
 

149. löggjafarþing 2018–2019.
Þingskjal 24  —  24. mál.

Frumvarp til laga

um breytingu á lögum um almannatryggingar, nr. 100/2007, með síðari breytingum
(afnám skerðingar ellilífeyris vegna atvinnutekna).

Flm.: Inga Sæland, Guðmundur Ingi Kristinsson, Karl Gauti Hjaltason,
Ólafur Ísleifsson, Helgi Hrafn Gunnarsson, Halldóra Mogensen,

Anna Kolbrún Árnadóttir, Sigurður Páll Jónsson, Birgir Þórarinsson.

1. gr.
Á eftir 3. málsl. 1. mgr. 23. gr. laganna kemur nýr málsliður, svohljóðandi: Þá skulu

atvinnutekjur ellilífeyrisþega ekki skerða ellilífeyri.

2. gr.
Lög þessi öðlast gildi 1. janúar 2019 og koma til framkvæmda 1. febrúar 2019.

G r e i n a r g e r ð .
Málið var áður flutt á 148. löggjafarþingi (51. mál) en hlaut ekki brautargengi og er nú

endurflutt óbreytt.
Í 31. gr. laga nr. 96/2017 er kveðið á um að ellilífeyrisþegar skuli hafa 100.000 kr. sérstakt

frítekjumark vegna atvinnutekna skv. 23. gr. laga um almannatryggingar. Um er að ræða sér-
stakt frítekjumark vegna atvinnutekna eldri borgara sem kemur til viðbótar við hið almenna
frítekjumark laganna sem nemur 25.000 kr. á mánuði.1 Með lögum nr. 116/2016, um breyt-
ingar á lögum um almannatryggingar og fleiri lögum, var m.a. gerð sú breyting á ellilífeyris-
kerfi almannatrygginga að öll sértæk frítekjumörk vegna einstakra tegunda tekna voru af-
numin. Var þess í stað lögfest eitt almennt frítekjumark sem nemur 25.000 kr. á mánuði og
gildir það um allar tekjur ellilífeyrisþega, óháð tegund þeirra. Þar áður hafði frítekjumark
ellilífeyris almannatrygginga gagnvart atvinnutekjum verið 109.000 kr. Eftir samþykkt lag-
anna kom fram gagnrýni á þessa breytingu að því er atvinnutekjur varðar og hafa komið fram
kröfur af hálfu hagsmunasamtaka aldraðra og fleiri aðila um að afnema skerðingar á atvinnu-
tekjur eldri borgara.

Dr. Haukur Arnþórsson vann greinargerð um fjárhagslega stöðu aldraðra fyrir Félag eldri
borgara í Reykjavík og ritaði grein um þá rannsókn sína í Morgunblaðið 23. nóvember 2017.
Þar kemur fram að afnám skerðingar á lífeyrisgreiðslur vegna atvinnutekna þurfi ekki að fela
í sér aukin útgjöld fyrir ríkissjóð og það sé vel hugsanlegt að ríkissjóður gæti haft fjárhags-
legan ávinning af aðgerðinni.

Óumdeilt er að áframhaldandi vinna eftir að ellilífeyrisaldri er náð eykur möguleika
aldraðra til að bæta kjör sín, einkum þeirra sem lægstar hafa tekjurnar. Þá hafa rannsóknir
sýnt fram á að vinna og virkni á efri árum stuðlar að betri heilsu, dregur úr einangrun og hef-
ur almennt mikið félagslegt gildi fyrir eldri borgara. Því er lagt til að greiðslur til ellilífeyris-
þega verði ekki skertar vegna atvinnutekna sbr. 23. gr. laga um almannatryggingar.

1 https://www.althingi.is/altext/stjt/2017.096.html, sbr. https://www.althingi.is/altext/148/s/0003.html.


