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Efni: Umsögn Lífeyrissjóðs Tannlæknafélags Íslands um frumvarp til laga um 
breytingu á ýmsum lögum vegna fjárlaga fyrir árið 2022, 3. mál. - Breyting á 
eftirlitsgjaldi lífeyrissjóða.

Lífeyrissjóður Tannlæknafélags Íslands (LTFÍ) gerir alvarlega athugasemdir við breytingar á 
eftirlitsgjaldi lífeyrissjóða. Verði fyrirliggjandi frumvarp að lögum mun eftirlitsgjald sjóðsins 
hækka um 30% frá fyrra ári. Fyrir liggur að breytingin hefur lang mest áhrif á Lífeyrissjóð 
tannlækna.

LTFÍ vill minna á umsagnir og nefndarálit frá árinu 2020 þegar sama mál var til umfjöllunar.
Í umsögn 11 lífeyrissjóða (þar á meðal LTFÍ) var sérstaklega bent á það ójafnræði sem leiðir 
af fyrirkomulagi og útreikningi gjaldtökunnar.

Í nefndaráliti meiri hluta efnahags- og viðskiptanefndar var að einhverju leyti tekið undir 
þessi sjónarmið sjóðanna ellefu. Þar sagði m.a.:

„Eftirlitsgjaldmeð lífeyrissjóðum....
Í um sögn... ellefu minni og meðalstórra lífeyrissjóða kemur fram það sjónarmið að 
ójafnræðis gæti um skiptingu eftirlitsgjalds milli lífeyrissjóðanna ef horft er til stærðarmunar 
þeirra. Minni lífeyrissjóðir greiði hærra hlutfall a f  hreinni eign í formi eftirlitsgjalds en þeir 
stóru. Í umsögninni er lagt til að gjaldið verði alfarið innheimt sem hlutfall af hreinni eign 
sjóðanna en nemi þó að lágmarki 1.200.000 kr. Í umsögn Landssamtaka lífeyrissjóða kemur 
einnig fram sú afstaða að mikilvægt sé að lagaákvæðið fái „heildstæða yfirferð þar sem leitast 
verður við að ná sanngjarnri skiptingu gjaldsins milli ólíkra sjóða.“

Nefndin óskaði eftir minnisblaði frá Fjármálaeftirliti Seðlabanka Íslands þar sem fram kæmi 
afstaða til umsagnar minni og meðalstóru lífeyrissjóðanna. Í minnisblaðinu kemur fram að 
breytingartillagan endurspegli almennt þann kostnað sem felist í beinu eftirliti með hverjum 
lífeyrissjóði fyrir sig. Þá segir: „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 fyrirkomulag skattheimtu til að standa straum a f eftirliti 
og tengdum verkefnum verði tekið til gagngerrar endurskoðunar.“

Skipting eftirlitsgjaldsins í fastagjald og breytilegt gjald veldur því að hlutfall fastagjaldsins 
af heildarálagningu er hærra hjá minni lífeyrissjóðum en hjá þeim eignarmeiri. Við ákvörðun 
um tilhögun eftirlitsgjalds vegast því á ólíkir hagsmunir lífeyrissjóðanna. Meiri hlutinn tekur



því undir með Fjármálaeftirlitinu um mikilvægi endurskoðunar á fyrirkomulagi eftirlitsgjalds 
með tilliti til þess að tryggja frekara jafnræði milli sjóðanna.“

Ekki verður séð að sú endurskoðun sem efnahags- og viðskiptanefnd hvatti til á sínum tíma 
hafi farið fram.

Til að útskýra betur það ósamræmi og ójafnræði sem leiðir af gildandi reglum er ágætt að 
bera saman tvo ólíka lífeyrissjóði, annars vegar þann stærsta, Lífeyrissjóð starfsmanna 
ríkisins (LSR) og þann minnsta, Lífeyrissjóð Tannlæknafélags Íslands (LTFÍ).

LSR LTFÍ
Heildareignir sjóðs í árslok 2020 1.167 ma.kr. 7,9 ma.kr.
Fjöldi virkra sjóðfélaga 32.837 363
Áætlað eftirlitsgjald vegna 2022 36.038.109 kr. 4.135.018 kr.
Eftirlitsgjald á hvern virkan sjóðfélaga 1.097 kr. 11.391 kr.

Á meðan hver virkur sjóðfélagi í LSR greiðir 1.097 kr. á ári í eftirlitsgjald greiðir hver 
sjóðfélagi í LTFÍ 11.391 kr. M unurinn er enn meiri ef allir sjóðfélagar eru teknir með í 
reikninginn. Að mati LTFÍ er ótækt að festa í lög jafn  mikið óréttlæti og raun ber vitni.

Lífeyrissjóðir eru í eigu sjóðfélaga sinna. Á íslenskum vinnumarkaði hefur stór hópur lítið um 
það að segja hvert hann greiðir sitt lífeyrisiðgjald. A f þeim sökum er sérstaklega mikilvægt 
að löggjafinn hugi að jafnræði og réttlátum leikreglum.

Virðingarfyllst, 

f.h. Lífeyrissjóðs Tannlæknafélags Íslands

Sigurgísli Ingimarsson, formaður
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