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Efni: Umsögn um frumvarp til laga um breytingu á skaðabótalögum, 441. mál.

Vísað er til umsagnarferlis um frumvarp til laga um breytingu á skaðabótalögum, sem nú liggur 
fyrir 148. löggjafarþingi.

Meginefni frumvarpsins varðar breytingu á margfeldisstuðlum og vísitölutengingar bótafjárhæða 
en í greinagerð með frumvarpinu eru jafnframt raktar athugasemdir sem hagsmunaaðilar komu á 
framfæri í samráðsferli og áætluð áhrif breytinganna, s.s. mat á bótafjárhæðum og iðgjöldum 
vátrygginga. Vísað er til að frumvarpinu sé ætlað að gera nauðsynlegar breytingar til að tryggja 
sanngjarnar bætur en boðað er að frekari heildarendurskoðun á lögunum fari fram síðar. 
Fjármálaeftirlitið leggst ekki gegn samþykkt fyrirliggjandi frumvarps en vill koma eftirfarandi 
ábendingum á framfæri sem nýta mæti við boðaða heildarendurskoðun laganna.

Margfeldisstuðlar

í 3. gr. frumvarpsins eru lagðar til breytingar á margfeldisstuðlum í 6. gr. laganna. Þeir eru grunnur 
að útreikningi bóta fyrir varanlega örorku tjónþola á grundvelli árslauna hans og örorkustigi. 
Margfeldisstuðlarnir tákna tryggingafræðilegt virði tapaðra vinnutekna til allt að 75 ára aldurs og 
byggja á dánar- og örorkutíðni, líkindum á atvinnuþátttöku eftir 67 ára aldur og 4,5% 
ársafvöxtunarforsendu en 3% ávöxtun á bætur til barna til 18 ára aldurs. Þá er beitt aðlögunum 
vegna tekjuskattshagræðis og eingreiðslu, fjármagnstekjuskatts og álags á tekjur tjónþola sem 
slasast ungir en ekki er ástæða til að rekja hér.

Fjármálaeftirlitið vekur athygli á því að lífslíkur hafa aukist hratt undanfarna áratugi og víða í 
nágrannalöndum beita lífeyrissjóðir og vátryggingafélög spá um áframhaldandi lækkun á 
dánartíðni við mat á skuldbindingum, sem háðar eru lýðfræðilegum þáttum sbr. dánartíðni. Fyrir 
nokkrum árum var hafinn undirbúningur að innleiðingu þannig matsaðferða við framkvæmd 
tryggingafræðilegra athugana hjá íslenskum lífeyrissjóðum en þeim er ekki lokið. Þótt áhrif 
spálíkana hafí meiri áhrif á tryggingafræðilegt virði ævilangs lífeyris eins og lífeyrissjóðir greiða, 
ættu áhrifín að vera einhver á tímabundinn lífeyri til 75 ára aldurs, sem margfeldisstuðlar 
skaðabótalaga endurspegla.

Fjármálaeftirlitið bendir á að í endurskoðuðum útreikningum á margfeldisstuðlum er vísað til 
þess að notaðar séu forsendur um örorkutíðni sem byggja á reynslu íslenskra lífeyrissjóða fyrir 
árin 1998 -  2002. Þessar forsendur um örorkutíðni eru eðlilega komnar til ára sinna og æskilegra 
væri að fyrir hendi væru nýrri upplýsingar til þess að grundvalla matið á.

Að framansögðu er ljóst að lýðfræðilegar forsendur hafa tekið verulegum breytingum á 19 árum 
og er því óheppilegt að þær hafi ekki verið uppfærðar fyrr þar sem markmið skaðabótalaganna er 
að tryggja tjónþolum sanngjarnar bætur. Fjármálaeftirlitið leggur til að í væntanlegri
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heildarendurskoðun laganna verði tryggt að margföldunarstuðlarnir verði uppfærðir tíðar, t.d. 
með heimild til ráðherra til að gefa út reglugerð sem uppfærir stuðlana reglulega.

Við útreikning margfeldisstuðlanna árið 1999, var byggt á forsendu um 4,5% ávöxtun með vísan 
til dóms Hæstaréttar frá 1995 og ávöxtunarmöguleika, sem þá voru taldir vera fyrir hendi í 
þjóðfélaginu miðað við áhættulitla ávöxtun. í frumvarpinu er vísað til þess að tryggingafræðilegar 
forsendur um langtímaávöxtun séu enn hinar sömu, þ.e. að forsendum tryggingafræðilegra 
athugana, sem ákvarðaðar eru í reglugerð nr. 391/1998, hefur ekki verið breytt. Fjármálaeftirlitið 
vekur athygli á að aðstæður á fjármálamörkuðum og ávöxtunarmöguleikar nú eru nokkuð 
frábrugðnir frá því sem var á tíunda áratug síðustu aldar, sem kann að vera ástæða að líta til við 
ákvörðun margfeldisstuðlanna. Fjármálaeftirlitið leggur því til að fram fari greining á því hvort 
ástæða sé til að uppfæra afvöxtunarstuðulinn í væntanlegri heildarendurskoðun.

Vísitölutengingar

í 4. gr. frumvarpsins er lögð til sú breyting á vísitölutengingum í 15. grein laganna að tengja 
lágmarks- og hámarksfjárhæðir meðalatvinnutekna við launavísitölu í stað lánskjaravísitölu, sem 
ákvörðuð er út frá vísitölu neysluverðs. í frumvarpinu er gerð grein fyrir launaþróun sem byggir 
á opinberum gögnum sem rökstyður breytinguna.

Á tímabilinu frá júlí 1993 til júní 2018 hefur launavísitala hækkað langt umfram lánskjaravísitölu 
og lítil fylgni er á milli þeirra. Hækkun lánskjaravísitölu nemur um 170% en launavísitala hefur 
hækkað um 330%  á sama tímabili. Fjármálaeftirlitið tekur undir að ef lágmarks- og 
hámarksfjárhæðum bóta fyrir varanlega örorku er ætlað endurspegla tapaðar vinnutekjur til allt 
að 75 ára aldurs sé heppilegra og í þágu tjónþola að tengja fjárhæðirnar launavísitölu en 
lánskjaravísitölu.

Áætluð áhrifá bótafjárhæðir og iðgjöld

í skýringum með frumvarpinu eru rakin áætluð áhrif breytinga á margfeldisstuðlum og 
vísitölutengingu á bótafjárhæðir til tjónþola. í frumvarpinu kemur fram að talið sé að 
kostnaðarauki vátryggingafélaga vegna líkamstjónsþáttar ökutækjatjóna muni nema 26,8% en 
kostnaður vegna annars tjóns aukist um 35,8%. Fjármálaeftirlitið telur að áhrif svo mikilla 
breytinga á bótafjárhæðum muni að öllu óbreyttu leiða til hækkunar á iðgjöldum eigi þau að 
standa undir greiðslu bóta í þeim flokkum vátryggingagreina, sem um ræðir. Fjármálaeftirlitið 
bendir á að með reglulegri uppfærslu forsendna útreiknings skaðabóta megi minnka það högg 
sem vátryggingartakar verði fyrir með hækkun iðgjalda við endurskoðun skaðabótalaga.

V irðingarfyllst,

FJÁRMÁLAEFTIRLITIÐ

Rúnar Guðmundsson jón Ævar Pálmason
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