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Reykjavík, 15. nóvember 2011

Umsögn frá Landssamtökura lífeyrissjóða (LL) um mál nr. 195 á 140. löggjafarþingi, 
frumvarp til laga um ráðstafanir í ríkisfjármálum (aðgerðir í skattamálum, 
verðlagsbreytingar o.f!.).

Efnahags- og viðskipanefnd Alþingis hefur með tölvupósti þann 7. nóvember sl. leitað eftir 
umsögn LL um framangreint frumvarp.

í frumvarpinu eru lagðar til nokkrar breytingar en þær sem helst varða lífeyrissjóðina eru 
einkum tvær, annar vegar 10. gr. c. (III.) þar sem lagt er til að sett verði ákvæði til 
bráðabirgða sem lækki frádráttarbært iðgjald til viðbótarlífeyrissparnaðar og hins vegar 
ummæli í almennum athugasemdum frumvarpsins um fjármögnun sérstakrar 
vaxtaniðurgreiðslu.

Athugasemdir við 10. gr. c. (XII) frumvarpsins

í 10. gr. c. (III.) er lagt til að ákvæði verði sett til bráðabirgða, við lög nr. 90/2003 um 
tekjuskatt, sem ætlað er að lækka frádráttarbært iðgjald til viðbótarlífeyrisspamaðar á árunum 
2012-2014 úr 4% í 2%. LL gera alvarlegar athugasemdir við slíka breytingu þar sem hún 
kæmi til með að hafa mjög neikvæð áhrif til lengri tíma og virðist því einkennast af 
skammsýni.

Rétt þykir að taka fram að aðdraganda viðbótarlífeyrisspamaðar má rekja til kjarasamninga 
en þrátt fyrir það er fram komið frumvarp þar sem lagðar eru til breytingar án nokkurs 
samráðs.

í athugasemdum með frumvarpinu segir að beinar tekjur af þessari breytingu séu áætlaðar um 
1,4 milijarðar kr. á árinu 2012 en einnig sé búist við óbeinum áhriíum af auknum 
veltusköttum. Breytingin er hugsuð sem tímabundin fyrir árin 2012-2014.

LL vili taka fram að sú festa sem komist hefur á almennan viðbótarlífeyrisspamað 
landsmanna bíður alvarlegan hnekki verði að breytingunni auk þess sem þeirri 
markaðsetningu sem átt hefur sér stað í þessu sambandi og kostað hefur umtalsverða fjármuni 
yrði kastað á glæ. Breytingar á tilhögun langtímasparnaðar til Íífeyris draga úr tiltrú 
almennings á kerfið og eyðileggur samfellu í sparnaði.
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Breytingin felur það í sér að vörsluaðilar spamaðarins þurfa að kaila sjóðfélaga til sín að nýju 
og hvetja þá til að draga úr sparnaði. Þar með yrði það sem vel hefur tekist rifið niður og 
eyðilagt og þau skilaboð sjóðanna að hvetja sjóðfélaga til sparnaðar bjóða mikinn hnekki.

Breyting sem þessi tekur af launþegum val um það hvenær þeir vilja njóta tekna sinna. 
Möguleikar launþega til að leggja fyrir til efri ára yrðu takmarkaðir frá því sem nú er og það 
þrátt fyrir þær staðreyndir að aimenningur stendur frammi fyrir því að þurfa að taka á sig 
verulega tekjuskerðingu við starfslok og meðalævi fer sífellt hækkandi. Almennt eiga 
íslendingar ekki mikinn uppsafnaðan spamað og ljóst má vera að verði breyting þessi að 
veruleika verður erfítt að fá almenning aítur síðar til að leggja í aukinn lífeyrisspamað. 
Ákvæðið felur í raun í sér þvingun til breytinga á fyrirliggjandi samningum því ella verða 
launþegar fyrir tvöfaldri skattlagningu á sömu launatekjur.

Breytingin yrði kostnaðarsöm fyrir þjóðfélagið í heild þar sem hún kæmi til með að fela í sér 
minni skatttekjur í framtíð og myndi auka skerf ríkissjóðs við greiðslu lífeyris 
almannatrygginga. Skilaboðin eru að draga skuli úr spamaði og í staðinn auka neyslu. Það að 
leggja fyrir til efri ára og gæta aðhalds er óþarfa forsjárhyggja. Hætta er á að breyting sem 
þessi auki á byrðar ríkisins í framtíðinni og þar með á næstu kynslóð með auknum 
lífeyrisgreiðslum í gegnum almannatryggingakerfið. í því sambandi má einnig benda á að 
mannfjöldaspár gera ráð fyrir mikilli fjölgun lífeyrisþega á næstu áratugum og með það í 
huga er ekki skynsamlegt að draga úr lífeyrisspamaði.

Það að leggja til breytingu sem þessa tímabundið lýsir mikilli skammsýni þar sem kastað er 
þeim ijármunum sem þegar hafa farið í markaðssetningu auk þess sem ætla má að örðugt 
verði að fá sjóðfélaga að nýju til að auka sparnað. Sé ætlunin að koma samskonar sparnaði á 
laggimar að nýju síðar og þar með fá aðila til að breyta fyrirliggjandi samningum má ætla að 
til þyrfti nýjan kostnað í formi skattaívilnana eða grípa til annarra sambærilegra aðgerða.

Þau rök hafa verið færð fyrir þessari breytingu að einstaklingar þurfi á auknum 
ráðstöfunartekjum að halda og ríkið sé með þessum aðgerðum að hjálpa fólki. Þessar 
forsendur standast ekki skoðun þar sem enginn er skyldugur að leggja fyrir í séreignarspamað 
og einstaklingar geta sjálfir valið að lækkað iðgjaldið ef það hentar þeim betur. Með 
frumvarpinu er hins vegar verið að leggja til takmörkun á núverandi vali launamanna um 
sparnað.

Önnur rök hafa verið á þann veg að þetta sé leið til þess að örva hagkerfið og hvetja til 
fjárfestinga. Rétt er að vekja athygli á því að fjármunir sem greiddir eru í séreignarspamað 
fara beint aftur út í hagkerfið í formi fjárfestinga með einum eða öðrum hætti. Vandséð er því 
að þessi aðgerð muni leiða til meiri Qárfestinga í hagkerfínu en ella hefði orðið.

Tímabundin breyting mun jafnframt fela í sér kostnað vegna alls þess umstangs sem því 
fylgir að auglýsa og breyta fyririiggjandi samningum vegna breyttra reglna en þeim 
samningum sem þegar kveða á um spamað umfram 2% mun verða nauðsynlegt að breyta 
enda liggur fyrir að upp væri kominn forsendubrestur fyrir þeim samningum.

Með vísan í ofangreint skal sérstaklega bent á að sá kostnaður og þau röngu skilaboð sem 
fmmvarpið felur í sér verða að mati LL ekki á nokkum hátt réttlætt með þeim rökum sem 
tilgreind í athugasemdum með frumvarpinu.
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f aíhugasemdum með írumvarpi þessu um sérstaka vaxtaniðurgreiðslu kemur fram að nú liggi 
fyrír samkomulag þess efnis að heildargreiðslur aðila „í formi tímabundinnar skattlagningar 
verði 3,5 milljarðar króna á árinu 2011. Þar af verði hlutur viðskiptabankanna 2,1 milljarður 
króna, en lífeyrissjóða um 1,4 milljarðar kr. Afgangurinn, eða 2,5 milljarðar kr., yrði 
fjármagnaður með öðrum hætti á árinu 2011.“

Tekið skal fram að hér er farið með rangfærslur þar sem lífeyrissjóðimir hafa aldrei og munu 
aldrei semja um álagningu eignarskatta á lífeyrissjóðina. í fyrrgreindri viljayfirlýsingu frá 3. 
desember 2010 segir að ríkisstjórnin muni í samstarfí við aðila yfirlýsingarinnar „leita leiða 
til að íjármálafyrirtæki og lífeyrissjóðir fjármagni nýja tegund tímabundinnar 
vaxtaniðurgreiðslu.“

Samkvæmt yfirlýsingunni lá því fyrir að lífeyrissjóðimir voru tilbúnir að koma að 
fjármögnun umræddrar vaxtaniðurgreiðslu en allt frá upphafí var hins vegar Ijóst að 
skattlagning var ekki leið sem lífeyrissjóðirnir myndu sætta sig við.

Undanfarið hafa átt sér stað nokkrar umræður við fulltrúa fjármálaráðuneytisins þar sem reynt 
hefur verið að fínna leiðir til að fjármagna hlut iífeyrissjóðanna. Nú síðast var unnið að 
mögulegum kaupum lífeyrissjóðanna á tilteknum löndum og fasteignum í eigu ríkisins sem 
heimiíd er fyrir á fjárlögum 2011 að selja. Fjárfestingin var kynnt fulltrúum lífeyrissjóðanna á 
nokkuð fjölmennum fundi en þar varð niðurstaðan sú að hún væri of áhættusöm enda mikil 
óvissa sem fylgdi m.a. öllu skipulagi á landinu.

Fyrir liggur að lífeyrissjóðirnir fara með fé almennings og því þarf að gæta ítrustu varúðar. 
Fyrirætlanir um skattlagningu yrðu aldrei leiðandi hvatar að viðskiptum og var öllum þeim 
sem að viðræðunum komu það fullljóst að slíkt væri hvorki sæmandi fulltrúum ríkissjóðs né 
lífeyrissjóðanna. Fjárfestingin yrði að standast sjálfstætt mat óháð „hótunum“ um 
skattlagningu sem lífeyrissjóðimir munu enda aldrei sætta sig við. Þá er rétt að benda á þá 
staðreynd að komi til skattlagningar á lífeyrissjóði kæmi hún til með að koma mjög 
misjafnlega niður á sjóðfélögum eftir því hvort þeir eru með sín réttindi í lífeyrissjóðum á 
almennum vinnumarkaði eða í sjóðum með ábyrgð launagreiðanda, þ.e. ríkissjóðs eða 
sveitarfélaga.

Eins og þegar hefur verið rakið í umsögn LL um mál nr. 824 á 139. löggjafarþingi, kom fljótt 
fram í viðræðum lífeyrissjóðanna við fulltrúa ríkisins að ríkissjóður var ekki tilbúinn að selja 
lífeyrissjóðunum eignir sem falast var eftir, svo sem eignarhlut í Landsvirkjun. Farið var af 
stað með útboð á aflandskrönum sem greitt yrði fyrir með erlendum eignum. Útboð þessi 
urðu aðeins tvö og skiluðu ríkissjóði einungis um 400 milljónum.

í tengslum við hlut lífeyrissjóðanna í sérstakri vaxtaniðurgreiðslu skal minnt á að fyrir 
efnahagshmnið 2008 tóku lífeyrissjóðimir engan þátt í því að þenja fasteignamarkaðinn upp 
með veitingu lána til íbúðakaupa með allt að 90% veðsetningarhlutfalli líkt og 
fjármálafyrirtækin gerðu, sem og íbúðalánasjóður. Lífeyrissjóðir lánuðu almennt einungis 
65% af markaðsvirði fasteigna en lagaheimild til þess að lána allt að 75% var ekki veitt fyrr 
en á árinu 2006. Lánveitingar sem námu allt að 90% af markaðsvirði eigna fóru hins vegar af 
stað fyrir tilstuðlan fjármálafyrirtækja og fbúðalánasjóðs, þrátt fyrir að öllum hafi þá þegar 
mátt vera ljóst að þær gætu aldrei orðið farsælar.

Ummæli í athugasemdum frumvarpsins um fjármögnun sérstakrar vaxtaniðurgreiðslu.
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Með framangreint í huga verður að gefa lífeyrissjóðunum og fulltrúum ríkisins aukið svigrúm 
tii að fínna ásættanlega Íeið til að Ijármagna hlut iífeyrissjóðanna í sérstakri 
vaxtaniðurgreiðslu. í því sambandi skal tekið fram að til mun standa að selja eignarhluti 
ríkisins í fjármálafyrirtækjum fljótlega á næsta ári en með aðkomu lífeyrissjóðanna að slíkum 
viðskiptum væri hugsanlega unnt að fínna grundvöll fyrir ásættanlegri Qárfestingu fyrir 
lífeyrissjóðina og um leið íjármagna hlut þeirra í vaxtaniðurgreiðslunni.

Um andstöðu LL við skattlagningu á lífeyrissjóðina vísast að öðru leyti tii hjálagðrar 
umsagnar LL við fyrrgreint mál nr. 824 frá 139. löggjafarþingi, frumvarp til laga um 
ráðstafanir í ríkisfjármálum.

Virðingarfyllst 
f.h. ’̂ andssamlaka líSfeyrissióða

Þórei S. Þórðarjióttik framkvæmdastjóri


