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Efni: Umsögn um frumvarp um breyting á lögum nr. 129/1997, um 
skyldutryggingu lífeyrisréttinda og starfsemi lífeyrissjóða með síðari 
breytingum, 480 mál.

Með frumvarpinu er leidd í lög hér á landi tilskipun 98/49/EB.

í 6.gr. tilskipunar 98/49/EB segir: "Iðgjöld launþega sem starfa utan 
aðalstöðva, eða fyrir hönd þeirra, til viðbótarlífeyriskerfa 1. Aðildarríki 
skulu gera nauðsynlegar ráðstafanir til að launþegar, sem starfa utan 
aðalstöðva og eiga aðild að viðbótarlífeyriskerfi, sem stofnað er í  einu 
aðildarríki, geti haldið áframað greiða, eða að greiða megi fyrir þeirra 
hönd, iðgjöld til slíks kerfis á starfstíma sfnum utan aðalstöðva í  öðru 
aðildarríki. 2. Ef greiðslu iðgjalda til viðbótarlífeyriskerfis er haldið áfram 
samkvæmt 1. mgr. er launþegi sem starfar utan aðalstöðva og 
vinnuveitandi hans, eftir þvf sem við á, undanþeginn allri skyldu til að 
greiða iðgjöld til viðbótarlffeyriskerfis í  öðru aðildarríki."

Samkvæmt þessu tekur 6.gr. tilskipunarinnar til útsendra starfsmanna. 
Um útsenda starfsmenn er fjallað í lögum nr. 54/2001 en þar segir: 
"Þegar fyrirtæki sendir starfsmann hingað til lands f skilningi laga þessara 
gildir eftirfarandi löggjöf um starfskjör hans, og reglur settar á grundvelli 
hennar, án tillits til erlendrar löggjafar sem að öðru leyti gildir um 
ráðningarsamband hans og hlutaðeigandi fyrirtækis: 1. Lög nr. 55/1980, 
um starfskjör launafólks og skyldutryggingu Iffeyrisréttinda, 1. gr., að þvf 
er varðar lágmarkslaun, yfirvinnugreiðslur, réttindi til orlofs, 
hámarksvinnutfma og lágmarkshvfldartfma...... "

Til þess að innleiða þetta ákvæði er lagt til að við lögin nr. 129/1997 um 
lífeyrissjóði bætist ný grein, gr. 19.a. sem hljóði svo: "Launþega, sem 
kemur til starfa hingað til lands frá höfuðstöðvum á Evrópska 
efnahagssvæðinu eða í  aðildarríki stofnsamnings Fríverslunarsamtaka 
Evrópu, skal heimilt að greiða til lífeyriskerfis með sama hætti og honum 
væri heimilt ef hann aflaði teknanna í  því landi þar sem höfuðstöðvarnar 
eru og Iffeyriskerfið fellur ekki undir reglugerð nr. 1408/71/EBE. Ef 
greiðslu iðgjalda til slfks Iffeyriskerfis er haldið áfram skv. 1. málsl. er 
launþegi sem starfar utan höfuðstöðva og vinnuveitandi hans undanþegnir 
allri skyldu til að greiða iðgjöld til sambærilegs Iffeyrískerfis hér á
landi.
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Samkvæmt þessu tryggir hin nýja grein 19.a. sbr. greinargerð með henni, 
útsendum starfsmönnum hér á landi rétt til þess að halda áfram greiðslu 
til viðbótarlífeyristrygginga sem falla utan reglugerðar 1408 í heimaríki 
sínu meðan þeir eru að störfum hér á landi og losar launagreiðendur 
þeirra um leið undan skyldu til þess að greiða til slíkra sjóða hér á landi.

Frumvarpið virðist því að þessu leiti fela í sér fullnægjandi innleiðingu á 6 
og 7.gr. tilskipunar 98/49/EB og ekki ástæða til sérstakra athugasemda 
þar að lútandi.

Á hinn bóginn vantar á að ákvæðið kveði skýrt á um, að íslenskir útsendir 
starfsmenn sem sendir eru til starfa í öðrum ríkjum á EES-svæðinu sé 
heimilt að halda áfram greiðslu til íslenskra séreignasjóða. Raunar er það 
svo að lög 129/1997 eru ekki bundin við íslenskt yfirráðasvæði heldur hitt 
að unnið sé skv. íslenskum kjarasamningum, hvort heldur vinnan er 
framkvæmd hér á landi eða á EES-svæðinu tímabundið. Gera mætti 
lítilháttar breytingar á gr. 19.a. þ.a. að enginn vafi leiki hér á, t.d. þannig:

"Launþega, sem kemur til starfa hingað til lands frá höfuðstöðvum á 
Evrópska efnahagssvæðinu eða f aðUdarríki stofnsamnings 
Fríverslunarsamtaka Evrópu, skal heimilt að greiða til lífeyriskerfis með 
sama hætti og honum væri heimilt ef hann aflaði teknanna í  því landi þar 
sem höfuðstöðvarnar eru og lífeyriskerfið fellur ekki undir reglugerð nr. 
1408/71/EBE. Hið sama á við um launbeaa í  fvrirtækium sem hafa 
höfuðstöðvar hér á landi oa sem sendir eru til starfa í  öðrum aðildarríkium 
á Evrópska efnahaassvæðinu eða í  aðildarríki stofnsamninas 
Fríverslunarsamtaka Evrópu. Ef greiðslu iðgjalda til slfks Iffeyriskerfis er 
haldið áfram skv. 1. málsl. er launþegi sem starfar utan höfuðstöðva og 
vinnuveitandi hans undanþegnir allri skyldu til að greiða iðgjöld til 
sambærilegs Iffeyriskerfis f bvf aðildarríki sem hann er sendur til starfa f 
hér á landi..... "
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