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Til efnahags- og skattanefhdar Alþingis 
Alþingi 150 Reykjavík

Reykjavík, 9. desember 2009

Óskað hefur verið eftir umsögn Landssamtaka lífeyrissjóða varðandi frumvarp til laga um 
ráðstafanir í skattamálum, þingskja! 273, 239. mál.

Landssamtök lífeyrissjóða gera athugasemdir við IX. kafla frumvarpsins, 41. grein þar sem 
fjallað er um breytingu á lögum nr. 129/1997 um skyldutryggingu lífeyrisréttinda og starfsemi 
lífeyrissjóða og sem varða frekari opnun fyrir útgreiðslum á séreignarsparnaði.

Landssamtök lífeyrissjóða telja að viðbót á opnun séreignarsparnaðar sem lögð er til sé við- 
ráðanleg fyrir séreignarsjóði og séreignardeildir lífeyrissjóða. Samtökin telja þó æskilegt að 
gerðar verði nokkrar breytingar á frumvarpinu eins og fram kemur í eftrfarandi ábendingum:

• Landssamtök lífeyrissjóða leggja áherslu á að mánaðarleg úttekt sé ein fjárhæð eins og 
verið hefur. Það einfaldar ráðgjöf til sjóðfélaga, auðveldar framkvæmd fyrir lífeyris- 
sjóðina og sparar vinnu.
í dag er hámarksfjárhæð mánaðarlegrar úgreiðslu 111 þús.kr. á mánuði og fá allir þá 
fjárhæð í mánaðarlegar greiðslur. Verði frumvarpið samþykkt óbreytt eykst flækjustigið 
þar sem mánaðarleg fjárhæð verður breytileg eftir inneign eða hvenær fólk sækir um.

Hér skulu tilfærð dæmi:
• Sá sem sækir um 2,5 m.kr. fær 138 þús.kr. á mánuði (2,5 m.kr./l 8 mán.),
• Sá sem sækir um 1,5 m.kr. fær 167 þús.kr. á mánuðið (l,5m.kr. /9 mán.).
• Sá sem er að fá greitt fær 111 þús.kr. á mánuði.
• Sjóðfélagi sem er í útgreiðsluferli og er búinn að fá 4 greiðslur og sækir um 1,5 

m.kr. í viðbót fær 147 þús.kr. (0,6 m.kr./5 + l,5m.kr. 19)

• Landssamtök lífeyrissjóða leggja til að mánaðarleg úttekt verði óbreytt eða 111 þús.kr. á 
mánuði sem greiðist út á 13,5 mánuðum í staðinn fyrir 9 mánuði eins og lagt er til. 
Heiídarijárhæð, 2,5 m.kr., greiðist þá á 23 mánuðum.

• Landssamtök lífeyrissjóða telja einnig mikilvægt að viðmiðunardagsetning á úttektarfjár- 
hæð sé skýrð frekar í frumvarpinu. Samkvæmt ákvæði til bráðabirgða VIII sem eru í gildi
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í dag er heimilt að greiða út 1 m. kr. m.v. að sjóðfélagi eigi þá fjárhæð við giidistöku 
bráðabirgðaákvæðisins þann 14. mars 2009. f fmmvarpi um framlengingu á opnun 
séreignarsparnaðar er gert ráð fyrir viðbótarútgreiðslu að upphæð sem við gildistöku 
lagafrumvarpsins er allt að 1,5 m. kr. frá og með 1. janúar 2010.

• Landssamtök lífeyrissjóða leggja til að ný viðmiðunardagsetning, 1. janúar 2010, taki við 
af fyrri dagsetningu (14. mars 2009) og þannig sé heimilt að greiða út séreignarsparnað að 
upphæð 2,5 m. kr. eigi sjóðfélagi þá fjárhæð þann 1. janúar 2010, óháð því hvort sjóð- 
félagi hafí átt 1 m. lcr. þann 14. mars 2009. Þetta er hugsað tii einföldunar og hagræðis 
fyrir sjóðfélaga.
Sjóðfélagi sern á 2,5 milljónir 1. janúar 2010, en sótti um t.d. 500 þúsund kr. fyrirfram- 
greiðslu þann 14. mars 2009, gæti sótt um 2 milljónir eftir 1. október 2010, þegar að 
umsólcnarfrestur skv. bráðabirgðarákvæði VIII fellur niður, en ekki eingöngu 1,5 milljón 
eins og frumvarpið gerir ráð fyrir.
Einnig má nefna að ef sjóðfélagi hefur átt t.d. 900.000 kr. þann 14. mars 2009 en á 2,5 
milljónir 1. janúar 2010 þá getur hann eingöngu tekið út 2,4 milljónir (1,5 m + 900 
þúsund) skv. frumvarpinu en 2,5 milljónir ef eingöngu væri horft til inneignar 1. janúar 
2010. Þannig þyrftu vörsluaðilar ekki að horfa til inneignar sjóðfélaga þann 14. mars sl. 
við ákvörðun um heildartjárhæð til útgreiðslu skv. umsókn sjóðfélaga, heldur eingöngu 
hafa til hliðsjónar ijárhæð inneignar 1. janúar 2010 og hve há fjárhæð hafí þegar verið 
greidd út skv. bráðabirgðarákvæði VIII.

• Landssamtök lífeyrissjóða leggja ennfremur til að að heimild til að greiða 6% viðbótar- 
iðgjald, sem á að gilda til 1. október 2010, verði framlengd á sama hátt og opnun 
séreignarsparnaðarins.

Til viðbótar ofangreindum athugasemdum og sem varða optiun séreignarsparnaðarins, 
vilja LandssamtÖk lífeyrissjóða leggja áherslu á að eftirfarandi breytingar verði gerðar 
á lögum nr. 129/1997 og sem varða lífeyrissjóðina:

Tiliagan sem varðar samlagsféíög er á þessa leið og er breyting á ákvæðum til bráðabirgða, 
grein VII:

“Þrátt fyrir ákvæði 4. málsl 5. mgr. 36. gr. er Hfeyrissjóöi heimilt að eiga allt að 20% a f  
hlutafé í samlagshlutafélögum. Nýjar fjárfestingar eöa nýjar skuldbindingar í slikum félögum, 
umfram mörkskv. 4. málsl 5. gr. 36. gr. eru ekki heimilar eftir 31. desember 2013. ”

Með breytingu á ákvæðinu er stefnt að því að tryggja að upphaflegur tilgangur þess nái betur 
fram að ganga.

Þá er iagt til að gerð verði breyting á 36. iaganna sem varðar framseljanleika verðbréfa.

1. mgr. 20. gr. er á þessa leið: “Starfsemi lífeyrissjóðs skal lúta að móttöku, varðveislu og 
ávöxtun iðgjalda og greiðslu lífeyris. Iðgjöld og annað ráðstöfunarfé lífeyrissjóðs skal ávaxta



sameigmlega með innlánum í bönkum og sparisjóðum eða í framseljanlegum verðbréfum á 
grundvelli áhættudreifingar samkvæmt fyrir fram kunngerðri fj árfestingarstefnu.”

Lagt er til að við 36. gr. bætist svohljóðandi málsgrein:

“Þrátt fyrir ákvœði 1. mgr. 20. gr. er lífeyrissjóði heimilt að jjárfesta í verðbréfum, sem 
einungis eru framseljanleg með samningsbundnum takmörkunum, fyrir allt að 10% afhreinni 
eign sjóðsins. "

Rökstuðningur fyrir þessari breytingu er eftirfarandi:
Lífeyrissjóður er langtímafjárfestir sem hefur það að markmiði að ávaxta fé sjóðsins með 
hliðsjón af þeim kjörum sem best eru boðin á hverjum tíma með tilliti til ávöxtunar og áhættu. 
í Ijósi stöðu sinnar sem langtímafjárfestir getur það hentað lífeyrissjóði að fjárfesta í 
íj ámiálagerningum sem fela í sér skuldbindingu yfir tiltekið tímabil og þarf ekki að koma að 
sök þó takmarkanir séu á framseljanleika þeirra. Slíkar Qárfestingar þurfa þó eðli málsins 
samkvæmt að vera innan tiltekinna marka, taka mið af markmiðum fj árfestingarstefnu, 
samsetningu annarra eigna og skuldbindinga sjóðsins. í ljósi þróunar á flármálamörkuðum, 
eðli lífeyrissjóða sem íjárfestis og til þess að taka af Öll tvímæli um heimildir lífeyrissjóða til 
að fjárfesta í slíkum verðbréfum er lagt til að nýrri málsgrein verði bætt við 36. gr. laga nr. 
129/1997, með síðari breytingum.

Að lokum er lagt til að gerð verði breyting á 19. grein 1. nr. 129/1997 og sem varðar mjög 
lágar örorkulífeyrisgreiðslur.

Við 5. mgr. 19. gr. bætist nýr málsliður svohljóðandi:
“í  samþykktum er heimílt að setja það sem skilyrði fyrir rétti til örorkulífeyris að 
heildariðgjaldagreiðsla til viðkomandi Iffeyrissjóðs hafi ekki verið lœgri en kr. 10.000. 
Fjárhæð þessi skal taka breytingum miðað við vísitölu neysluverðs miðað við grunnvístöluna 
230."

Við 2. mgr. 19. gr. bætist nýr málsliður svohljóðandi:
“Lífeyrissjóði skal þö heimilt að setja það sem skilyrði fyrir rétti til Örorkulífeyris að 
heildariðgjaldagreiðsla til viðkomandi lífeyrissjóðs hafi ekki verið lœgri en kr. 10.000. 
Fjárhœð þessi skal taka breytingum miðað við vísitölu neysluverðs miðaða við grunnvísi- 
töluna 230. ”

Rökstuðningur fyrir þessari breytingu er eftirfarandi:
Þann 1. febrúar 2008 tók gildi breyting á Samkomulagi um samskipti lífeyrissjóða. Eftir 
breytinguna voru flutningar á réttindum milli sjóða lagðir niður og í stað þeirra eru lítil 
réttindi greidd út í eingreiðslu. Hins vegar hefur elcki þótt unnt að greiða örorkulífeyri í 
eingreiðslu þar sem örorka er háð mörgum óvissuþáttum. Eftir standa því greiðslur á 
örorkulífeyri sem eru mjög lágar og taisverður kostnaður sem fylgir afgreiðslu slíkra mála, s.s. 
örorkumat, endurmat o.fl.



Á vegum Landssamtaka lífeyrissjóða var skipuð nefnd sem fór yfir málið. Nefiidin taldi þörf 
fyrir lagabreytingu þar sem heimild væri veitt til að setja lágmark á iðgjaldagreiðslu til að 
réttur skapaðist til örorkulífeyris. Nefndin lagði til að mörkin yrðu mjög lág t.d. við 
mánaðarlegan lífeyris að fjárhæð kr. 300 eða lægri.
Rétt væri að frumkvæði að breytingu sem þessari væri á vegum Landssamtaka lífeyrissjóða og 
mætti sem dæmi gera breyting á 19. gr. laga nr. 129/1997 sem hefði það markmið að útrýma 
flutningum og greiðslu fjárhæða sem eru undir kr. 350 í mánaðalegan lífeyri.

Að lokum skal tekið fram að ofangreindar breytingatillögur hafa verið kynntar fyrir fjáonála- 
ráðuneytinu, sem fer með forræði í málefnum lífeyrissjóðanna.


