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Efni: Viðbótarumsögn Almenna lífeyrissjóðsins, Frjálsa lífeyrissjóðsins og Íslenska lífeyrissjóðsins 
vegna viðbótarumsagnar Alþýðusambands Íslands um frumvarp til laga um breytingar á ýmsum lögum 
vegna hækkunar lágmarksiðgjalds til lífeyrissjóðs.

Í tilefni af viðbótarumsögn Alþýðusambands Íslands (ASÍ) við frumvarp til laga um breytingar á ýmsum 
lögum vegna hækkunar lágmarksiðgjalds til lífeyrissjóðs og ákvæðum um tilgreinda séreign vilja 
undirritaðir gera eftirfarandi athugasemdir.

1. Aðkoma hagsmunaaðila að breytingum á lífeyrissjóðalöggjöf

Í umsögn ASÍ segir m.a.:

Félagsmenn aðildarfélaga ASI eru bróðurpartur vinnumarkaðarins. Meginstoð lífeyriskerfisins byggir 
á samninginum ASÍ við atvinnurekendasamtök. Breytingar á kjarasamningi ASÍ og SA um lífeyrismál, 
sem frumvarpið lögfestir m.a., voru bornar undir félagsmenn ílýðræðislegu ferli. Í umsögnum er bent 
á að sjóðir á samningssviði ASÍ og SA standi undir minna en helmingi eigna lífeyriskerfisins. 
Félagsmenn aðildarfélaga ASÍ eru almennt ekki hálaunafólk og eignir sjóða í  hlutfalli við það. Ágætt 
er að á Ísland er lýðræði þar sem áhrif og vægi í  umræðu fer ekki eftir efnahagsstöðu heldur er það 
fjöldinn sem telur.

Það er rétt að aðilar vinnumarkaðarins eiga stóran þátt í því að koma á öflugu lífeyrissjóðakerfi á Íslandi. 
Með samstilltu átaki og breiðri samstöðu síðustu áratugi hefur Íslendingum borið gæfa til að byggja upp 
sterka lífeyrissjóði fyrir alla landsmenn. Til að viðahalda þessari góðu samstöðu og sátt er mikilvægt að 
ólíkar raddir fái að heyrast þegar breytingar eru gerðar á löggjöf um lífeyrissjóði. Það er ekki nóg að 
lýðræðisleg vinnubrögð séu ástunduð innan vébanda ASÍ. Þvert á móti er mikilvægt að slík vinnubrögð 
séu viðhöfð á öllum stigum lagasetningar.

Það liggur fyrir að umfang lífeyrissjóða sem standa utan ASÍ og SA, þ.á m. lífeyrissjóðir opinberra 
starfsmanna, hefur vaxið jafnt og þétt á liðnum árum og er nú svo komið að þessir lífeyrissjóðir eru á 
flesta mælikvarða stærri en lífeyrissjóðir innan samtakanna. Fulltrúar lífeyrissjóða utan ASÍ og SA hafa 
bent á þessa staðreynd til að undirstrika þá eðlilegu kröfu að fulltrúar allra sjóðfélaga fái áheyrn í 
lagasetningarferlinu. Þátttaka allra er einmitt hornsteinn hinnar lýðræðislegu hefðar.



2. Aukið flækjustig og samspil séreignarsparnaðar og almannatrygginga

Í umsögn ASÍ segir m.a.:

Í umsögnum koma fram ábendingar um aukið flækjustig lífeyriskerfis. Þær ábendingar koma einkum 
frá sjóðum með frjálsa aðild. Í lífeyrissjóðum á samningssviði ASÍ og SA hefur verið samtrygging og 
meðfram því viðbótarlífeyrissparnaður. Með breytingunum á kjarasamningi, sem frumvarpið leiðir í  
lög, varð til valkvæð tilgreind séreign. Hjákátlegt er að þaðan sem lífeyriskerfið er helst flæ kt komi rök 
um flækjustig gegn lögfestingu frumvarps sem miðar að því að samræma áhrif greiðslna úr 
lífeyrissjóðum við greiðslur almannatrygginga. Erfitt er að sjá aðrar ástæður fyrir flækjum búnar til 
innan svokallaðra frjálsu sjóða en að þær séu kúnstir miðaðar að því að spila á almannatryggingar.

Með lögum nr. 129/1997 um skyldutryggingu lífeyrisréttinda og starfsemi lífeyrissjóða náðist sátt um 
skipan lífeyrismála á milli ólíkra hagsmunaaðila. Ákvæði um lágmarkstryggingavernd var lögfest en 
frjálsir sjóðir, sem höfðu ráðstafað öllum iðgjöldum í frjálsa séreign fram að gildistöku laganna, gátu 
áfram boðið sjóðfélögum sínum að rástafa hluta af lágmarksiðgjaldi í séreign en hluti lágmarksiðgjalds 
þurfti að renna í samtryggingu. Talið var mikilvægt að lögin gæfu frjálsum sjóðum svigrúm til að bjóða 
sínum sjóðfélögum að leggja fyrir hluta af skylduiðgjaldi í séreign í ljósi þess fyrirkomulags sem þeir 
höfðu starfað eftir fyrir gildistöku laganna. Um þessi ákvæði laganna náðist víðtæk sátt. Rétt er að geta 
þess að lífeyrissjóðir innan samningssviðs ASÍ og SA geta boðið sínum sjóðfélögum að ráðstafa hluta af 
lágmarkiðgjaldi í séreign en forsvarsmenn samtakanna hafa kosið að gera það ekki.

Á þeim tíma sem lögin tóku gildi töldust allar útgreiðslur úr séreignar- og samtryggingarsjóðum til tekna 
þegar kom að útreikningi lífeyris frá almannatryggingum. Þannig skertu allar útgreiðslur úr séreign og 
samtryggingu lífeyri almannatrygginga. Árið 2008 voru samþykkt á Alþingi breytingar á lögum um 
almannatryggingar nr. 100/2007 þess efnis að greiðslur úr séreignarsjóðum teldust ekki til tekna við 
útreikning á tekjutryggingu almannatrygginga. Tóku lögin gildi þann 1. janúar 2009. Rök fyrir 
breytingunum voru að það teldist ósanngjarnt að frjáls viðbótarsparnaður kæmi til skerðingar á lífeyri 
almannatrygginga. Í lögunum er allur séreignarsparnaður skilgreindur sem séreignarsparnaðar, einnig sú 
séreign sem var hluti af lágmarksiðgjaldi. Þessi lagabreyting var gerð að frumkvæði stjórnvalda en engir 
lífeyrissjóðir töluðu fyrir þessum breytingum.

Að framansögðu er ljóst að fyrirkomulag frjálsra sjóða var komið á 11 árum áður en skerðingarreglum  
almannatrygginga gagnvart séreignarsparnaði var breytt og því stenst ekki sú ályktun ASÍ að fyrir- 
komulagi frjálsra sjóða hafi verið komið á til að spila á almannatryggingar og er henni því mótmælt 
sem rangri.

Það er útbreidd skoðun ólíkra hagsmunaaðila að lögfesting tilgreindrar séreignar leiði til aukins flækju- 
stigs á lífeyriskerfinu. Athugasemdir um aukið flækjustig komu m.a. fram í umsögnum Brúar lífeyrissjóðs, 
Seðlabankans, Verkalýðsfélagi Akraness, Samtökum starfsmanna fjármálafyrirtækja, Reykjavíkurborg, 
Landssamtökum lífeyrissjóða, Kennarasambandi Íslands, Bandalagi háskólamanna og Skattinum.

Í umsögn ASÍ kemur fram að lögfesting frumvarpsins miði að því að samræma áhrif greiðslna úr lífeyris- 
sjóðum við greiðslur almannatrygginga. Undirritaðir vilja minna á að iðgjöld í tilgreinda séreign og 
samtryggingu eru hvort tveggja hluti af 15,5% lágmarksiðgjaldi. Frumvarpið nær engan veginn þessu 
markmiði um jöfnun tekjutenginga þar sem að útgreiðslur tilgreindrar séreignar eiga ekki að skerða 
lífeyri almannatrygginga en aftur á móti eiga útgreiðslur úr samtryggingu að skerða skv. frumvarpinu.



3. Iðgjaldaskil launagreiðenda beint til valins vörsluaðila

Í umsögn ASÍ segir m.a.:

Þörf er á að endurtaka áherslu Alþýðusambandsins um að skylduiðgjald renni ískyldutryggingarsjóði 
eins og samið erum íkjarasamningum ASÍ og SA. Með þvím óti er innheimtuöryggi tryggara og gætt 
þess að yfirlit á skilum skylduiðgjalds sé haldið á einum stað. Hætta á launaþjófnaði er aukin með því 
að yfirsýn og eftirlit er ekki á einum stað. Renni hluti skylduiðgjalds, sem ætlað er í  tilgreinda séreign, 
beint annað er alls óvíst að þar sem tekið er við iðgjaldinu sé brugðist við hætti það að berast vegna 
vanefnda eða af öðrum ástæðum.

Kröfur ASÍ um að 3,5% iðgjaldið renni fyrst til skyldutryggingarsjóðs, í þeim tilvikum sem sjóðfélagi velur 
annan vörsluaðila, er óþarft og felur í sér að sjóðfélagar fá að öllum líkindum lægri ávöxtun á lífeyris- 
sparnað sinn. Ástæðan er sú að töf getur orðið á því að sjóðfélagi fái iðgjaldið í ávöxtun hjá þeim vörslu- 
aðila sem hann hefur valið á meðan iðgjaldið liggur inni á iðgjaldareikningi skyldutryggingarsjóðsins. 
Greiðslur launagreiðenda beint til valins vörsluaðila stuðlar að skilvirkum iðgjaldaskilum og að hámarka 
uppsafnaðan lífeyrissparnað sjóðfélaga.

Athygli er vakin á því að ríkisskattstjóri fylgist með að hver og einn launþegi greiði lágmarksiðgjald í lífeyris- 
sjóð og sendir kröfur til lífeyrissjóða ef það er ekki gert. Þá er rétt að benda á að samkvæmt núverandi 
lögum er heimilt til að greiða séreignarhluta lágmarksiðgjalds til annars vörsluaðila og hefur sá háttur verið 
viðhafður frá gildistöku laganna árið 1998. Ekki er að sjá að það hafi skapað nein vandræði við innheimtu 
lífeyrissjóðsiðgjalda.

Nánari útskýringar á ferli um mögulega framkvæmd innheimtunnar voru sendar til fjármálaráðuneytisins, 
Landssamtaka lífeyrissjóða og Samtaka atvinnulífsins í ágúst 2020 en hinir síðastnefndu óskuðu sérstak- 
lega eftir upplýsingum um mögulegt innheimtuferli.

Rétt er að minna á að í umsögn Samtaka atvinnulífsins (SA) við drög að frumvarpinu árið 2019 kom fram 
að ákvæði um að iðgjald í tilgreinda séreign skuli fyrst greiða til skyldutryggingarsjóðs gæti falið í sér 
takmörkun á fjórfrelsisreglum EES-samningssins og lögðu samtökin til að ákvæðið yrði fellt úr frumvarpinu 
sem og var gert.
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