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Varðar: Athugasemdir Allianz við frumvarp til laga um stuðning til kaupa á
fyrstu íbúð, mál nr. 818.

Allianz ísland hf., söluumboð er umboðsaðili þýsku tryggingasamsteypunnar Allianz. 
Líftryggingafélagið Allianz Lebensversicherungs AG, hefur veitt þjónustu á íslandi frá 
árinu 1994 og hefur frá árinu 2002 haft heimild fjármálaráðuneytisins til að bjóða 
viðskiptavinum hér á landi samninga um viðbótartryggingarvernd í samræmi við lög nr. 
129/1997, um skyldutryggingu lífeyrisréttinda og starfsemi lífeyrissjóða (hér eftir 
„lífeyrislögin"].

Þýska tryggingafélagið er því svokallaður vörsluaðili lífeyrissparnaðar. sbr. 3. mgr. 8. gr. 
lífeyrislaganna, eins og það hugtak er skilgreint í 2. gr. reglugerðar nr. 698/1998, um 
ráðstöfun iðgjalds til lífeyrissparnaðar og viðbótartryggingarvernd1.

Samkvæmt 1. gr. fyrirliggjandi frumvarps skal það gilda um „skattfrjálsa úttekt 
séreignarsparnaðar, sbr. 8. gr. [lífeyrislaganna]". Þrátt fyrir að hugtakanotkun í 
frumvarpinu sé ekki að fullu í samræmi við hugtakanotkun í lífeyrislögunum og reglugerð 
nr. 698/1998 (þ.e. hugtakið séreignarsparnaður notað í þessu tilfelli en ekki 
lífeyrissparnaður og viðbótartryggingarvernd eins og gert er í lífeyrislögunum)2, er ljóst 
að til stendur að heimila öllum aðilum sem ráðstafa viðbótariðgjaldi sínu til 
viðbótartryggingarverndar skv. ákvæði 8. gr., skattfrjálsa úttekt lífeyrissparnaðar.

Vörsluaðilar lífeyrissparnaðar sem hafa fengið heimild fjármála- og efnahagsráðuneytis 
til að taka við iðgjaldi með samningi um viðbótartryggingavernd bjóða upp á mjög 
mismunandi tegundir samninga. í dag eru um 22 þúsund íslendingar að ráðstafa 
mánaðarlega sínu viðbótariðgjaldi inn á lífeyristryggingarsamning hjá Allianz eða 25- 
30% þeirra íslendinga sem eru að ráðstafa sínu viðbótariðgjaldi mánaðarlega skv. 8.-10. 
gr. lífeyrislaganna (skv. könnunum Capacent og Verd icta ).

Eins og frumvarpið er úr garði gert munu um 22 þúsund íslendingar sem eru 
viðskiptavinir Allianz og ráðstafa viðbótariðgjaldi sínu í samræmi við ákvæði 8. gr. 
lífeyrislaganna ekki eiga kost á að njóta þess stuðnings og réttinda sem í frumvarpinu eiga 
að felast til jafns við viðskiptavini annarra vörsluaðila.

11 reg lugerð  nr. 698/1998 e r  v iðbó ta rtrygg in garvern d  skilgreind  sem  sú trygg in ga rvern d  „sem er  um fram  þá 
lágm arkstryggingarvernd  sem  lífeyriss jóðu r sk ilgre in ir o g  g re itt e r  fy r ir  m eð gre iðslu  iðgjalds sam kvæ m t 

sérstökum  sam ningi v ið  þá aðila sem  tilg re in d ir eru í 1.-4. tölul. 3. mgr. 8. gr. laga nr. 129/1997."
2 Það kann að valda ruglingi að nota hugtakið sére ignarsparnaður þar sem  ge rt e r ráð fy r ir  því í 
lífeyrislögunum  að lágm arkstryggingarvernd  (þ.e. skyldubundni h lutinn) geti v e r ið  náð þannig að 
lágm arksiðgja ld i sé að hluta varið  til ö flunar lífeyrisréttinda  í sam eign og  að hluta til ö flunar lífeyrisréttinda í 
séreign.
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Það má öllum vera ljóst að skilmálum trygginga verður ekki breytt afturvirkt. Ef rétthafi 
segir upp eða riftir samningi (hættir að greiða iðgjöld ) þá greiðir tryggingarfélagið út 
endurkaupsvirði tryggingarinnar. Rétthafar eiga kost á því að taka svokallað iðgjaldahlé í 
3 ár án þess að segja upp samningi sínum en ekki er hægt að taka lengra iðgjaldahlé en 3 
ár og ekki er hægt að taka út iðgjöld sem greidd voru á afmörkuðu tímabili.

Með lífeyrislögunum nr. 129/1997 var komið á núverandi kerfi 
viðbótartryggingarverndar til viðbótar við lágmarkstryggingarvernd lífeyrisréttinda, þ.e. 
í 8. gr. laganna. Samkvæmt þessu kerfi er rétthöfum heimilað að velja mismunandi leiðir 
til að ráðstafa viðbótariðgjaldi sínu og hefur löggjafinn afmarkað það nákvæmlega hverjir 
megi bjóða slíka samninga sem og afmarkað bæði form og efni samninganna og 
réttarvernd þeirra. Samningar geta verið mismunandi, allt eftir því við hvern er samið. Til 
einföldunar má setja fram eftirfarandi skýringarmynd a f því kerfi 
viðbótarlífeyrissparnaðar sem löggjafinn innleiddi með lífeyrislögunum nr. 129/1997:

Einstaklingar hafa í tæp 20 ár átt þess kost að velja um þá möguleika í þessu kerfi sem 
löggjafinn hefur tilgreint og ráðherra hefur auk þess staðfest. Ef nota á þetta kerfi til að 
veita skattaívilnanir eða aðrar ívilnanir er það ólögmæt mismunun og brot á 
jafnræðisreglu að útiloka einn hóp, þ.e. aðila sem hafa valið sér einn a f fjórum möguleikum 
í kerfinu.

Verði frumvarpið óbreytt að lögum munu viðskiptavinir Allianz ekki sitja við sama borð 
og viðskiptavinir annarra vörsluaðila lífeyrissparnaðar þegar kemur að því að notfæra sér 
þau úrræði sem þar eru lögð til. Engin málefnaleg sjónarmið geta legið að baki slíkri 
mismunun og ber löggjafanum að sjá til þess að fullt jafnræði sé með rétthöfum algerlega 
óháð því hvaða samningsform eða vörsluaðila viðkomandi hefur valið sér innan þessa 
kerfis sem löggjafinn ætlar að notfæra til að styðja við einstaklinga til að kaupa sína íyrstu 
íbúð.

Verði því ekki við komið innan þessa kerfis þá ber löggjafanum að finna aðrar leið ir til að 
ná þeim markmiðum sem að er stefnt með þessu frumvarpi. Ýmsar tillögur hafa t.a.m.
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komið fram undanfarið sem stefna að sömu markmiðum og frumvarp þetta á að ná og án 
mismununar þeirra sem aðgerðirnar eiga að styðja við.

■  |íslög

1. Nánar um tilefni athugasemda Allianz

1.1. Samningar Allianz eru lífeyristryggingasamningar
Samningar Allianz fela í sér að viðbótariðgjaldi rétthafa er ráðstafað til kaupa á 
lífeyristryggingu og því um tryggingasamninga að ræða. Samningarnir eru því ekki eins 
einfaldir og sumir aðrir samningar um viðbótarlífeyrissparnað sem í boði eru hér á landi, 
t.a.m. samningar við innlánsstofnun, sem fela í sér ráðstöfun iðgjalda rétthafa inn á 
bundinn innlánsreikning.

Tryggingin tekur gildi við greiðslu fyrsta iðgjalds, þar sem tryggð er inneign við 
samningslok sem samanstendur a f inngreiddum iðgjöldum og tryggðri ávöxtun á þau 
iðgjöld. Til viðbótar tryggðri inneign í samningslok kemur hluti rétthafa í ágóða 
tryggingafélagsins. Við andlát rétthafa fyrir lok samnings greiðist summa inngreiddra 
iðgjalda að viðbættum ágóðahluta rétthafa. Sé samningi slitið fyrir samningslok er það 
gildandi endurkaupsvirði3 sem rétthafi getur ráðstafað. Fjárhæð endurkaupsvirðis er í 
upphafi samningstíma lægri en inngreidd iðgjöld, það er mismunandi eftir aðstæðum 
hvers og eins rétthafa en almennt má miða við að fyrstu 10 ár samningstímans sé 
endurkaupsvirðið lægra en inngreidd iðgjöld.

1.2. Allianz hefur áður gert athugasemdir við breytingar á ráðstöfun iðgjalda 
til viðbótartryggingarverndar og uppsöfnuðum réttindum

í aðdraganda og kjölfar samþykktar laga nr. 40/2014, um séreignasparnað og ráðstöfun 
hans til greiðslu húsnæðislána og húsnæðissparnaðar gerði Allianz ítrekaðar 
athugasemdir við útfærslu framkvæmdar- og löggjafarvaldsins og benti á nauðsyn þess 
að tekið yrði tillit til sérstöðu þeirra rétthafa sem væru með tryggingarsamninga og þess 
gætt að þeim aðilum sem þannig ráðstöfuðu sínu viðbótariðgjaldi yrði gert kleift að nýta 
sér úrræði og skattaívilnanir til jafns við aðra. Var leitast við að skýra út eðli og sérstöðu 
samninga Allianz og bent á þá þætti í uppbyggingu og eðli samninganna sem taka þyrfti 
tillit til við endanlega útfærslu svo að þeir einstaklingar sem gert hefðu samninga um 
lífeyristryggingar, eins og viðskiptavinir Allianz, sætu við sama borð og aðrir innan þessa 
kerfis þegar kæmi að því að notfæra sér úrræðin.

Ekki var við því orðið og í frumvarpi því sem síðar varð að lögum nr. 40/2014 var ekkert 
tillit tekið til athugasemda Allianz heldur var útfærslan alfarið miðuð að viðskiptavinum 
þeirra vörsluaðila sem áttu sæti í starfshópi fjármálaráðherra, sem samdi frumvarpið, og 
mismunaði þannig einstökum rétthöfum (viðskiptavinum) sem og vörum og 
vörsluaðilum á þessum markaði.

Rétt er að benda á að í nefndaráliti meirihluta efnahags- og viðskiptanefndar með 
frumvarpi því sem varð að lögum nr. 40/2014 er vísað til „gagnrýni söluaðila 
viðbótarlíftryggingaverndar" þar sem segir:

3 Endurkaupsvirði e r  v irð i eða staða samnings á hverjum  tíma. Sam anstendur endurkaupsvirði a f 

inngreiðslum  og ávöxtun þeirra að frádregnum  kostnaði. Fyrst um sinn e r  endurkaupsvirði samninga læ gra 
en gre idd  fjárhæð, vegna þess kostnaðar sem  fellur til, en e ft ir  þ v í sem  líðu r á sam ninginn hækkar 
endurkaupsvirðið. Ef sam ningi e r  slitið  fy r ir  lok sam ningstím a e r endurkaupsvirð i alm ennt sú fjárhæ ð sem 
einstaklingar fá í sinn hlut.

3
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„Fyrir nefndinni kom fram nokkur gagnrýni á að í frumvarpinu væri aðeins gert 
ráð fyrir að þeir sem greiða iðgjald til vörsluaðila viðbótarlífeyrissparnaðar geti 
nýtt sér úrræði frumvarpsins en ekki þeir sem greiða iðgjöld á grundvelli 
samninga um viðbótartryggingavernd þrátt fyrir að bæði sparnaðarformin séu 
byggð á sama lagagrundvelli, þ.e. lögum um skyldutryggingu lífeyrisréttinda og 
starfsemi lífeyrissjóða.

Hér á eftir er gerð grein fyrir tillögum meiri hlutans til breytingar á 
umsóknartíma um greiðslu viðbótariðgjalds inn á höfuðstól fasteignalána. Sú 
tillaga er lögð fram til að koma til móts við gagnrýni söluaðila 
viðbótartryggingaverndar. Þá hvetur meiri hlutinn fjármála- og efnahagsráðherra 
til að hafa samráð við slíka söluaðila við setningu reglugerða á grundvelli ákvæða 
frumvarpsins."

Þrátt fyrir að í ofangreindu nefndaráliti virðist gæta misskilnings eða ruglings á 
hugtökunum vörsluaðili viðbótarlífeyrissparnaðar og viðbótartryggingavernd, er ljóst að 
ekki stóð annað til en að allir aðilar sem ráðstöfúðu viðbótariðgjaldi sínu skv. 8. gr. 
lífeyrislaganna ættu kost á að nýta sér úrræðin og að nefndin hefur talið að taka ætti á 
þessari sérstöðu samninga í reglugerð, þó ekki hafi verið talin þörf á að kveða sérstaklega 
á um það í lögunum.

Samkvæmt tryggingarskilmálum Allianz er rétthöfum heimilt að taka allt að þriggja ára 
iðgjaldahlé. Á  grundvelli þeirrar heimildar var útfærð leið til að viðskiptavinir Allianz 
gætu nýtt sér það úrræði að nýta viðbótariðgjald sitt til greiðslu inn á húsnæðislán án þess 
að það yrði til tjóns fyrir viðkomandi að tryggingariðgjald væri ekki greitt á tímabilinu.

Hins vegar var það niðurstaða fjármála- og efnahagsráðunejAisins að rétthöfum hafi ekki 
verið tryggður réttur til ráðstöfunar iðgjalda til húsnæðiskaupa óháð tegund og eðli þess 
samnings sem viðkomandi hafi gert. Afstaða ráðuneytisins þýddi með öðrum orðum að 
viðskiptavinir Allianz gætu ekki notið sama réttar og aðrir aðilar þegar kemur að því að 
nýta þær skattaívilnanir sem samþykktar voru með lögum nr. 40/2014. í bréfi fjármála- 
og efnahagsráðuneytisins, dags. 15. mars 2015, sagði: „Það er hins vegar ekki litið  svo á að 
rétthöfum sé tryggður ré ttu r ráðstöfunar iðgjalda inn á lán eða eftir atvikum til 
húsnæðiskaupa óháð samningssambandi þeirra við hlutaðeigandi vörsluhafa. Hafi ré tth a f 
til að mynda g e r t  samning sem felu r í  sér tryggingaþátt kann að vera að vörsluaðilar hafl 
ekki sömu úrræði til þess að koma til móts við viðskipamenn sína".

Allianz tilkynnti öllum viðskiptavinum sínum þessa niðurstöðu og hefur gætt þess að vísa 
frá nýjum viðskiptavinum sem mögulega hefðu hug á að nýta sér úrræðið. Inngrip 
löggjafans í kerfi viðbótarlífeyrissparnaðar og útfærsla stjórnvalda hefur því takmarkað 
samkeppni á þessum markaði og hamlað einum samkeppnisaðila að starfa á þessum 
markaði.

1.3. Samkeppnissjónarmið og EES samningurinn
I framangreindri niðurstöðu fjármála- og efnahagsráðuneytisins kann að felast óheimil 
mismunun og brot á jafnræði rétthafa en auk þess verður að telja rök standa til þess að 
inngrip löggjafans og útfærsla stjórnvalda hvað þetta kunni að fara gegn ákvæðum 
samkeppnislaga, nr. 44/2005. Það álitaefni er enn áleitnara þegar litið er til aðkomu 
samkeppnisaðila á þessum markaði að undirbúningi og gerð frumvarps þess sem varð að 
lögum nr. 40/2014, um séreignarsparnað og ráðstöfun hans til greiðslu húsnæðislána og 
húsnæðissparnaðar. Þar komu að gerð og útfærslu lífeyrissjóðir og fjármálafyrirtæki en 
ekki erlendu líftryggingafélögin sem hafa heimild til að starfa á þessum markaði og 
niðurstaðan var sú að áframhaldandi starfsemi líftryggingafélaganna er takmörkuð.

4
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í athugasemdum með fyrirliggjandi frumvarpi segir að áform stjórnvalda hafi verið kynnt 
„ýmsum hagsmunaaðilum". Fyrir liggur að Allianz var ekki kynnt efni frumvarpsins og því 
til viðbótar hefur efnahags- og viðskiptanefnd ekki einu sinni talið ástæðu til að senda 
Allianz umsagnarbeiðni um frumvarpið, þrátt fyrir 25-30% markaðshlutdeild í því kerfi 
sem frumvarpið lýtur að.

Ákvæði frumvarpsins sem hér er til m eðferðar koma í framhaldi a f heimildunum sem 
lögleiddar voru með lögum nr. 40/2014. Gerð frumvarpsins og útfærsla þeirra tillagna 
sem þar er að finna, auk ákvæða laga nr. 40/2014, er til þess fallið að vekja tortryggni á 
því að samkeppnissjónarmiða og fulls jafnræðis hafi verið gætt og er brýn ástæða fyrir 
nefndarmenn að leita eftir staðfestingu Samkeppniseftirlitsins á því að ákvæði 
frumvarpsins feli ekki í sér samkeppnishömlur eða brjóti í bága við ákvæði 
samkeppnislaga og að eftirlitið grípi til viðeigandi aðgerða verði svo talið.

Verði frumvarpið óbre}dt að lögum verður Allianz, vegna skilmála þeirra 
tryggingasamninga sem um ræðir, gert ómögulegt að bjóða nýjum viðskiptavinum, sem 
ekki hafa átt fasteign samninga um lífeyristryggingu auk þess sem núverandi 
viðskiptavinir Allianz eiga ekki kost á að notfæra sér úrræðin til jafns við aðra. Hefúr 
Allianz sent Samkeppniseftirlitinu erindi hvað það varðar og óskað eftir því að það verði 
tekið til skoðunar hvort ákvæði frumvarpsins fari í bága við ákvæði samkeppnislaga.

Því til viðbótar er ástæða til að skoða sérstaklega hvort ákvæði ákvæði frumvarps þessa 
sem og laga nr. 40/2014 gangi gegn 36. gr. EES samningsins þar sem þau eru til þess fallin 
að takmarka möguleika þeirra erlendu aðila sem heimild hafa hér á landi til að bjóða upp 
á samninga um viðbótartryggingarvernd skv. 8. gr. lífeyrislaganna.

2. Athugasemdir við einstök ákvæði frumvarpsins

2.1. Athugasemdir við 2. gr. frumvarpsins
í 1. mgr. 2. gr. segir að rétthafa sé heimilt að nýta „viðbótariðgjald sem greitt er á samfelldu 
tíu ára tímabili" með því að ráðstafa uppsöfnuðu iðgjaldi til kaupa á íbúð (sbr. a-lið 1. 
mgr.), ráðstafa iðgjaldi inn á höfuðstól (sbr. b-liður 1. mgr.) eða nýta sem afborgun eða 
greiðslu inn á höfuðstól verðtryggðs láns (2. málsl.).

Þegar kemur að a-lið 1. mgr. þá er augljóslega ekki gert ráð fyrir því að rétthafar hafi 
ráðstafað iðgjaldi sínu til kaupa á lífeyristryggingu.

í frumvarpinu segir að heimilt verði að „nýta viðbótariðgjald sem greitt er á samfelldu tíu 
ára tímabili" með því að að „verja uppsöfnuðu iðgjaldi". Enga umfjöllun er að finna um 
þetta í greinargerð en þar virðist gengið útfrá því að allir samningar um 
viðbótarlífeyrissparnað séu með þeim hætti að hægt sé að aðgreina iðgjöld tiltekins 
tímabils og ávöxtun þeirra frá öðrum áunnum réttindum eða inneign. í tilfelli 
tryggingasamninga er það ekki mögulegt, heldur er skv. skilmálum tryggingarinnar 
svokallað endurkaupsvirði sem rétthafi gæti ráðstafað og er fjárhæð endurkaupsvirðis í 
upphafi samningstíma lægri en inngreidd iðgjöld.

Þegar kemur að b-lið og 2. málsl. 1. mgr. liggur fyrir að rétthafar sem ráðstafað hafa 
viðbótariðgjaldi sínu til kaupa á lífeyristryggingu munu ekki eiga þess kost að nýta sér 
úrræðið.

Eins og áður greinir þá er samkvæmt tryggingarskilmálum Allianz lífeyristryggingarinnar 
mögulegt að gera þriggja ára iðgjaldahlé á samningi en að því loknu verður rétthafi að 
hefja iðgjaldagreiðslur að nýju eða loka samningi sínum. Sé samningi lokað kemur til
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greiðslu endurkaupsvirðis tryggingarinnar. í tilfelli þessara rétthafa verður úrræðið því 
ekki nýtt nema með tilheyrandi tjóni.

Engin málefnaleg rök geta réttlætt það að einungis hluti þeirra aðila sem ráðstafa 
viðbótariðgjöldum sínum skv. 8. gr. lífeyrislaganna fái nýtt þá skattaívilnun sem um ræðir 
en ekki allir. Verður að telja að um óheimila mismunun sé að ræða sem brjóti gegn 
jafnræðisreglu stjórnarskrár.

2.2. Athugasemdir við 8. gr. frumvarpsins
Eins og áður greinir hafa viðskiptavinir Allianz ekki átt þess kost að nýta sér heimild 
ákvæðis til bráðabirgða XVII í lífeyrislögunum.

í ákvæði XVII til bráðabirgða segir „Útgreiðsla ge tu r þó aldrei numið hærri fjárhæ ð en sem 
nemur inneign rétthafa vegna greiddra iðgjalda á tímabilinu l . j ú l í 2014 tii 3 0 .jú n í2017.“ 
Allianz hefur eins og áður greinir ítrekað bent á að þetta skilyrði sé ekki hægt að uppfylla 
þegar kemur að lífeyristryggingum. Hvorki er mögulegt að aðgreina iðgjöld sem hafa verið 
greidd inn á samning Allianz (lífeyristrygginguna] á ákveðnu tímabili, né ávöxtun vegna 
þeirra iðgjalda, frá áunnum réttindum eins og þau eru reiknuð á hverjum tíma. Áunnin 
réttindi tryggingataka eru samkvæmt skilmálum tryggingarinnar reiknuð sem 
endurkaupsvirði á hverjum tíma. Það er afar misjafnt eftir aðstæðum hvers og eins 
rétthafa en almennt má miða við að endurkaupsvirði nái ekki summu inngreiddra iðgjalda 
fyrr en eftir 10 ára samningstíma.

Afstaða fjármála- og efnahagsráðuneytisins var sú að ráðuneytið liti ekki svo á að 
rétthöfum væri tryggður réttur „til ráðstöfunar iðgjalda inn á lán eða eftir atvikum til 
húsnæðiskaupa óháð samningssambandi þeirra við hlutaðeigandi vörsluhafa", sbr. 
umfjöllun hér að framan.

Verði ákvæði þetta samþykkt óbreytt er framhaldið þeirri ólögmætu mismunun og broti 
á jafnræðisreglu gegn viðskiptavinum Allianz sem ákvæðið felur í sér.

í kjölfar niðurstöðu fjármála- og efnahagsráðuneytisins frá því í mars 2015 um útfærslu 
úrræða laga nr. 40/2014 hefur nýjum viðskiptavinum sem ekki eiga fasteign verið vísað 
frá Allianz og þeim ráðlagt að ráðstafa iðgjaldi sínu á tímabilinu til 30. júní 2017 til annars 
vörsluaðila svo viðkomandi eigi örugglega kost á að nýta sér úrræðið (iðgjöld sín] að fullu.

Allianz hefur jafnframt reynt að finna alla þá viðskiptavini sína sem ekki eiga fasteign 
(m eð því að senda dreifibréf til allra viðskiptavina sinna og með upplýsingum á heimasíðu 
félagsins] til að upplýsa þá um ofangreint og hefur þeim sem hafa gefið sig fram verið 
ráðlagt að gera tímabundið hlé á tryggingasamningi sínum og snúa sér til annars 
vörsluaðila til að ráðstafa iðgjöldum sínu á tímabilinu 1. júlí 2014 -  30. júní 2017. Hafa því 
þessir rétthafar getað gert hlé á samningi sínum til að nýta sér úrræðin.

Þessir viðskiptavinir eiga þess ekki kost að nýta sér úrræðið umfram þau þrjú ár sem 
reglur samningsins heimila iðgjaldahlé samningsins. Vilji viðskiptavinur nýta sér úrræðin 
lengur, eins og 8. gr. frumvarpsins kveður á um, er ljóst að viðkomandi verður að segja 
upp samningi sínum með tilheyrandi tjóni.

Engin málefnanleg rök geta réttlætt það að einungis hluti þeirra aðila sem ráðstafa 
viðbótariðgjöldum sínum skv. 8. gr. lífeyrislaganna fái nýtt þá skattaívilnun sem um ræðir 
en ekki allir. Verður að telja að um óheimila mismunun sé að ræða sem brjóti gegn 
jafnræðisreglu stjórnarskrár.
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I íslög

2.3. Athugsemdir við b-lið 1. mgr. 9. gr.
1 b-lið 9. gr. er lagt til að ákvæði til bráðabirgða XVI lífeyrislaganna verði framlengt um tvö 
ár.

Eins og fjallað hefur verið um hér að framan var viðskiptavinum Allianz kleift að notfæra 
sér úrræðið með því að samningur viðkomandi var settur í 3. ára iðgjaldahlé. 
Viðskiptavinir Allianz munu því eiga þann eina kost að loka sínum samningum og ráðstafa 
sínu viðbótariðgjaldi til annars aðila, e f þeir ætla að nýta sér heimildir frumvarpsins. 
Þegar samningi er lokað þá greiðir tryggingafélagið endurkaupsvirði samningsins á eins 
og það er reiknað á þeim tíma. Ef endurkaupsvirðið er lægra en inngreidd iðgjöld, sem að 
jafnaði er raunin á fyrstu 10 árum samningsins, þá er rétthafi að taka á sig skerðingu til 
að geta nýtt áfram þá skattaívilnun sem um ræðir.

Engin málefnaleg rök geta réttlætt það að einungis hluti þeirra aðila ráðstafa 
viðbótariðgjöldum sínum skv. 8. gr. lífeyrislaganna fái nýtt þá skattaívilnun sem um ræðir 
en ekki allir. Verður að telja að um óheimila mismunun sé að ræða sem brjóti gegn 
jafnræðisreglu stjórnarskrár.

3. Niðurlag
Er það von Allianz að efnahags- og viðskiptanefnd taki tillit til þeirra athugasemda sem 
hér hafa verið settar fram við afgreiðslu frumvarpsins þannig að þeir 22 þúsund 
íslendingar sem ráðstafa viðbótariðgjaldi sínu skv. 8. gr. lífeyrislaganna til kaupa á 
lífeyristryggingasamninga hjá Allianz eigi jafna möguleika á því að nýta sér þann stuðning 
sem lagt er til að lögfestur verði.

Sé þess óskað þá eru fulltrúar Allianz tilbúnir til að koma á fund efnahags- og 
viðskiptanefndar, svara þeim spurningum sem kunna að koma upp og skýra nánar þau 
atriði sem hér greinir.

Virðingarfyllst, 
f.h. Allianz ísland hf.

7

íslög ehf. | Túngötu 6 1101 Reykjavík | ísland | Tel: + 354 414 74001 Fax: + 354 414 7401 | www.islog.is | islog@ islog.is | kl. 690312-1150

http://www.islog.is
mailto:islog@islog.is

