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Varðar: Athugasemdir Allianz ísland hf., við frumvarp til laga um ráðstafanir í rikisfjármálum, 
mál nr. 195

Allianz ísland hf. söluumboð, kt. 580991-1069, Digranesvegi 1, Kópavogi, hefur falið undirrituðum 

lögmanni að koma á framfæri athugasemdum varðandi frumvarp til laga um ráðstafanir i 

ríkisfjármálum. Athugasemdir félagsins við frumvarpið, þingskj. nr. 200, lúta að 3. mgr. 10. gr. þess 

um lækkun á heimiluðum frádrætti frá tekjum manna vegna iðgjalda til viðbótarlifeyrisspamaðar.

Allianz Island rekur söluumboð fyrir vörur þýsku tryggingasamsteypunnar Allianz, sem hefur frá 
árinu 2002 boðið viðskiptavinum sinum hér á landi samninga um viðbótarlifeyrisspamað, í samræmi 

við lög nr. 129/1997, um skyldutryggingu lífeyrisréttinda og starfsemi lifeyrissjóða. Samningamir fela 

í sér að iðgjöldum er ráðstafað til kaupa á lífeyristryggingu. Réttindi og útreikningar eru þvi ekki eins 

einfaldir og ef um hefðbundinn séreignaspamað væri að ræða. Um það bil 18 þúsund íslenskir 

rétthafar ráðstafa iðgjaldi sinu til viðbótartiy ggingarvemdar með þessum hætti.

Varðandi 3. mgr. 10. gr.

Með fhimvarpinu er lagt til að dregið verði timabundið úr frádráttarbæmi iðgjalda vegna 

viðbótarlífeyrisspamaðar þannig að hámark launþega verði 2% af launum í stað 4% samkvæmt 

gildandi lögum. I athugasemdum sem fylgja frumvarpinu segir að reikna megi með því að þessi 

aðgerð dragi úr iðgjaldagreiðslum launþega i svipuðum mæli, eða niður i 1,5-2% að jafnaði, en i dag 

sé meðalgreiðsluhlutfallið kringum 3%. Talið sé að þessi ráðstöfún muni auka beinar tekjur ríkissjóðs 

af tekjuskatti um allt að 1,4 milljarða kr. á árinu 2012, en einnig megi búast við einhveijum óbeinum 

áhrifum a f auknum veltusköttum vegna hærri ráðstöfúnartekna.

Vekja verður athygli á þvi að áætluð tekjuöflun samkvæmt framangreindu, umræddir 1,4 milljarðar 

króna, er ekki nettó aukning á tekjum ríkissjóðs heldur brúttó aukning. Það þýðir að ekki hefúr verið 

tekið tillit til þess aukna kostnaðar sem af breytingunni mun hljótast.

Umtalsverður kostnaður mun óhjákvæmilcga falla til vegna skriffinnsku við breytinguna. Um 62 

þúsund rétthafar munu þurfa að brevta samningum sínum því allar bre\tingar á samningum um 

viðbótarlífeyrisspamað skulu vera skriflegar og undirritaðar af báðum aðilum og nær það bæði til 

lækkunar sem og hækkunar á iðgjöldum (sjá 2. gr. leiðbeinandi tilmæla FME nr. 2/3003). í tiltelli 

viðskiptavina Allianz verður um að ræða umfangsmikla brevtingu og endurútreikning á tnggingu 

hvers rétthata. í frumvarpinu er ekki tekið á því hver skuli bera slíkan kostnað. Ekki er heldur tekið á 

því hver skuli hafa frumkvæði að brevtingum á þegar gerðum samningum.
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Þá er það enn alvarlegra að áætlad nettó núvirði tekna rikissjóds vegna lækkunar hámarks 

frádráttarbærra iðgjalda úr 4% í 2% er ekki áætlað. Likkert tillit er tekið til afleidds kostnaðarauka fyrir 

ríkissjóð í gegnum almannatryggingakerfið siðar meir. Þar sem almannatiyggingakerfinu er ætlað að 

tryggja lífeyrisþegum vissa upphæð til ráðstöfunar og séreignarlífeyrisgreiðslur eru frádráttarbærar frá 

greiðslum Tryggingastofuunar til lífevrisþega er mikilvægt að taka tillit til þessa þegar nettö tekjur 

rikissjóðs af bre\tingunni eru metnar. Sé nettó núvirði tekna ríkissjóðs lægra eða jafnvel neikvætt er 

mikilvægt að frumvarpinu fvlgi röksemdir fyrir því hví lækkun hámarks frádráttarbærra iðgjalda úr 

4% í 2% sé talin skynsamleg efnhagsráðstöfún eftir sem áður. Hafa má í huga að upphaflegur 

tilgangur aukins lífeyrisspamaðar var að minnka kostnað hins opinbera af almannatiyggingakerfmu.

Umrædd breyting er síður en svo til þess tállin ef a f verður.

Fyrir liggur samkvæmt síðustu úttekt Fjármálaeftirlitsins á stöðu lífeyrissjóðanna að halli á 

heildarstöðu samtiyggingardeilda þeirra nemur 651 milljörðum króna miðað við sl. áramót. Vegna 

stórkostlegrar hættu á vangetu almenna lífeyriskerfisins til að standa undir skyldubundnum lífeyri í 

framtíðinni er einkar mikilvægt að hvatt sé til viðbótarlífeyrisspamaðar. Umrædd bre\ting er ekki til 

þess fallin heldur þvert á móti dregur úr viðbótarlífeyrisspamaði beint og óbeint.

Frá árslokum 2008 hefiir Alþingi í fimm skipti heimilað breytingar á reglum um 

viðbótarlífeyrspamað. Það hefúr leitt til þess að frá þeim tíma hafa verið greiddir ríflega 60 milljarðar 

króna úr v ið b ó ta r lífe y r is sp a m a ð i til 56 þúsund einstaklinga. Hkki verður séð að lagt hafi verið mat á 

þjóðhagsleg áhrif þessa til framtíðar, þ.e. að þessir fjármunir muni ekki nýtast þessum aðilum þegar 

að lífeyristöku þeirra kemur. Ljóst má vera að það mun ekki einungis draga úr þeim lífsgæðum sem 

viðkomandi einstaklingar hefðu ella notið heldur einnig koma til með að auka á útgjöld ríkisins. Þau 

útgjöld koma til viðbótar þeim kostnaði sem lækkun hámarks frádráttarbærra iðgjalda úr 4% í 2% 

mun hafa. Lækkumn getur haft þau áhrif að framlag í viðbótarlífeynsspamað lækki um 10 milljarða á 

ári. samtals 20 milljarða á gildistíma lækkunarinnar.

Á eftirtarandi myndum má sjá hvermg spamaður einstaklings, sem tekið hefur tvær milljónir króna úr 

viðbótarlífeyrisspamaði sínum skv. ofangreindu, þróast annars vegar miðað við aö iðgjald nemi 2% af 

launum og hins vegar 4%.
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Hvað gerist ef einstaklingur tekur 2 millj. út úr viðbótarlífeyrissparnaði?
M.v. einstakling með 300 þus. kr. f mán.laun. /  3,5% raunvextir /  50 ára samningur.
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Hvað gerist ef einstaklingur tekur 2 millj. út úr viðbótarlífeyrissparnaði?
M.v. einstakling með 300 þús. kr. í mán.laun. /  3,5% raunvextir /  50 ára samningur.

Með lögum nr. 129/1997 var komið á því kerfi viðbótarlífeyrisspamaðar sem hér er í gildi. Það var í 

öllum aðalatriðum byggt á hugmvndum sem lagðar höfðu verið fram samkvæmt tillögum 

Alþjóðabankans í skýrslu frá árinu 1994 þar sem eindregið var hvatt til þess að þjóðir heims þróuðu 

lifevriskerfi sín og byggðu þau á þremur mcginstoðum. samtryggingu, sjóðsöfhun og eigin spamaði 

(sbr. mynd hér á eftir). Víðtæk sátt varð á Alþingi um þetta efhi og lá m.a. til grundvallar þau mjög 

svo jákvæðu áhrif sem aukinn langtímaspamaður hefur hvort sem litið er til fjárhagsstöðu einstaklinga 

eða þjóðfélagsins alls. Það er mikilvægt að kjömir fulltrúar standi vörð um þetta kerfi og samþykki 

ekki brevtingar sem óhjákvæmilega laska eina af stoðum lífevriskerfisins og sendi reikninginn fvrir 

því á skattgreiðendur framtíðarinnar. Ekki síst er það mikilvægt þegar litið er til áfaJlinnar 

tryggingafræðilegrar stöðu lifevTÍssjóðanna.

M AUKA LÍFEYRISSPARNAÐl)R
M ed þessu þ re p l n æ st 1 0 0 %  
a f m e ð a lla u n u m  eða m elra .

/m VIÐBÓTARLÍFEYRIS-
SPARNAÐUR

M eö þessu þ re p l n æ st u m  7 0 -8 0 %  
a f m e A a lla u n u m  sta rfsæ vln na r.

/ SAMTRYGGINGASJÓÐIR

(Skyldulífeyrir skv. tögum)

M e ð  þessu þ re p l n æ st u m  4 0 -5 0 %  
af m e ð a lla u n u in  s ta rfs æ v ln n a r 
(fe r  læ k k a n d l).

TRYGGINGASTOFNUN

(Al ma n na trygginga r)

A lm a n n a try g g in g a r tryggja  lá g m a rk s- 
lífeyri tll þ e irra  sem  hafa e k k i greitt 
reglulega f efri þ re p ln .

Það er einkar mikilvægt að sem minnst sé hróflað við kerfí sem ætlað er að hafa jákvæð áhrif til langs 

tíma. Það mun auk þess óhjákvæmilega koma sér afar illa fyrir þá sem gert hafá langtíma samninga og 

bvggt langtíma áætlanir sínar á gildandi lögum ef Alþingi brevtir eftirá þeim forsendum sem lágu til 

grundvallar ákvarðanatöku viðkomandi.

Jafnvel þótt 3. mgr. 10. gr. frumvarpsins sé aðeins ætlað að gilda tímabundið er ekkert sem tryggir 

sjálfkrafa hækkun úr 2% í 4% þegar gildistímanum er ætlað að ljúka. Hvert ár sem sjóðfélagi frestar 

hækkun iðgjalds úr 2% i 4% er honum dýrt. Á eftirfarandi töflu má sjá að jafnvel þótt breytingin verði 

aðeins til tveggja ára eins og lagt er til og sjóðsfélagi. sem fær í laun 300.000 kr., hækkar hlutfallið 

upp í 4% strax aftur árið 2015 mun hann hafa ríflega 900.000 kr. lægri eign eftir 40 ára ávöxtunartíma 

m.v. 3,5% raunvexti en ef engin breyting á viðbótarlífeyrisspamaði væri gerð. Hækki hann hlutfallið
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aldrei aftur verður eignin 11,5 milljónum króna lægri en ef hlutfallið hefði verið óbrevtt í 4% allan 
ávöxtunartímann.

Þróun séreignar
M .v . einstaklfng m eð 300.000 kr. i mán.laun / 3,5% raunvextiirá ári
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Núverandi staða lífeyriskerfisins bendir til þess að útgreiðslur úr kerfmu til þeirra sem náð hafa aldri 

fari sifellt lækkandi. Hugsanleg ógn steðjar því að almannatryggingakerfinu í þá átt að margfallt fleiri 

íslendingar þurfi aðstoð úr almannatryggingakerfinu í framtíðinni vegna vangetu lífeyriskerfisins til 

að greiða fólki mannsæmandi lífeyri. Þessi ógn er til staðar og umrædd lagabrcyting ýtir undir þá ógn 

sem er grafalvarlegt mál. E f af verður þá aukast hugsanlega likumar á þvi að nauðsvn verði að 

framkvæma nýlegar hugmyndir einstaka þingmanna um að hækka ellilífeyrisaldur landsmaima.

Ileildargreiðslur vegna 1 ífeyristrygginga íslenska ríkisins námu um 52 milljörðum króna úr 

almnannatryggingakerfmu á árinu 2010 (sjá þskj. 710 - 387. mál - 139 lþ.) og ekki er óvarlegt að 

álykta að sú upphæð hækki þegar fram líður ef spamaður minnkar í þjóðfélaginu. Besta leiðin til að 

lækka greiðslur úr almannatryggingakerfinu er að gera einstaklinga þjóðfélagsins betur færa að sjá um 

sig sjálfa á efri árum. Það væri þess vegna glapræði að lækka frádráttarbæmi iðgjalda vegna 

viðbótarlifeyrisspamaðar í 2% af launum i stað 4% því ávinningurinn er svo lítið brot a f því hver 

aukning á greiðslum kann að vera út úr almannatryggingakcrfinu við það að færri spari til efri 

áranna. Það er gríðarlegt hagsmunamál fyrir ríkissjóð að hvatt sé til aukins spamaðar en ekki latt eins 

og núverandi lagafmmvarp gerir.

Þegar ókostir þessarar breytingar og óafturkræf áhrif til framtíðar eru metin samhliða takmörkuðum 

kostum frumvarpsins blasir það við að ekki getur verið réttlætanlegt að hrófla við gildandi lögum. Er 

því lagt til að 3. mgr. 10. gr. frumvarpsins verði felld niður i meðförum hæstvirtrar efhahags- og 

viðskiptanefhdar.

Virðingarfyllst,

f.h. Allianz ísland hf. söluumboð 

Áátri^ur Gísladóttir hrl.
c
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