarríki Evrópska hagskýrslusamstarfsins skuldbundin til þess að miðla talnaefni um 
viðmiðunarárið 2015 og síðan á þriggja ára fresti frá þeim tíma, þ.e. 2015, 2018 o.s.fv.  
Ríkjunum er í sjálfvald sett að miðla lengri tímaröðum og með aukinni tíðni, t.d. árlega. 

3.9 Grunntímabil  Á ekki við. 

4. Mælieining   
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4. Mælieining  Niðurstöður eru birtar í milljónum króna, auk þess sem Eurostat miðlar niðurstöðum í milljónum Evra. 

5. Viðmiðunartími  

5. Viðmiðunartími Viðmiðunartími talnaefnis er almanaksárið. 

6. Umboð  

6.1 Lög og reglugerðir  Sjá lög um Hagstofu Íslands og opinbera hagskýrslugerð nr. 163/2007. 
 
Á Íslandi byggir gerð hagskýrslna um fjárhag hins opinbera á samræmdum þjóðhagsreikningastaðli 
Evrópusambandsins, European System of National Accounts 2010 (ESA 2010). Lagalegur grundvöllur staðalsins er 
reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (ESB) nr. 549/2013 frá 21. maí 2013 um evrópskt þjóðhags- og 
svæðisreikningakerfi í Evrópusambandinu. Vinnsla og miðlun töflu 29 byggir á og er í samræmi við ákvæði 
reglugerðarinnar.  
 
Reglugerðin var felld inn í EES-samninginn með ákvörðun sameiginlegu EES-nefndarinnar nr. 58/2014 frá 8. apríl 
2014. Á grundvelli reglugerðarinnar hefur Eurostat, hagstofa Evrópusambandsins, gefið út leiðbeiningar og álit um 
einstök viðfangsefni sem ætlað er að auðvelda túlkun staðalsins og leiðbeina frekar um notkun hans. Eurostat 
sinnir einnig eftirliti með því að gildandi reglugerðum sé framfylgt. Framkvæmd reglugerðar Evrópuþingsins og 
ráðsins (ESB) nr. 549/2013 er í höndum Hagstofu Íslands sem er sjálfstæð stofnun og miðstöð opinberrar 
hagskýrslugerðar hér á landi. 
 

7. Trúnaðarkvaðir  

7.1 Trúnaðarkvaðir - stefna  Reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (ESB) nr. 223/2009 um Evrópskar hagtölur kveður á um nauðsyn þess að 
koma á sameiginlegum meginreglum og leiðbeiningum sem tryggja trúnað gagna sem notuð eru í hagskýrslugerð 
og aðgang að þeim trúnaðargögnum með hliðsjón af tækniþróun og kröfum notendur í lýðræðisþjóðfélagi. 
 
Sjá jafnframt reglur Hagstofunnar um meðferð trúnaðargagna. 

https://www.althingi.is/lagas/nuna/2007163.html
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/en/ALL/?uri=CELEX%3A32013R0549
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32009R0223&from=EN
https://hagstofa.is/media/43950/Reglur-um-me%C3%B0fer%C3%B0-tr%C3%BAna%C3%B0argagna.pdf
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7.2 Trúnaðarkvaðir – meðferð 
gagna  

Grunngögn eru varðveitt á Hagstofunni. Afstaða er tekin til þess hverju sinni hvort utanaðkomandi aðilar fái 
aðgang að ítarlegri sundurliðun gagna en birt eru. Í því sambandi er verndun trúnaðarupplýsinga höfð í fyrirrúmi og 
fylgt verklagsreglum Hagstofu Íslands um meðferð trúnaðargagna sem eru aðgengilegar á heimasíðu 
stofnunarinnar. Sjá lög nr. 163/2007 um Hagstofu Íslands og opinbera hagskýrslugerð, greinar 10 til 13.  

8. Reglur um birtingar  

8.1 Birtingaráætlun  Mikilvægt er að notendur séu upplýstir um ný talnagögn þjóðhagsreikninga og tilheyrandi fréttakynningar með 

góðum fyrirvara fyrir viðkomandi útgáfu. Birtingar eru því tilkynntar og settar á birtingaráætlun í samræmi við 

reglur Hagstofunnar um birtingar. Allar breytingar á áætlun eru gerðar um leið og upplýsingar liggja fyrir og nýr 

útgáfudagur gefinn út.  

8.2 Aðgengi að birtingaráætlun  Birtingaráætlun er aðengileg öllum notendum á vef Hagstofu Íslands. Birtingaráætlun fyrir komandi almanaksár (1. 

janúar – 31. desember) er birt í nóvembermánuði hvert ár. 

8.3 Aðgengi fyrir notendur  Öllum notendum er veittur sami aðgangur að talnaefni þjóðhagsreikninga en upplýsingar um birtingu þeirra, eins 

og annarra opinberra hagtalna, er aðgengileg í birtingaáætlun Hagstofunnar og engum notenda veittur aðgangur á 

undan öðrum. Tölurnar eru aðgengilegar notendum í gegnum vef Hagstofu Íslands undir undirflokki 

þjóðhagsreikninga; „lífeyrisskuldbindingar“. 

 

9. Tíðni birtinga  

9. Tíðni birtinga Talnaefnið er uppfært á þriggja ára fresti í samræmi við miðlunaráætlun ESA 2010. 

10. Aðgengileiki og skýrleiki 

https://www.althingi.is/lagas/nuna/2007163.html
https://hagstofa.is/utgafur/frettasafn/birtingaraaetlun/
http://www.hagstofa.is/
https://hagstofa.is/talnaefni/efnahagur/thjodhagsreikningar/lifeyrisskuldbindingar/
https://ec.europa.eu/eurostat/documents/3859598/5936561/KS-01-13-429-3A-C-EN.PDF.pdf/69e7e68c-661d-44dc-bef3-d0e560403722?t=1414782972000
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10.1 Fréttatilkynningar  Niðurstöður eru gefnar út í fréttatilkynningum. Nákvæmar dagsetningar fréttatilkynninga eru aðgengilegar í 

birtingaáætlun Hagstofunnar (sjá 8.1 og 8.2). 

Fréttatilkynningar birtast í fréttasafni Hagstofu Íslands. 

10.2 Útgáfur  Auk fréttatilkynninga og birtingu gagnasafna þjóðhagsreikninga á netinu getur talnaefni einnig birst í öðrum 
útgáfum svo sem ársskýrslum, bæklingum, tölfræðihandbókum, greinum og öðrum erindum.  
Útgáfur eru aðgengilegar á heimasíðu Hagstofu Íslands. 

10.3 Gagnasöfn á netinu  Allt talnaefni  þjóðhagsreikninga er aðgengilegt notendum í gegnum vef Hagstofu Íslands undir fyrirsögninni 
„þjóðhagsreikningar“. 
 
Talnaefni þjóðhagsreikninga, sem og öðru talnaefni Hagstofunnar, er miðlað með PC-axis(PX-Web)-hugbúnaði sem 
upphaflega var hannaður af sænsku hagstofunni til þess að miðla tölfræðilegum upplýsingum.  
 
Talnaefni er hægt að hala niður á ýmsum sniðum svo sem Excel, CSV, PC-Axis og gröf sem PNG og JPG. 
 
Aðgangur að talnaefni þjóðhagsreikninga er gjaldfrjáls. Efni er uppfært í tengslum við birtingar (sjá 8.1) kl. 9 að 
morgni birtingardags. 

10.4 Aðgengi að örgögnum  Hægt er að sækja um aðgang að örgögnum Hagstofu Íslands í gegnum Rannsóknarþjónustu Hagstofunnar. 

10.5 Annað  Auk fréttatilkynninga og annara útgáfa (sjá 10.1 og 10.2) geta upplýsingar varðandi þjóðhagsreikninga birst á 
samfélagsmiðlum Hagstofunnar en stofnunin nýtir sér samfélagsmiðlana Facebook og Twitter undir „Hagstofa 
Íslands“. Fréttatilkynningum sem birtast á vef Hagstofunnar er einnig dreift á þessum miðlum. 

10.6 Skjöl um aðferðafræði  Aðfræðilega byggir gerð talnaefnisins á Þjóðhagsreikningakerfi Evrópusambandsins, ESA 2010, sérstaklega á kafla 

17 í staðlinum „Social insurance including pensions" og Leiðbeiningum um gerð talnaefnis um 

lífeyrisskuldbindingar í þjóðhagsreikningum sem gefið er út af Eurostat og byggir á ESA 2010 staðlinum. Þá er 

aðferðafræðilegum forsendum niðurstaðna fyrir Íslands lýst í stöðluðu upplýsingablaði sem aðgengilegt er á vef 

Eurostat. 

https://hagstofa.is/utgafur/frettasafn/
https://hagstofa.is/utgafur
https://hagstofa.is/thjonusta/gogn-til-visindarannsokna/
https://www.facebook.com/hagstofan
https://ec.europa.eu/eurostat/esa2010/chapter/view/17/#h587
https://ec.europa.eu/eurostat/esa2010/chapter/view/17/#h587
https://ec.europa.eu/eurostat/en/web/products-manuals-and-guidelines/-/ks-gq-20-008
https://ec.europa.eu/eurostat/en/web/products-manuals-and-guidelines/-/ks-gq-20-008
https://ec.europa.eu/eurostat/web/pensions/information-member-states
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10.7 Skjöl um gæðamál  Ytra gæðamat þjóðhagsreikninga á grundvelli ESA 2010, sem framkvæmt er reglulega er með samræmdum hætti 
af hendi Eurostat, er að finna í eftirfarandi skjölum: Quality report on National and Regional Accounts, 2016 data 
and Report from the Commission to the European parliament and the Council  on the application of Regulation 
(EU) No 549/2013.. 

11. Gæðastjórnun  

11.1 Trygging gæða  Sjá meginreglur í hagskýrslugerð og gæðastefnu Hagstofu Íslands. 

11.2 Gæðamat  Hagstofan birtir að svo stöddu engar skýrslur varðandi gæðamat íslenskra þjóðhagsreikninga. 

12. Notagildi  

12.1 Þarfir notenda Með gerð töflu 29, sem skilgreind er sem viðbót við þjóðhagsreikningakerfi Evrópusambandsins (ESA 2010), er 

markmiðið að draga fram heildstæða og samræmda mynd af lífeyrisskuldbindingum í einni töflu, sem m.a. stuðlar 

að því að niðurstöður séu samanburðarhæfar á milli landa.  

12.2 Ánægja notenda Um er að ræða nýja tölfræði sem fyrst var gefin út árið 2018. Gögn um ánægju notenda liggja ekki fyrir. 

12.3 Heildstæðni Talnefnið uppfyllir þær kröfur sem gerðar eru samkvæmt miðlunaráætlun ESA 2010. 

 

13. Nákvæmni og áreiðanleiki 

13.1 Nákvæmni Með því að tryggja samræmi milli stöðu- og flæðistærða mismunandi lífeyriskerfa og innra samræmi við aðrar 

afurðir þjóðhagsreikninga, er leitast við að tryggja námkvæmni niðurstaðna.  Um almennar reglur um sannprófun 

niðurstaðna er fjallað nánar í handbók um sannprófanir niðurstaðna þjóðhagsreikninga (kafla 11) - Handbook on 

data validation.  

http://ec.europa.eu/eurostat/documents/7870049/8900941/KS-FT-18-004-EN-N.pdf/bc2c1802-94cb-46ec-b1dd-849562fca9ff
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:52018DC0506
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:52018DC0506
https://www.stjornartidindi.is/Advert.aspx?RecordID=0c8d9584-87fd-4934-b8c6-8d9ec40ee881
https://www.hagstofa.is/um-hagstofuna/stefnur-hagstofu-islands/gaedastefna-hagstofu-islands/
https://ec.europa.eu/eurostat/documents/3859598/5936561/KS-01-13-429-3A-C-EN.PDF.pdf/69e7e68c-661d-44dc-bef3-d0e560403722?t=1414782972000
https://webgate.ec.europa.eu/fpfis/wikis/pages/viewpage.action?spaceKey=ESRNA&title=ESA+2010+-+Handbook+on+Data+Validation
https://webgate.ec.europa.eu/fpfis/wikis/pages/viewpage.action?spaceKey=ESRNA&title=ESA+2010+-+Handbook+on+Data+Validation
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13.2 Úrtaksvillur Á ekki við 

13.3 Aðrar villur en úrtaksvillur 
(non-sampling errors) 

Á ekki við 

14. Tímanleiki og stundvísi 

14.1 Tímanleiki Í tilviki töflu 29 er tímanleiki talnaefnis í samræmi við kröfur sem settar eru fram í reglugerð Evrópuþingsins og 

ráðsins (ESB) nr. 549/2013, viðaukar A og B. Samkvæmt kröfum miðlunaráætlunar ESA 2010 er aðildarlöndum skylt 

að skila niðurstöðum eigi síðar en 24 mánuðum eftir lok viðmiðunartímabils, á þriggja ára fresti. (Niðurstöður 

vegna viðmiðunarársins 2015 – skilafrestur 31.12.2017, vegna viðmiðunarársins 2018 – skilafrestur 31.12.2020 

o.s.fv.). 

14.2 Stundvísi Niðurstöður eru birtar samkvæmt birtingaráætlun Hagstofunnar. Nýverið hafa ekki orðið tafir frá áður tilkynntum 
dagsetningum og hefur Hagstofa Íslands staðið skil á niðurstöðum til Eurostat í samræmi við kröfur í 
miðlunaráætlun (sjá 14.1). 

15. Samræmi og samanburðarhæfni 

15.1 Samanburðarhæfni – 
landfræðileg 

Landfræðileg samanburðarhæfni er tryggð með beitingu sameiginlegra skilgreininga og aðferða á grunni 
Þjóðhagsreikningastaðals Evróusambandsins, ESA 2010, sem byggir í grundvallaratriðum á Þjóðhagsreikningastaðli 
Sameinuðu þjóðanna, SNA 2008, auk samræmdra tryggingafræðilega forsenda þvert á aðildarlönd hins Evrópska 
hagsskýrslusamstarfs. 

15.2 Samanburðarhæfni – yfir 
tíma 

Niðurstöður eru mjög háðar undirliggjandi forsendum, m.a. raunvaxtaprósentu sem notuð er við núvirðingu 
skuldbindinga. Vegna þessa er mögulegt að niðurstöður séu ekki að fullu samanburðarhæfar á milli tímabila. Þar 
sem tilgangur þessarar tölfræði er fyrst og síðast að varpa ljósi á punktstöðu réttindauppsöfnunar við lok 
viðkomandi viðmiðunarárs eru niðurstöður fyrri ára ekki endurskoðaðar og þeim ekki ætlað að mynda samfelldar 
tímaraðir. 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/en/ALL/?uri=CELEX%3A32013R0549
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/en/ALL/?uri=CELEX%3A32013R0549
https://ec.europa.eu/eurostat/documents/3859598/5936561/KS-01-13-429-3A-C-EN.PDF.pdf/69e7e68c-661d-44dc-bef3-d0e560403722?t=1414782972000
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15.3 Samræmi – milli efnissviða  Taflan hefur aðferðafræðileg tengsl við eftirfarandi ESA 2010 TP töflur: 

• Fjármálareikningar eftir atvinnugreinum (tafla 6) - búist er við samræmi við gögn í töflu 6 fyrir breytingar á 

lífeyrisréttindum (fyrir þann hluta lífeyriskerfisins sem flokkast sem hluti af kjarna þjóðhagsreikninga). 

• Efnahagsreikningur fyrir fjáreignir og fjárskuldbindingar (stöðustærðir fjármálagerninga, samandregið og 

ósamdregið og upplýsingar um mótaðila, tafla 7) – búist er við samræmi við lífeyrisskuldbindingar (ekki á 

samstæðugrunni) fyrir lífeyriskerfi sem flokkuð eru sem hluti af kjarna þjóðhagsreikninga. 

• Tekjuskiptingaruppgjör þjóðhagsreikninga eftir atvinnugreinum, árlegir (tafla 8) - gert ráð fyrir að samræmi 

sé á milli töflu 29 og töflu 8 varðandi breytingar á lífeyrisréttindum (fyrir þann hluta lífeyriskerfisins sem 

tilheyrir kjarna þjóðhagsreikninga). Félagsleg framlög og bætur einkageirans í töflu 8 ættu að vera jafnar 

eða hærri en heildarframlög í töflu 29 (þar sem tafla 8 getur innihaldið fleira en eingöngu iðgjöld til 

lífeyrissjóða). 

• Sundurliðun skatttekna og tryggingagjalds eftir tegundum skatta og tryggingagjalds eftir haggeirum (tafla 

9) – gert er ráð fyrir að samræmi sé á milli greiddra lífeyrisiðgjalda atvinnurekenda og heimila til kerfa hins 

opinbera (ef þær upplýsingar koma fram í töflu 9). 

Eftir sem áður getur verið ósamræmi milli niðurstaðna í töflu 29 og annarra þjóðhagsreikninga m.a. vegna ólíkra 

gagna sem stuðst er við eða vegna þess að talnaefnið er unnið á mismunandi tímum. 

15.3 Samræmi – innan efnissviðs Viðbótartafla um áunnin lífeyrisréttindi er innbyrðis samræmd, þ.e. heildarsumma undirliða bæði stofn- og 

flæðistærða einstakra lífeyriskerfa endurspeglar heildarumfang lífeyrisskuldbindinga í hagkerfinu í heild. 

16. Kostnaður og svarbyrði 

16. Kostnaður og svarbyrði Upplýsingar ekki tiltækar. 

17. Endurskoðun hagtalna 
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17.1 Endurskoðun hagtalna - 
stefna 

Hagstofa Íslands fylgir stefnu og leiðbeiningum Eurostat, hagstofu Evrópusambandsins, um reglulegar 
heildarendurskoðanir þjóðhagsreikninga og samræmda tímasetningu þeirra (harmonised European revision policy 
(HERP)). Stefnan inniheldur leiðbeiningar, bæði er varðar dýpt og tímasetningar endurskoðana árs- og 
ársfjórðunglegs talnaefnis. Markmiðið með samræmdri endurskoðunarstefnu er meðal annars að tryggja innra 
samræmi í afurðum aðildarlandanna og samræmingu á milli þeirra. Stefnan inniheldur hvort teggja leiðbeiningar 
um framkvæmd reglulegra endurskoðuna og meiriháttar endurskoðana.   
 
Sjá einnig stefnu Hagstofu Íslands um endurskoðun hagtalna. 

17.2 Endurskoðun hagtalna - 
framkvæmd 

Við framkvæmd endurskoðana er stuðst við fyrrnefnda endurskoðunarstefnu (HERP).  

 

Reglulegar endurskoðanir árlegs talnaefnis 

Reglulegar endurskoðanir miða að því að styrkja mælingar á grundvelli nýrra upplýsinga sem eru tiltæk með 

mismiklum tímanleika.   

 

Meiriháttar endurskoðanir 

Árið 2014 voru tímaraðir þjóðhagsreikninga endurskoðaðar í öllum aðildarríkjum Evrópska hagskýrslusamstarfsins í 

tengslum við innleiðingu nýs þjóðhagsreikningastaðals, ESA 2010.  Flest ríki endurskoðuðu einnig tímaraðir á 

árunum 2019/2020 og er gert ráð fyrir að öll ríki samstarfsins muni framkvæma samtímis endurskoðun tímaraða 

þjóðhagsreikninga 2024. Slíkar endurskoðanir ná alla jafna til heilla tímaraða eða verulegs hluta þeirra. 

18. Úrvinnsla hagskýrslna 

18.1 Grunngögn Stuðst er við eftirfarandi heimildir: 

• Ársreikninga lífeyrissjóða, sem teknir eru saman af Fjármálaeftirlitinu. 

• Gögn um lífeyrisgreiðslur frá Tryggingastofnun Ríkisins. 

• Tryggingafræðilegar upplýsingar fengnar hjá Félagi Tryggingastærðfræðinga. 

• Tölfræði frá Hagstofu Íslands um mannfjölda. 

https://circabc.europa.eu/sd/a/370b7c25-142d-40df-8397-248289a03bac/2017-10-13%20-%20CMFB%20Communication%20on%20common%20revision%20policies.pdf
https://hagstofa.is/um-hagstofuna/stefnur-hagstofu-islands/stefna-hagstofu-islands-um-endurskodun-hagtalna/
https://circabc.europa.eu/sd/a/370b7c25-142d-40df-8397-248289a03bac/2017-10-13%20-%20CMFB%20Communication%20on%20common%20revision%20policies.pdf
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18.2 Tíðni gagnasöfnunar Gagnasöfnun fer fram á þriggja ára fresti í samræmi við miðlunaráætlun ESA 2010. 

18.3 Gagnasöfnun Gagnasöfnunarferlið á sér stað í gegnum nokkrar ólíkar miðlunarleiðir: 

• Rafræn gagnaskil til Hagstofu Íslands 

• Speglun gagnagrunna milli stofnana 

• Rafræn gagnaskil í gegnum „tölvuský“ (e. cloud services) 

• Tölvupóstur 

Notast er við ólíkar miðlunarleiðir eftir eðli gagna og hvort um ræðir gögn innan Hagstofunnar eða á milli stofnana. 

18.4 Sannprófun Til viðbótar við þær gæða- og sannprófanir sem gerðar eru á þeim hagtölum sem nýttar eru við gerð 
þjóðhagsreikninga eru gögn og niðurstöður sannprófaðar í vinnsluferli þjóðhagsreikninga. Með því er meðal annars 
leitast við að tryggja innra samræmi í niðurstöðum og draga úr villuhættu. Við sannprófanir er í sumum tilvikum 
notast við hliðstæðar tímaraðir (viðmiðunarbreytur) í þeim tilgandi að fanga möguleg frávik eða merki um atriði 
sem þarfnast frekari skoðunar.  
 
Niðurstöður eru jafnframt sannprófaðar við skil til Eurostat, bæði er varðar nákvæmni og tæmanleika. 
Sannprófunarferli niðurstaðna þjóðhagsreikninga er lýst í ESA 2010 handbók um sannprófanir en við sannprófanir 
styðst Eurostat m.a. við upplýsingablað um töflu 29.   

18.5 Gagnavinnsla Frekari upplýsingar um gögn og aðferðir er að finna í upplýsingablaði um töflu 29 fyrir Ísland. 

18.6 Aðlögun Á ekki við 

19. Athugasemdir 

19. Athugasemdir  

 

https://webgate.ec.europa.eu/fpfis/wikis/pages/viewpage.action?spaceKey=ESRNA&title=ESA+2010+-+Handbook+on+Data+Validation
https://ec.europa.eu/eurostat/documents/7158500/12335606/IS_T2900_factsheet.pdf/567d5347-b414-5047-2c1c-9a420e0e659b?t=1613387919387
https://ec.europa.eu/eurostat/documents/7158500/12335606/IS_T2900_factsheet.pdf/567d5347-b414-5047-2c1c-9a420e0e659b?t=1613387919387

