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Stærstu breytingar frá 1997

• Frumvarpið felur í sér stærstu breytingar á réttindaákvæðum laga um 
lífeyrissjóði frá árinu 1997

• Frumvarpið sem þá var lögfest var unnið í víðtækri sátt allra hagsmunaaðila

• Frumvarpið nú virð ist eingöngu unnið í samráði við ASÍ og SA
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Grænbók um lífeyriskerfið

• Stjórnvöld hafa boðað að gerð verði grænbók um lífeyriskerfið

• Grænbók er hluti af stefnumótunarferli stjórnvalda ætlað m.a. að hvetja til 
umræðu um framtíðarsýn málefnasviðsins. Hagsmunaðilum  boðið að leggja 
fram sjónarm ið um mögulegar áherslur, lausnir eða leiðir af árangri.

• Óeðlilegt að ráðast í svo um fangsm ik lar breytingar á lífeyriskerfinu áður en 
sú stefnumótunarvinna fer fram

• Tillaga Frjálsa er að frumvarpið verði frestað og efni þess tekið fyrir í 
fyrirhugaðri vinnu stjórnvalda við grænbók um lífeyriskerfið og eftir atvikum 
þeim tillögum að lagabreytingum sem sú vinna mun leiða af sér
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Frjálsi
lífeyrissjóðurinn

Tilgreind séreig



Tilgreind séreign rúmast innan 
núverandi löggjafar

Sjóðfélaga skal vera heim ilt að 
ráðstafa 3,5% af 15,5% 

lágm arksiðgja ld i í tilgre inda séreign 
skv. frum varpinu

Ákvæði sam þykkta lífeyrissjóðanna 
sjö innan aSí og SA um tilgreinda 

séreign hafa verið staðfest af 
fjárm álaráðuneytinu eftir umsögn 

FME

Ákvæði um tilgre inda séreign þarf 
því ekki sérstaka lagastoð svo að 
lífeyrissjóð irn ir geti boðið upp á 

hana

Lögfesting tilg re indrar séreignar 
hefur aftur á móti þau neikvæðu 

áhrif að raska og flækja 
uppbyggingu lífeyrissparnaðar 

sjóðfélaga hjá öðrum lífeyrissjóðum  
sem í dag ráðstafa 3,5% iðgjaldinu í 
frjálsa sére ign/viðbótarsparnað sem 

er alveg laus frá 60 ára aldri.

L ífeyrissjóð ir á sam ningssvið i ASÍ og 
SA eru m innih luti af lífeyriskerfinu, 

hvort sem litið er til fjölda 
lífeyrissjóða, eigna eða iðgjalda, og 

um hugsunarvert að þeir séu í 
aðstöðu til að þvinga slíkri löggjöf 

upp á meirih luta launamanna í 
landinu án undirbúnings og samráðs 

v ið v iðeigandi hagsmunaaðila
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Mismunandi tegundir séreignar 
skv. frumvarpi

Tegund séreignar Laustil útgreiðslu 

-a ld u r  sjóðfélaga

Skerðir lífeyri 

almannatrygginga

Má nýta í fyrstu 

fasteignakaup og 

lánagreiðslur í 10 ár

Má nýta í fasteignarkaup 

og lánagreiðslur til júlí 2023

t  1)
V iðbótarsparnaður 60 ára Nei Já Já

Frjáls séreign 2) 60 ára Já Nei Nei

T ilgre ind séreign 3) 62 ára Nei Já Nei

Bundin sére ign 3) 60-85 ára Já Nei Nei

Erfðaséreign A llta f Ó ljóst Nei Nei

1) Iðgjald sem nemur 2-4% frá sjóðfélaga og 2% frá launagreiðanda, sam tals 4-6%

2) Iðgjald sem hluti af 15,5% skylduiðgjaldi annars vegar og viðbótarm ótfram lag launagreiðanda umfram 2% hinsvegar

3) Hluti af 15,5% skylduiðgjaldi

Bæði v iðbótarsparnaður og frjá ls séreign er skilg re in t sem viðbótartryggingavernd í lögum 129/1997
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Skipting skylduiðgjalds nú og skv. frumvarpi 
hjá lífeyrissjóðum sem ráðstafa hluta af 
lágmarksiðgjaldi í frjálsa séreign

Tegund lífeyrissparnaðar

Sjóðir með bundna og frjálsa 
séreign

Sjóðir með hærra en 3,5% ífrjálsa séreign Sjóðir með 3,5% ífrjálsa séreign

Fyrirkomulag nú Fyrirkomulag 
skv. frumvarpi

Fyrirkomulag nú Fyrirkomulag skv. 
frumvarpl

Fyrirkomulag nú Fyrlrkomulag 
skv. frumvarpl

Frjálsi, Almenni, 
íslenski og Tannl.

Frjálsi, Almenni, 
íslenski og Tannl.

Frjálsl, Almenni, íslenski, 
Tannl., Bankam., EFIA 

og Lífsverk

Frjálsi, Almenni, íslenski, 
Bankam, Tannl., EFIA og 

Lífsverk
Brú Brú

Samtrygging X X X X X X

Bundín séreign X X

Frjáls séreign X X X X X

Tilgreínd séreign X X X

V íðbó ta rsparnaðu r
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Ókostir lögfestingu tilgreindrar séreignar

• Lögfesting tilgreindrar séreignar hefur neikvæð áhrif á uppbyggingu 
og rekstur fjölmargra lífeyrissjóða og þá valkosti sem sjóðfélagar 
hafa á samsetningu lífeyrissparnaðar síns

• Valfrelsi og sveigjanleiki sjóðfélaga við útgreiðslur 
séreignarsparnaðar m innkar

• Samsetning lífeyrissparnaðar gangvart sjóðfélögum verður flóknari 
og ákvörðunartaka þeirra um ráðstöfun iðgjalda og fyrirkomulag 
útgreiðslna verður erfiðari

• Flækjustig við rekstur lífeyrissjóða eykst sem hækkar kostnað 
þeirra
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Málamiðlunartillaga um tilgreinda séreign

Sé vilji fyrir því að lögfesta tilgreinda séreign 
þótt hún rúmist innan núverandi löggjafar er 
eftirfarandi málamiðlunartil laga lögð fram:

^ H  Lífeyrissjóðir hafi val um að bjóða sjóðfélögum 
^ H  að ráðstafa 3,5% iðgjaldi í tilgreinda séreign 
H  eða í v iðbótarsparnað

Málamiðlunartillaga 10 lífeyrissjóða sem var 
birt í Mörkuðum Fréttablaðsins 28. apríl sl.

l ífe ý r is s jó ð u r in n
14 May 2021 | 9



Fyrirkomulag sömu sjóða m.v. málamiðlunartillögu

Tegund lífeyrissparnaðar

Sjóðir með bundna og frjálsa 
séreign

Sjóðir með hærra en 3,5% í frjálsa séreign Sjóðir með 3,5% í frjálsa séreign

Fyrirkomulag nú Fyrirkomulag 
skv. frumvarpi

Fyrirkomulag nú Fyrirkomulag skv. 
frumvarpi

Fyrirkomulag nú Fyrirkomulag 
skv. frumvarpi

Frjálsi, Almenni, 
Íslenski og Tannl.

Frjálsi, Almenni, 
Íslenski og Tannl.

Frjálsi, Almenni, Íslenski, 
Tannl., Bankam., EFIA 

og Lífsverk

Frjálsi, Almenni, Íslenski, 
Bankam, Tannl., EFIA og 

Lífsverk
Brú Brú

Samtrygging x X X X x X
Bundin séreign x X
Frjáls séreign x X X X X

X X X

Viðbótarsparnaður X X X

3,5% iðgjald
-  þarf að halda aðgreindu frá hefðbundna viðbótarsparnaðinum

í réttindakerfum sjóðanna
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Sjálfgefin ráðstöfun 3,5% iðgjalds

• Samkvæmt frumvarpinu rennur 3,5% iðgjald í samtryggingu nema 
sjóðfélagi velji að iðgjaldið renni í séreign

• Frjálsi leggur til að lífeyrissjóðum verði sjálfvald sett hvort að 3,5% 
iðgjaldið renni sjálfkrafa í samtryggingu eða séreign

• Samsetning sjóðfélaga og hagsmunir eru ólíkir eftir starfsgreinum 
og því eðlilegt að lífeyrissjóðir hafi val til að ákveða hvort 3,5% 
iðgjaldið renni í samtryggingu eða séreign ef sjóðfélagi velur ekki 
sjálfur

• Sama tillaga hefur komið fram í umsögnum Almenna lífsj., ASÍ og 
VR
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Frjólsi
lífeyrissjóðurinn

Skerðingaráhrif 
lífeyrissparnaðar á 
lífeyri
almannatrygging



Skerðingarreglur
Samkvæmt frumvarpi Tillaga

Núverandi

reglur

Skv.

frum varpi

Skerðir Skerðir

Tegund lífeyrissparnaðar lífeyri TR lífeyri TR

Samtrygging x x

Bundin séreign x

Frjáls séreign (hluti af og umfram 15,5%) x

Tilgreind séreign (TS)

Frjáls viðbótarsparnaður (4-6%)

Núverandi

reglur Tillaga

Tegund lífeyrissparnaðar

Skerðir 

lífeyri TR

Skerðir 

lífeyri TR

Samtrygging x x

Bundin séreign x

Frjáls séreign (eingöngu hluti af 15,5%) x

Tilgreind séreign (TS)

Viðbótarsparnaður (öll iðgjöld umfram 15,5%)

Í fjölda tilv ika er gre itt hærra viðbótarm ótfram lag en 
2%. Mikið flæ kjustig að hafa m ismunandi 
skerð ingarreg lur á 2% viðbótarfram lagi launagreiðenda 
og viðbótarfram lagi umfram það og býður upp á 
m isnotkun við útfyllingu skilagreina. Sjá nánar í 
umsögn Frjálsa lífeyrissjóðsins.
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Tillagan felur í sér að öll iðgjöld umfram 
15,5% teljist til viðbótarsparnaðar - ekki 
eingöngu 4-6% - og komi því ekki til 
skerðingar á lífeyri almannatrygginga
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Jafnræði tekjutenginga 
almannatrygginga
• Samkvæmt frumvarpinu verður ekki komið á jafnfræði með 

tekjutenginum almannatrygginga því útgreiðslur úr samtryggingu 
skerða lífeyri en ekki útgreiðslur úr tilgreindri séreign

• Jafnræði væri hægt að koma á með því að láta útgreiðslur 
l ífeyrissparnaðar af 12% iðgjaldi hjá öllum sjóðfélögum skerða 
lífeyri almannatrygginga

• Skipta þyrfti 15,5% iðgjaldi í samtryggingu í 12% sem ekki skerðir 
og 3,5% sem skerðir í réttindakerfum lífeyrissjóða
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Frjáls séreign og viðbótarsparnaður fyrir 
gildistöku laganna
Frjáls séreign og 4-6% viðbótarsparnaður hafa ekki verið aðgreind í tölvukerfum 

lífeyrissjóða nema skv. áætlunum og því ekki hægt að gera greinarmun á þessum 

sparnaði. Því er mikilvægt að útgreiðslur uppsafnaðrar frjálsrar séreignar fyrir 

gildistöku laganna verði undanþegin tekjuskerðingum almannatrygginga svo 

sjóðfélagar verði ekki fyrir ólögmætum skerðingum. Lagt er því til að frjáls séreign 

fyrir gildistöku laganna verði skilgreindur sem viðbótarsparnaður, sem ekki skerðir 

ellilífeyri almannatrygginga. Iðgjöld sem renna í frjálsa séreign innan 15,5% 

lágmarksiðgjald eftir gildistöku laganna er aftur á móti hægt að halda aðgreindu í 

tölvukerfum lífeyrissjóða.
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Frjálsi
lífeyrissjóðurinn



Lágmarksiðgjald hækkað úr 12% í 15,5%
- 29% hækkun lágmarksiðgjalds

Þegar lágmarksiðgja ld var hækkað úr 10% í 12% (mótfram lag 
hækkað úr 6-8% ) þá var það gert í tve im ur áföngum, 1. janúar 
2006 og 1. janúar 2007

Þegar mótfram lag í k jarasamningum  á a lmennum  
v innumarkað i var hækkað úr 8% í 11,5% þá átti hækkunin sér 
stað á þrem ur árum (2016, 2017 og 2018)

Fyrir s já lfstæ tt starfandi e instaklinga og aðrar launagre iðendur 
getur verið þungt fyrir reksturinn að þurfa að inna af hendi 
29% hækkun á iðgjaldinu „á einu bretti"

Lagt er til að skoðað verði að 3,5% hækkunin eigi sér stað í 
áföngum eins og var í fyrrgre indum  tilv ikum  til að íþyngja ekki 
rekstri s já lfstæ tt starfandi e intstaklinga
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Frjálsi
lífeyrissjóðurinn

Hækkun
lágmarkstrygginga-
verndar



Hækkun lágmarkstryggingaverndar úr 
1,4% í 1,8%

Engin greining liggur á bak við þörf sjóðfélaga fyrir hærri 
lágmarkstryggingavernd (hærri mánaðarlegur örorkulífeyrir og 
mánaðarlegur ævilangur ellilífeyrir)

Skýrsla um Nægjanleika iífeyris sem var gefin út árið 2014 af 
Landssamtökum lífeyrissjóða og Fjármálaeftirlitinu ætti að nýta til að 
rýna hvort að almenn sé þörf fyrir að hækka 
lágmarkstryggingaverndina

Sú staðreynd að frumvarpið gerir ráð fyrr að árleg réttindaávinnsla 
verði áfram 1,4% ef sjóðfélagi velur að 3,5% iðgjald renni í tilgreinda 
séreign, sem hægt er að taka út að fullu við 67 ára aldur, styður þá 
skoðun að óþarfi sé að hækka lágmarkstryggingaverndina.
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Frjálsi
lífeyrissjóðurinn

Birting yfirlita með 
rafrænum hætti
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Birting yfirlit með rafrænum hætti

Frjálsi styður að lífeyrissjóðum verði heimilt að senda yfirlit með rafrænum hætti

Yfirlit sjóðfélaga eru aðgengileg sjóðfélögum á Mínum síðum á vef lífeyrissjóða

Ekki er því beint þörf á að senda yfirlit til sjóðfélaga með rafrænum hætti og slíkt 
hefur einnig í kostnað í för með sér

Skoða mætti að gera í staðinn kröfu á lífeyrissjóði að minna sjóðfélaga sína á 
tvisvar á ári að skoða yfirliti sín á Mínum síðum lífeyrissjóða til að minnka líkur á 
að ógreidd iðgjöld tapist

Hafa þarf í huga að RSK hefur eftirlit með því að allir starfandi einstaklingar 
greiði lágmarksiðgjald í lífeyrissjóð

Ef frumvarpið verður dregið til baka er lagt til að ákvæði um rafræna birtingu 
yfirlita verði samt sem áður lögfest með mögulegum breytingum þess efnis að 
setja kröfu á lífeyrissjóði að minna sjóðfélaga á tvisvar á ári að skoða yfirlitin sín
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Frjólsi
lífeyrissjóðurinn

Árleg verðtryggi 
lífeyris í stað 
mánaðarlegs



Fallið verði frá breytingum um árlega 
verðtryggingu lífeyris
• Ekki liggja fyrir útreikningar um áhrif þessarar tillögu og rök fyrir 

breytingunni þess efnis að breytt framkvæmd getur dregið verulega 
úr kröfum Tryggingastofnunar um endurgreiðslur vegna vanáætlana 
á greiðslum frá lífeyrissjóðum í byrjun árs eru of léttvæg til að 
réttlæta breytingarnar
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Frjálsi
lífeyrissjóðurinn

Gildistöku frumvarps 
verði frestað til a.m.k. 
1. janúar 2022



Gildistöku frestað til a.m.k. 1. janúar 2022

• Samkvæmt frumvarpinu á það að taka gildi 1. október 2021

• Umfangsmiklar breytingar þarf að gera á réttindakerfum 
lífeyrissjóða og skilagreinakerfum

• Kynna þarf breytingar og valkosti fyrir sjóðfélögum

• Mögulegir aukaársfundir

• Tíminn fram til 1. október of skamm ur og því lagt til að 
gildistökunni verði frestað til a.m.k. 1. janúar 2022
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