
EnnTnnÞ * & /* * *
komudagur 2 1 .2 . 2.006 

ALÞÝÐUSAMBAND ÍSLANDS

Efnahags- og viðskiptanefnd Alþingis Reykjavík, 14. febrúar 2006
Við Austurvöll Tilvísun: 200601-0151
150 Reykjavík

Tillaga að breytíngum á 20. gr. laga um skyldutryggingu 
iífeyrisréttinda og starfsemi lífeyrissjóða, 129/1997

Upp hefur komið ágreiningur við Fjármálaeftirlitið um túlkun á 20. grein laga 
129/1997 vegna samstarfs lífeyrissjóða við þau stéttarfélög sem að þeim 
standa og sjóði þeirra við innheimtu iðgjalda til lífeyrissjóðs, sjúkrasjóðs, 
orlofssjóðs, fræðslusjóðs og félagssjóðs. Á heimasíðu Fjármálaeftirlitsins má 
finna túlkun eftirlitsins á um ræ ddri grein1, en þar túlkar eftirlitið hugtakið 
„starfsemi" mjög þröngt. Jafnframt virðist eftirlitið líta á innheimtusamstarf 
lífeyrissjóðanna og þeirra stéttarfélaga sem standa að þeim út frá því 
sjónarhorni að lífeyrissjóðirnir hafi tekið að sér að innheimta iðgjöld til þeirra 
sjóða sem eru í vörslu stéttarfélaganna sem sjálfstæða „starfsem i" og 
tekjulind í stað þess að líta á þetta sem samstarf jafngildra aðila um 
innheimtu með það að leiðarljósi að auka hagræði, skilvirkni og lækka 
kostnað.

Núverandi fram kvæ m d á innheimtu iðgjalda er reyndar mjög mismunandi 
eftir lífeyrissjóðum og þeim stéttarfélögum og samtökum atvinnurekenda 
sem að þeim standa. Sum staðar hefur verið stofnaður sérstakur 
innheimtuaðili í eigu þessara aðila sem innheimtir iðgjöldin fyrir einstaka 
sjóði, þ.e. lífeyrissjóð, félagssjóð samtaka atvinnurekenda, félagssjóð 
stéttarfélaga, sjúkrasjóð, orlofssjóð og fræðslusjóð og skilar þeim síðan til 
hvers aðila. Kostnaði við innheimtuna er skipt eftir umfangi hvers aðila. Á 
öðrum stöðum hefur þetta verið fram kvæ m t þannig að lífeyrissjóðurinn hefur 
annast innheimtuna með sínum starfsmönnum, en hann aftur innheimt 
þóknun frá hinum samstarfaðilunum sem endurspeglar kostnaðarhlutdeild 
hvers aðila fyrir sig við fram kvæ m dina. Á enn öðrum stöðum hefur þetta 
verið með sitt hvoru laginu, einkum eftir að Fjármálaeftirlitið hefur tekið 
fyrrgreinda túlkun upp og gert athugasemdir við sjóðina vegna þessa 
samstarfs. Enginn vafi er á því að samstarf þessara aðila hefur skilað öllum 
aðilum, ekki síst lífeyrissjóðunum, umtalsverðu hagræði og kostnaðarlækkun 
fyrir utan að auðvelda fyrirtæ kjunum  fram kvæm d þessara skila umtalsvert.

1 http://www.fme.is/fme.nsf/paaes/tulkun 2 nr 129 1997.html
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Það samstarf sem að framan er lýst á sér langa sögu og var hluti þeirrar 
starfsemi sem lög nr. 129/1997 sniðu lífeyrissjóðunum stakk um. Við 
undirbúning lagasetningarinnar, samþykkt hennar og fram kvæ m d eftir 
gildistöku var lítið svo á, að samstarf lífeyrissjóðanna og þeirra sem að þeim 
standa í þessu efni væ ri í fullu sam ræ m i við lögin.

Vegna þess vafa sem upp er kominn, er lagt til við Efnahags- og 
viðskiptanefnd Alþingis að gerð verði breyting á núverandi 20. gr. laga nr. 
129/1997, þar sem lífeyrissjóðum verði með skýrum hætti gert heimilt að 
taka þátt í svona samstarfi, enda skili það sjóðunum lækkun á tilkostnaði við 
innheimtuna.

Tillaga að nýrri 3. mgr. 20. gr. laga nr. 129/1997.
Þrátt fyrir ákvæði 1. málsl. 2. mgr. er lífeyrissjóði heimilt að efna til 
samstarfs við tengda aðila um innheimtu iðgjalda, enda verði 
kostnaðarskiptingu hagað þannig að sjóðurinn skaðist ekki.

Greinargerð:
Með þessari breytingu er lagt til að staðfest verði heimild fyrir lífeyrissjóði að 
efna til formlegs samstarfs við tengda aðila, s.s. stéttarfélög, sjúkrasjóði, 
fræðslusjóði, orlofssjóði og samtök atvinnurekenda um innheimtu iðgjalda. 
Flest þessara iðgjalda grundvallast á sama eða sömu kjarasamningnum og 
reiknast af sama stofni við fram kvæ m d launaútreikninga. Samstarf þessara 
aðila hefur verið tíðkað um árabil og skilað öllum þessum aðilum umtalsverðu 
hagræði og kostnaðarlækkun við framkvæmdina auk þess að bæta skilvirkni í 
innheimtunni umtalsvert. Þröngt orðalag 1. málsl. 2. m gr. um takmörkun á 
starfsheimildum lífeyrissjóðanna þótti m ikilvæ gt þegar lögin voru sett á 
sínum tíma, enda afmarkast hlutverk sjóðanna við greiðslu sem hæsts 
lífeyris. Hins vegar þykir ekki ástæða til þess að meina lífeyrissjóðum að taka 
þátt í samstarfi tengdra aðila við innheimtu iðgjalda sem bæði stuðlar að 
aukinni skilvirkni í innheimtu og hagræði sem leiðir til lækkunar á kostnaði, 
en áréttað er að samstarfið megi ekki skaða sjóðinn fjárhagslega._____________

Með kveðju,

Gylfi Arnbjörnsson 
Framkvæmdastjóri ASÍ



Túlkun II

Túlkun á ákvæðum 1. og 2. mgr. 20. gr. laga nr. 129/1997 um skyldutryggingu 
lífeyrisréttinda og starfsemi lífeyrissjóða er lúta að starfsheimildum Iffeyrissjóða vegna 
innheimtu lífeyrissjóða á stéttarfélagaiðgjöldum.

Er Iffeyrissjóðum heim íltað annast innheimtu stéttarfélagaiðgjalda?

í 2. mgr. 20. gr. laga nr. 129/1997 er kveðið á um að Iffeyrissjóður skuli ekki hafa m eð höndum 
aðra starfsemi en þá sem nauðsynleg ertil að ná þeim tilgangi er um ræðir í 2. mgr. 1. gr. og 1. 
mgr. 20. gr. laganna. (2 .  m gr. 1. gr. er kveðið á um að m eð lífeyrissjóði sé átt við félag eða 
stofhun sem veitir viðtöku iðgjaldi til greiðslu Iffeyris vegna elli til æviloka, örorku eða andláts 
sam kvæ m tnánari ákvæ ðum  f I., II. og III. kafla laganna. í 1. m gr. 20. gr. er kveðið á um að 
starfsemi lífeyrissjóðs skuli lúta að móttöku, varðveislu og ávöxtun iðgjalda til greiðslu llfeyris. 
Ennfremur kemur fram f athugasem d við 20. gr. f frumvarpi m eð lögunum að f greininni sé áskilið 
að Iffeyrissjóður m egi ekki hafa m eð höndum  aðra starfsemi en þá sem nauðsynleg er til að ná 
tilgangi 2. mgr. 1. gr. og 1. m gr. 20. gr. laganna.

Starfsheimildir lífeyrissjóða eru skýrar sam kvæ m t framangreindum lagaákvæðum  að mati 
Fjármálaeförlitsíis. Innheimta stéttarfélagaiðgjalda rúm ast ekki innan heimildanna að óbreyttum 
lögum og er lifeyrissjóðum óheimil.

Fyrirvari:
Fjármálaeftirlitið birtir túlkanir sinar á lagaákvæðum á heimaslöu sinni. Túlkanir þessar eru skilningur Fjármálaeftiriitsins á 
lagaákvœðunum á hverjum tlma og eru ekki bindandi. Fjármálaeftirlitið áskilur sér allan rétt til aö breyta túlkunum án fyrirvara.


