
Nefndasvið Alþingis 
Efnahags- og viðskiptanefnd

Reykjavík, 13. desember 2021

Efni: Umsögn Ólafs K. Ólafs f.h. LSB um frumvarp til laga um breytingu á
ýmsum lögum vegna fjárlaga fyrir árið 2022, 3. mál, um eftirlitsgjald 
FME, VI. kafla frumvarpsins, breyting á lögum nr. 99/1999.

1. Í umsögn 11 minni og meðalstórra lífeyrissjóða til efnahags- og viðskipta- 
nefndar fyrir ári síðan, 30. október 2020, kom meðal annars fram að 
gjaldtaka á formi eftirlitsgjalds Seðlabanka Íslands -  fjármálaeftirlits (FME), 
sem stofnunin innheimtir hjá eftirlitsskyldum aðilum, sé skattheimta á borð 
við bankaskatt og þurfi því að samræmast jafnræðisreglu og öðrum áskilnaði 
laga og stjórnarskrár um álagningu og jöfnun opinberra gjalda.

2. Minni og meðalstórir lífeyrissjóðir gerðu í umsögn sinni alvarlegar athuga- 
semdir við það með hvaða hætti eftirlitsgjald FME hefur verið lagt á lífeyris- 
sjóðina þar sem verulegs ójafnræðis gætir ef horft er til stærðarmunar 
sjóðanna.

Niðurstaða Alþingis fyrir árið 2021 var sú að haga skattlagningu á lífeyris- 
sjóðina þannig að hlutur fastagjaldsins yrði 60%, skipt jafnt á sjóðina, en 
40% sem hlutfall af eignum. Þessi niðurstaða þýddi að 16 lífeyrissjóðir af 21, 
sem fara með þriðjungshlut hreinnar eignar lífeyrissjóðanna, þurftu að greiða 
75 m.kr. umfram hlutdeild sína.

Ef horft væri til næstu 20 ára, að öðru óbreyttu, myndi löggjafinn velta 
einum og hálfum milljarði króna kostnaði (1.500.000.000 kr.) af sjóðfélögum 
stærstu lífeyrissjóðanna yfir á þá sjóðfélaga, sem eiga réttindi í minni og 
meðalstórum lífeyrissjóðum.

Slíkt getur ekki talist samræmast jafnræðisreglu.

3. Fjármálaeftirlit Seðlabanka Íslands segir í minnisblaði sínu 16. nóvember 
2020 til efnahags- og viðskiptanefndar að óeðlilegt sé að minni lífeyrissjóðir 
greiði hlutfallslega meira en þeir stóru og mælir með því að fyrirkomulag 
skattheimtu til að standa straum af eftirliti og tengdum verkefnum verði 
tekið til gagngerrar endurskoðunar.

Jafnframt kemur fram í minnisblaði Seðlabankans að tillaga um hækkun 
þáttar fastagjaldsins hjá lífeyrissjóðum í 60% taki mið af ábendingu 
Landssamtaka lífeyrissjóða „til að halda óbreyttu jafnvægi í gjaldtöku milli 
sjóða“, þ.e. að hagsmunagæslu allra stærstu sjóðanna verði viðhaldið.

Við slíkt er ekki hægt að una.

4. Niðurstaða Seðlabankans núna í frumvarpi til laga um breytingu á 
eftirlitsgjaldi FME fyrir árið 2022, 3. mál, er í hróplegu ósamræmi við 
minnisblaðið fyrir ári síðan þar sem enn frekar er gengið á hagsmuni 
sjóðfélaga minni og meðalstórra lífeyrissjóða.



Seðlabankinn leggur til hækkun á þætti fastagjaldsins úr 60 í 70% hjá 
lífeyrissjóðunum, án þess að færð séu efnisrök fyrir því, á meðan að 
eftirlitsgjaldið er AÐ ÖLLU LEYTI reiknað sem hlutfall af eignum (tekjum) hjá 
öðrum eftirlitsskyldum aðilum.

5. Í innsendri umsögn SL lífeyrissjóðs og Festu lífeyrissjóðs til efnahags- og 
viðskiptanefndar er sýnd skipting eftirlitsgjalds FME hjá eftirlitsskyldum 
aðilum, sem endurspeglar ósamræmið í ákvörðun/tillögu Seðlabanka Íslands 
um tilhögun skattheimtunnar (grundvöll eftirlitsgjaldsins):

Eftirlitsskyldur aðili Grundvöllur eftirlitsgjalds
Viðskiptabankar Hlutfall af eignum
Sparisjóðir Hlutfall af eignum
Lánafyrirtæki Hlutfall af eignum
Greiðslustofnanir Hlutfall af eignum
Rafeyrisfyrirtæki Hlutfall af eignum
Vátryggingarfélög Hlutfall af bókfærðum iðgjöldum
Verðbréfafyrirtæki Hlutfall af eignum
Rekstrarfélög verðbréfasjóða Hlutfall af eignum (eignir + eignir í

sjóðum)
Verðbréfamiðstöðvar Hlutfall af rekstrartekjum
Kauphallir Hlutfall af rekstrartekjum
Lánasjóður sveitarfélaga Hlutfall af eignum
Lífeyrissjóðir Fastagjald 70% (stökkbreytilegt eftir

stærð) auk hlutfalls af hreinni eign
(30%)

6. Því er beint til efnahags- og viðskiptanefndar Alþingis að gera verður þá 
kröfu til Seðlabanka Íslands að gerð verði skilmerkilega grein fyrir þeim 
mismun í skattheimtu, sem stofnunin leggur til í greinargerð með 11. gr. 
frumvarpsins varðandi innheimtu eftirlitsgjaldsins hjá lífeyrissjóðunum 
þar sem 70% er næstum jafnskipt á lífeyrissjóðina en aðeins 30% innheimt í 
hlutfalli af eign þeirra, á meðan að hjá ÖLLUM ÖÐRUM EFTIRLITSSKYLD- 
UM AÐILUM er eftirlitsgjaldið reiknað sem hlutfall af eignum eða tekjum.

7. Í umsögn minni og meðalstórra lífeyrissjóða fyrir ári síðan, sem vísað er í hér 
að framan, var lagt til að innheimta gjaldsins yrði eingöngu sem hlutfall af 
eign en lágmarksfjárhæð til greiðslu yrði 1.200.000 kr.

Innheimtan yrði þá með sama hætti og hjá öðrum eftirlitsskyldum 
aðilum.

Engin efnisrök mæla með öðru.

Virðingarfyllst,
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