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Efni: Umsögn um frumvarp tíl laga um breyting á lagaákvæðum um lífeyrissjóði, 
371. mál.

Landssamtök lífeyrissjóða fagna umræddu frumvarpi um breytingar á lögum nr.

hefur í starfsumhverfi lífeyrissjóðanna á undanfömum misserum.

í reynd fjallar frumvarpið um tvo aðskylda þætti. Annars vegar er um að ræða 

nauðsynlegar breytingar á 36. grein lífeyrissjóðalaganna um fjárfestingaheimildir lífeyris- 

sjóðanna. Hins vegar er um að ræða breytingar sem felast í því að hækka lágmarksiðgjald 

til lífeyrissjóða úr 10% í 12%. Landssamtökin leggja mikla áherslu að í reynd sé um tvö 

óskyld mál að ræða, þ.e.a.s. rýmkun á fjárfestingarreglum sjóðanna annars vegar og um 

breytingar á lágmarksiðgjaldi hins vegar. Það merkir að þó menn sjái einhverja tæknilega 

annmarka nú að hækka lágmarksiðgjaldið upp í 12%, má það með engum hætti hafa áhrif á 

afgreiðslu frumvarpsins að öðru leyti. Rýmkun fjárfestingaheimilda sjóðanna er óskylt mál 

og þess vegna auðvelt að afgreiða þann þátt frumvarpsins nú í desember.

Landssamtök lífeyrissjóða vilja að lokum gera eina efiúslega athugasemd við frum- 

varpið, þ.e. 2. grein c-lið, þar sem gert er ráð fyrir því að heimilt sé að meta hreina eign lif- 

eyrissjóða við endurskoðað uppgjör innan ársins, í stað þess að miða við síðasta ársupp- 

gjör. Landssamtökin telja of strangt að uppgjör þurfi að vera endurskoðuð innan árs m.a. 

vegna kostnaðar. Almenna venjan er sú að endurskoðendur endurskoða ársuppgjör, en 

kanna hins vegar uppgjör innan árs. Það á við m.a. hjá skráðum fyrirtækjum á markaði. Þvi

127/1997 og telja að ákvæði þess séu til verulegra bóta og í takt við þá þróun sem verið
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er lagt til að 7. mgr. 36. gr. laganna orðist svo: “Með hreinni eign í 3.-6. mgr. er átt við 

hreina eign lífeyrissjóðs til greiðslu lífeyris samkvœmt síðasta uppgjöri sem hefur verið 

kannað eða endurskoðað a f endurskoðanda. Takmarkanir í 3.-6. mgr. skulu halda á 

hverjum tíma. ”
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