
6.5.2014

Alþingi 
Erindi nr. Þ 143/1781 
komudagur 6.5.2014

Til efnahags- og viðskiptanefndar Alþingis
484. mál

Góðan dag

Ég mætti sem annar af fulltrúum Landssamtaka lífeyrissjóða á fund Efnahags- og viðskiptanefndar 2. 
maí sl. Á fundinum vakti ég athygli á að starfshópur fjármálaráðuneytisins sem vann að útfærslu 
þeirrar leiðar stjórnvalda að bjóða einstaklingum að greiða séreignarsparnað inn á lán, hefði lagt til 
að árlegt hámarksframlag launþegahlutans yrði 333 þús. kr. og launagreiðandahlutans 167. þús. kr. 
Samtals 500 þús. kr. Formaður Efnahags- og viðskiptanefndar óskaði eftir að ég sendi nefndinni 
tölvupóst um málið og geri ég það hér með.

Eftirfarandi kom fram í áfangaskýrslu starfshópsins:
Úr skýrslunni (bls. 19):
Skipting á árlegri hámarksfjárhæð, samtals 500 þús. kr. á fjölskyldu. Tillaga starfshópsins er sú að 
árleg hámarksfjárhæð, samtals 500 þús. á fjölskyldu, skiptist í  tvennt, þ.e. 333 þús. kr. á launþega og 
167 þús. kr. á launagreiðanda. Einnig er lagt til að heimildin verði aðskilin og takmarkist við þessar 
hámarksfjárhæðir.

Svo virðist sem þetta ákvæði hafi ekki komist í frumvarpið.

Í frumvarpinu er kveðið á um að framlag launþega geti verið að hámarki 4% af launum og framlag 
launagreiðanda 2% sem greitt er inn á lán. Ekki er kveðið á um hámarksframlag þessara aðila í 
krónum, heldur eingöngu hámarksframlag samtals 500 þús. kr. Ef frumvarpið verður óbreytt að 
lögum hvað varðar skiptingu framlags sjóðfélaga og launagreiðanda þá þýðir það að í þeim tilvikum 
sem launþegi, með ákveðin lágmarkslaun, hefur samið við launagreiðanda um hærra mótframlag en 
2% af launum þá kemur ekkert í veg fyrir að framlag launagreiðenda sem greitt verði inn á lán geti 
orðið hærra en 2% af launum, sem er í andstöðu við ákvæði frumvarpsins. Greiðslur vörsluaðila inn á 
lán sem nema hærra framlagi launagreiðenda en 2% af launum eru í andstöðu við frumvarpið og 
myndi leiða til endurálagningar frá RSK og tilheyrandi óþæginda fyrir viðkomandi launþega. 
Vörsluaðilar séreignarsparnaðar hafa ekki upplýsingar um það hlutfall af launum sem sjóðfélagar 
greiða í iðgjöld en þeir hafa upplýsingar um krónutöluna og þess vegna geta greiðslur inn á lán frá 
vörsluaðilum orðið hærra en 2% framlag launagreiðenda eins og umsóknarferlið hefur verið hugsað 
en stefnt er að því að hafa það eins einfalt og hægt er.

Starfshópurinn lagði því til að skilgreind yrðu hámarksframlög í krónum á launþegaframlag og 
launagreiðendaframlag sem mætti greiða inn á lán á ári, þ.e. 333. þús. kr. á launþega og 167.000 kr. á 
launagreiðanda. Samtals 500 þús. kr. Vörsluaðilar munu þá greiða inn á lánin með reglubundnum 
greiðslum þar til þessum hámarksfjáhæðum er náð á ársgrundvelli.

Að framansögðu er því nauðsynlegt að ákvæði um hámarksframlög launþega og launagreiðenda í 
krónum verði sett í frumvarpið.
Mér skilst að Fjármála- og efnahagsráðuneytið hafi sent upplýsingar til Efnahags- og viðskiptanefndar 
föstudaginn 2. maí sl. um sama efni.

Kveðja,
Arnaldur Loftsson
Framkvæmdastjóri Frjálsa lífeyrissjóðsins


