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Til efnahags- og skattanefndar Alþingis

Reykjavík, 15. desember 2008

Efni: Umsögn um frumvarp til laga um breyting á lögum nr. 129/1997, um skyldutryggingu 
lífeyrisréttinda og starfsemi lífeyrissjóða, með síðari breytingum, 219. mál.

Landssamtök lífeyrissjóða (LL) hafa tekið til skoðunar frumvarp til breytinga á lögum nr. 
129/1997, með síðari breytingum. Allmörg ákvæði frumvarpsins eru til samræmis við fyrri 
tillögur LL sem kynntar voru fjármálaráðherra í ágúst 2007. Önnur ákvæði eru þess eðlis að LL 
telur ekki þörf að gera athugasemdir við þau.

LL telur þó tilefni til að gera athugasemdir við tiltekin ákvæði í 10. og 11. gr. frumvarpsins. auk 
ábendinga varðandi grein 4 og 12.

4. gr. um rafræn yfirlit.

LL leggur til við efnahags- og skattanefnd að hún skoði þann möguleika að breyta ákvæði 4. gr. 
frumvarpsins á þann veg að það greiði fyrir því að sjóðfélagar fái yfirlit yfír iðgjaldagreiðslur 
með rafrænum hætti í stað hefðbundinna yfirlita á pappír. Það mætti til að mynda gera með því 
að mæla fyrir um að lífeyrissjóðum sé heimilt að skila þeim yfírlitum sem um getur í 2. og 3. 
mgr. með rafrænum hætti skv. nánari ákvæðum í reglugerð.
Yfirlitin hafa m.a. þann tilgang að hvetja sjóðfélaga til að ganga úr skugga um að þau iðgjöld 
sem vinnuveitandi hefur dregið af þeim skv. upplýsingum á launaseðli skil sér til viðkomandi 
lífeyrissjóðs. Það skiptir því máli að sjóðfélagar yfirfari þessar upplýsingar.
Með því að heimila Qármálaráðherra að setja reglur um birtingu slíkra upplýsinga með rafrænum 
hætti er unnt að ná þessu markmiði með einföldum, hagkvæmum og öruggum hætti. Það 
takmarkar hins vegar nýtingu þessarar dreifileiðar ef í öllum tilvikum þar að afla samþykkis 
sjóðfélag fyrir því að birta yflrlit samkvæmt 2. og 3. mgr. 18. gr. laga nr. 129/1997 með 
rafrænum hætt, eins og gert er ráð fyrir í frumvarpinu.

10. gr. um fjárfestingarheimildir.

a) Um fjárfestingar í skuldabréfum og víxlum sveitarfélaga, tillaga að nýju ákvæði.

Samkvæmt 2. tölul., 1. mgr., 36. gr. laga nr. 129/1997 er lífeyrissjóðum heimilt að fjárfesta í 
skuldabréfum bæjar- og sveitarfélaga.
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LL taka undir ábendingu sem fram hefur komið frá Sambandi íslenskra sveitarfélaga um 
útvíkkun þessarar heimildar á þann vega að lífeyrissjóðum verði heimilað að fjárfesta í 
skuldabréfum og víxlum sveitarfélaga og Lánasjóðs sveitarfélaga ohf., og skuldabréfum og 
víxlum sem tryggð eru með ábyrgð þessara aðila. í þessu sambandi er rétt að árétta að skuldabréf 
og víxlar Lánasjóðs sveitarfélaga skuli vera með ábyrgð sveitarfélaga.

b) Um e-lið 10. gr. Um fjárfestingar í verðbréfa- og fjárfestingarsjóðum.

Tekið er undir athugasemdir Samtaka fjármálafyrirtækja til nefndarinnar, dags. 12. desember s.l. 
varðandi e. lið 10. gr. frumvarpsins.

c) Um 11. gr. Fjárfestingarheim ildir vörsluaðila lífeyrissparnaðar.

Landssamtök lífeyrissjóða taka undir það sjónarmið sem liggur til grundvallar 11. gr. að ekki sé 
ástæða til að hafa þrengri ákvæði um fjárfestingarheimildir lífeyrisspamað í vörslu lífeyrissjóða 
en annarra vörsluaðila lífeyrisspamaðar. LL telja hins vegar að með ákvæðinu séu settar 
óþarflega miklar skorður við Qárfestingar séreignarspamaðar. Byggir það fyrst og fremst á því að 
hér um valfrjálsan spamað að ræða.

Ö nnur atriði
12. gr. -  Ábending varðandi orðalag.

Vakin er athygli á því að eðlilegra er að í d-liðu standi: „eða vörsluaðila Iffeyrisspamaðar“, í 
stað: „og vörsluaðila lífeyrisspamaðar“.

Auk athugasemda við einstök ákvæði frumvarpsins vilja LL leggja til eina efnisbreytingu við 
ákvæði laga nr. 129/1997 (lífeyrissjóðalögin), nánar tiltekið 11. gr.

I 11. gr. lsjl. er mælt fyrir um að hefja megi úttekt á innstæðu eða gera sérstakan 
útborgunarsamning tveimur árum eftir fyrstu greiðslu iðgjalds til öflunar lífeyrisréttinda í 
séreign. Ekki verður séð að þörf sé á slíkum fresti og því er lagt til að þetta ákvæði verði fellt 
niður.
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