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Minnisblað
Viðtakandi: Efnahags- og viðskiptanefnd 
Sendandi: Fjármálaeftirlit Seðlabanka Íslands

Efni: Umsögn ellefu minni og meðalstórra lífeyrissjóða um frumvarp 
til laga um breytingu á ýmsum lögum vegna fjárlaga 2021.

Fjármálaeftirliti Seðlabanka Íslands (hér eftir Fjármálaeftirlitið) barst 
beiðni frá formanni efnahags- og viðskiptanefndar með tölvupósti þann 
10. nóvember þar sem óskað er eftir minnisblaði þar sem fram komi 
afstaða til athugasemda í umsögn Ólafs. K. Ólafs f.h. ellefu minni og 
meðalstórra lífeyrissjóða um frumvarp til laga um breytingu á ýmsum 
lögum vegna fjárlaga 2021.

Fjármálaeftirlitið hefur farið yfir umsögnina. Í henni kemur fram að 
skipting álagðs eftirlitsgjalds verði enn óréttmætari en verið hefur að 
mati umsagnaraðila verði frumvarpið óbreytt að lögum. Breyta þurfi 
álagningunni þannig að henni verði réttilega skipt milli sjóðanna að 
teknu tilliti til mismunandi stærðar þeirra, eins og lagt er til í 
umsögninni. Segir í umsögninni að tillögur frumvarpsins séu þannig að 
60% gjaldsins hefur verið skipt jafnt á sjóðina, en 40% verið jafnað að 
tiltölu. Í umsögninni er lagt til að gjaldið verði alfarið innheimt sem 
hlutfall af eign. Í þeim tilvikum sem eignin nær ekki tiltekinni stærð 
verði innheimt lágmarksfjárhæð, sambærilegt og er hjá öðrum 
eftirlitsskyldum aðilum, 1.200.000 kr.

Áður en Fjármálaeftirlitið setur fram afstöðu sína til framangreindrar 
umsagnar er rétt að rekja stuttlega sögu þeirra ákvæða sem kveða á um 
eftirlitsgjald lífeyrissjóða í lögum nr. 99/1999 um greiðslu kostnaðar við 
opinbert eftirlit með fjármálastarfsemi. Þegar lögin voru sett kvað 
ákvæðið á um að lífeyrissjóðirnir skyldu samtals greiða ákveðna
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prósentu af hreinni eign til greiðslu lífeyris. Skiptist gjaldið í fastagjald 
og breytilegt gjald sem tók mið af fjölda virkra sjóðfélaga. Með lögum 
nr. 130/2005 var ákvæðinu breytt á þann veg að breytilegi hluti gjaldsins 
reiknaðist sem hlutfallsleg skipting hreinnar eignar til greiðslu lífeyris. 
Kemur fram í frumvarpinu að breytingin hafi verið gerð í samráði við 
Landsamtök lífeyrissjóða. Næsta áratug eða svo var tekið fram í 
frumvörpum þeim sem breyttu lögum nr. 99/1999, að breytingar séu 
miðaðar við að hlutur fastagjaldanna verði um 60% af heildarálagningu 
eftirlitsgjalds á lífeyrissjóðina í samræmi við óskir Landssamtaka 
lífeyrissjóða. Á undanförnum þremur árum hefur hins vegar ekki verið 
hugað sérstaklega að því að fastagjöld lífeyrissjóða nemi um 60% af 
heildarálagningu eftirlitsgjalds á lífeyrissjóði samhliða fækkun 
lífeyrissjóða. Fastagjöldin hafa því haldist óbreytt og hafa Landsamtök 
lífeyrissjóða sent umsagnir við lagafrumvörpin síðustu ár þar sem þau 
gagnrýna það að fastagjöldin séu ekki hækkuð og benda á að það þyki 
rétt „til að halda óbreyttu jafnvægi í gjaldtöku milli sjóða“. Ef 
fastagjaldið verði ekki hækkað valdi það „miklum mismun í gjaldtöku^.1

Breytingatillögur þær sem varða eftirlitsgjald lífeyrissjóða í frumvarpi 
til laga um breytingu á ýmsum lögum vegna fjárlaga 2021 taka mið af 
þessum ábendingum Landsamtakanna. Verði núverandi 
breytingartillaga að lögum munu fastagjöld nema 60,9% af 
heildarálagningu lífeyrissjóða og breytilegi hluti gjaldsins 39,1% af 
heildarálagningu lífeyrissjóða árið 2021. Fjármálaeftirlitið telur að 
breytingartillagan endurspegli almennt þann kostnað sem felst í beinu 
eftirliti með hverjum sjóði fyrir sig. Fullyrðing sú sem sett er fram fram 
í umsögn ellefu minni og meðalstórra lífeyrissjóða um að löggjafinn hafi 
á undangengnum árum velt mörg hundruð milljóna kostnaði af 
sjóðfélögum stærstu lífeyrissjóðanna yfir á þá sjóðfélaga, sem eiga 
réttindi í minni og meðalstórum lífeyrissjóðum á því tæpast við rök að 
styðjast. Aftur á móti er verulegur hluti kostnaðar við starfsemi 
Fjármálaeftirlitsins sem lýtur að lífeyriskerfinu almenns eðlis, svo sem 
við greiningar, áhættumat, lagaþróun og reglusetningar. Vegna þeirra 
verkefna, auk kostnaðar við yfirstjórn, er óeðlilegt að minni sjóðirnir 
greiði hlutfallslega meira en þeir stóru. Að öllu þessu sögðu mælir 
Fjármálaeftirlitið með því að fyrirkomuleg skattheimtu til að standa 
straum af eftirliti og tengdum verkefnum verði tekið til gagngerrar 
endurskoðunar.

Að þessu leyti er efni umræddrar umsagnar tímabær áminning um þörf 
á endurskoðun. Aftur á móti telur Seðlabanki Íslands að málið hafi ekki 
hlotið nægilega vandaðan undirbúning að þessu sinni til að hann sé

1 Úr umsögn Landssamtaka lífeyrissjóða um frumvarp til laga um breytingu á 
ýmsum lögum vegna fjárlaga fyrir árið 2018, 3. mál., dags. 19. desember 
2017.
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tilbúinn til að leggja til jafn mikla breytingu á skiptingu eftirlitsgjalds á 
lífeyrissjóði eins og lagt er til í umsögninni.


