
Minnisblað

Frá: Lífeyrissjóði Tannlæknafélags Íslands
Til: Efnahags- og viðskiptanefndar Alþingis
Dags.: 23. desember 2021
Efni: Breyting á 9. tölul. 5. gr. laga 99/1999

Núverandi ákvæði:
9. Lífeyrissjóðir skulu samtals greiða [0,0066%] 3) af hreinni eign til greiðslu lífeyris. Greiða skal eftirlitsgjaldið sem [1.680.000 kr.] 3) fastagjald 
vegna þeirra lífeyrissjóða er höfðu hreina eign til greiðslu lífeyris undir einum milljarði króna, [3.000.000 kr.] 3) vegna þeirra lífeyrissjóða er 
höfðu hreina eign til greiðslu lífeyris frá einum til og með tíu milljarða króna, [5.280.000 kr.] 3) vegna þeirra lífeyrissjóða er höfðu hreina eign til 
greiðslu lífeyris frá tíu milljörðum til og með [þrjátíu] 3) milljarða króna, [9.720.000 kr.] 3) vegna þeirra lífeyrissjóða er höfðu hreina eign til 
greiðslu lífeyris frá [þrjátíu] 3) m illjörðum til og með [eitt hundrað og fimmtíu] 3) milljarða króna og [11.280.000 kr.] 3) vegna þeirra lífeyrissjóða 
er höfðu hreina eign til greiðslu lífeyris þar yfir. Það sem þá er ógreitt af eftirlitsgjaldi skv. 1. málsl. greiðist í hlutfalli við hreina eign til greiðslu 
lífeyris.

Breytingartillaga skv. frumvarpi:
11. gr.

Eftirfarandi breytingar verða á 5. gr. laganna:...
b. I stað „0,0066%", „1.680.000 kr.", „einum milljarði", „3.000.000 kr.", „einum til og með tíu", „5.280.000 kr.", „tíu  m illjörðum til og með 

þrjátíu", „9.720.000 kr.", „þrjátíu milljörðum til og með e itt hundrað og fim m tíu" og „11.280.000 kr." í 9. tölul. 1. mgr. kemur: 0,0057%;
4.000.000 kr.; fimmtán milljörðum; 5.500.000 kr.; fimmtán m illjörðum til og með fjörutíu; 10.000.000 kr.; fjörutíu milljörðum til og með eitt 
hundrað og áttatíu; 13.000.000 kr.; e itt hundrað og áttatíu m illjörðum til og með sex hundruð; og: 16.000.000 kr.

Nefndarálit meirihluta efnahags- og viðskiptanefndar:
Eftirlitsgjald lífeyrissjóða (11. gr.).

Í 11. gr. frumvarpsins er m.a. lögð til breyting á eftirlitsgjaldi lífeyrissjóða þannig að þáttur fastagjalds í heildarálagningu lífeyrissjóða verði 
hækkaður úr 60% í 70%. Í umsögnum sem bárust nefndinni, m.a. frá Lífeyrissjóði bænda og Lífeyrissjóði Tannlæknafélags Íslands, er m.a. gerð



athugasemd við það fyrirkomulag að svo stórum hluta gjaldsins sé skipt ja fnt á sjóðina, enda feli fyrirkomulagið í sér að hlutfall fastagjaldsins af 
heildarálagningu er hærra hjá minni lífeyrissjóðum en þeim eignameiri. Meiri hlutinn te lur að svo stöddu ekki forsendur fyrir því að þáttur 
fastagjalds í heildarálagningu lífeyrissjóða verði hækkaður með þeim hætti sem gert er ráð fyrir og leggur til breytingu þess efnis að hlutfall 
fastagjaldsins af heildarálagningu verði óbreytt, eða 60%.

Meiri hlutinn áréttar það sem fram kom í nefndaráliti meiri hluta þáverandi efnahags- og viðskiptanefndar við frumvarp til laga um breytingu 
á ýmsum lögum vegna fjárlaga fyrir árið 2021 (5. mál á 151. löggjafarþingi) um mikilvægi þess að fram fari endurskoðun á fyrirkomulagi 
eftirlitsgjalds með tillit i til þess að tryggja frekar jafnræði milli ólíkra lífeyrissjóða og sanngjarna skiptingu gjaldsins.

Breytingartillaga meirihluta efnahags- og viðskiptanefndar:
Við 11. gr.
a. Í stað „5.500.000 kr.", „10.000.000 kr.", „13.000.000 kr." og „16.000.000 kr." í b-lið komi: 5.000.000 kr.; 8.500.000 kr.; 11.000.000 kr.; og:

14.000.000 kr.

Samandregið:
Breytingartillaga nefndarinnar hreyfir ekki við föstu gjaldi á sjóðum undir 15 milljörðum. Samkvæmt breytingartillögunni þá hækkar gjaldið á 
Lífeyrisjóð Tannlæknafélags Íslands frá frumvarpinu úr kr. 4.135.018 í kr. 4.178.335. Þetta samsvarar 31,5% hækkun frá fyrra ári í stað 30,1% 
hækkunar skv. frumvarpi. Þessar breytingar virðast ekki vera í samræmi við inntak nefndarálits meirihluta efnahags- og viðskiptanefndar.



Eftirlitsgjald skv. breytingartillögu.

Lífeyrissjóður

Eftirlitsgjald FME 2022 - skv. breytingart 2021 Breyting frá fyrra ári

Hrein eign 
31.12.2020 Fast Breytilegt Sam tals Kr. %

Lífeyrissjóður starfsmanna ríkisins 1. 167.885.627 14.000.000 26 .466.786 40 .466.786 2.915.455 7,8%

Lífeyrissjóður verslunarmanna 1.013 .229.024 14.000.000 22 .961.936 36 .961.936 3.279.605 9,7%

Gildi - lífeyrissjóður 764. 133.360 14.000.000 17.316.896 31 .316.896 2.968.740 10,5%

Birta lífeyrissjóður 491.394.054 11.000.000 11. 136.040 22 . 136.040 -298.488 -1,3%

Frjálsi lífeyrissjóðurinn 334 .610.746 11.000.000 7 .582.995 18.582.995 -41.827 -0,2%

Almenni lífeyrissjóðurinn 309 .560.381 11.000.000 7 .015.300 18.015.300 -213.447 -1,2%

Stapi lífeyrissjóður 295 .868.100 11.000.000 6 .705.004 17.705.004 -188.086 -1,1%

Brú Lífeyrissjóður starfsmanna sveitarfélaga 287 .840.856 11.000.000 6 .523.089 17.523.089 -188.497 -1,1%

Söfnunarsjóður lífeyrisréttinda 208 .365.451 11.000.000 4 .722.007 15.722.007 -314.045 -2,0%

Festa - lífeyrissjóður 206 .572.972 11.000.000 4 .681.385 15.681.385 -157.686 -1,0%

Lífsverk lífeyrissjóður 123.035.136 8 .500.000 2 .788.239 11.288.239 -1.131.561 -9,1%

Íslenski lífeyrissjóðurinn 117.583.456 8 .500.000 2 .664.693 11. 164.693 -1.115.261 -9,1%

Lífeyrissjóður bankamanna 91 .089.848 8 .500.000 2 .064.291 10.564.291 -1.327.347 -11,2%

Lífeyrissjóður starfsmanna Reykjavíkurborgar 87 .082.961 8 .500.000 1.973.486 10.473.486 -1.386.230 -11,7%

Lífeyrissjóður Vestmannaeyja 70 .384.067 8 .500.000 1.595.053 10.095.053 -1.202.795 -10,6%

Eftirlaunasj atvinnuflugmanna 49 .869.005 8 .500.000 1. 130.138 9 .630.138 -1.213.940 -11,2%

Lífeyrissjóður bænda 40 .377.896 8 .500.000 915.049 9 .415.049 -1.266.471 -11,9%

Lífeyrissjóður starfsmanna Búnaðarbanka Íslands 26 .035.323 5 .000.000 590.016 5 .590.016 -338.185 -5,7%

Lífeyrissjóður Rangæinga 16.268.547 5 .000.000 368.680 5 .368.680 -279.925 -5,0%

Lífeyrissjóður starfsmanna Akureyrarbæjar 13.490.104 4 .000.000 305.715 4 .305.715 -1.302.516 -23,2%

Lífeyrissjóður Tannlæknafél Íslands 7 .869.303 4 .000.000 178.335 4 . 178.335 1.000.221 31,5%

Samtals: 5.722.546.216 196.500.000 129.685.134 326.185.134 -1.802.285 -0,5%



Eftirlitsgjald skv. frumvarpi:

Lífeyrissjóður

Eftirlitsgjald FME 2022 - frumvarp 2021 Breyting frá fyrra ári

Hrein eign 
31.12.2020 Fast Breytilegt Sam tals Kr. %

Lífeyrissjóður starfsmanna ríkisins 1. 167.885.627 16.000.000 20 .038.109 36 .038.109 -1.513.221 -4,0%

Lífeyrissjóður verslunarmanna 1.013 .229.024 16.000.000 17.384.574 33 .384.574 -297.757 -0,9%

Gildi - lífeyrissjóður 764 . 133.360 16.000.000 13. 110.691 29 . 110.691 762.535 2,7%

Birta lífeyrissjóður 491 .394.054 13.000.000 8 .431.141 21 .431.141 -1.003.388 -4,5%

Frjálsi lífeyrissjóðurinn 334 .610.746 13.000.000 5 .741.116 18.741.116 116.293 0,6%

Almenni lífeyrissjóðurinn 309 .560.381 13.000.000 5 .311.312 18.311.312 82.565 0,5%

Stapi lífeyrissjóður 295 .868.100 13.000.000 5 .076.385 18.076.385 183.295 1,0%

Brú Lífeyrissjóður starfsmanna sveitarfélaga 287 .840.856 13.000.000 4 .938.657 17.938.657 227.071 1,3%

Söfnunarsjóður lífeyrisréttinda 208 .365.451 13.000.000 3 .575.050 16.575.050 538.998 3,4%

Festa - lífeyrissjóður 206 .572.972 13.000.000 3 .544.296 16.544.296 705.224 4,5%

Lífsverk lífeyrissjóður 123.035.136 10.000.000 2 . 110.987 12. 110.987 -308.813 -2,5%

Íslenski lífeyrissjóðurinn 117.583.456 10.000.000 2 .017.449 12.017.449 -262.504 -2,1%

Lífeyrissjóður bankamanna 91 .089.848 10.000.000 1.562.883 11.562.883 -328.755 -2,8%

Lífeyrissjóður starfsmanna Reykjavíkurborgar 87 .082.961 10.000.000 1.494.134 11.494.134 -365.582 -3,1%

Lífeyrissjóður Vestmannaeyja 70 .384.067 10.000.000 1.207.621 11.207.621 -90.227 -0,8%

Eftirlaunasj atvinnuflugmanna 49 .869.005 10.000.000 855.632 10.855.632 11.554 0,1%

Lífeyrissjóður bænda 40 .377.896 10.000.000 692.788 10.692.788 11.267 0,1%

Lífeyrissjóður starfsmanna Búnaðarbanka Íslands 26 .035.323 5 .500.000 446.704 5 .946.704 18.503 0,3%

Lífeyrissjóður Rangæinga 16.268.547 5 .500.000 279.129 5 .779.129 130.524 2,3%

Lífeyrissjóður starfsmanna Akureyrarbæjar 13.490.104 4 .000.000 231.458 4 .231.458 -1.376.773 -24,5%

Lífeyrissjóður Tannlæknafél Íslands 7 .869.303 4 .000.000 135.018 4 . 135.018 956.904 30,1%

Samtals: 5 .722 .546.216 228 .000.000 98 . 185.134 326.185.134 -1.802.285 -0,5%


