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Frumvarp til laga

um breytingu á lögum um almannatryggingar, nr. 100/2007,
með síðari breytingum (leiðrétting).

Frá meiri hluta velferðarnefndar (NicM, BÁ, BN, JSE, VilÁ).

1. gr.
Eftirfarandi breytingar verða á 16. gr. laganna:

a. Í stað orðanna „elli- og örorkulífeyri skv. 17. og 18. gr. og ráðstöfunarfé skv. 48. og 56.
gr.“ í 3. mgr. kemur: örorkulífeyri skv. 18. gr.

b. Í stað orðanna „tekjutryggingu skv. 22. gr.“ í 4. mgr. kemur: ellilífeyri skv. 17. gr.,
tekjutryggingu skv. 22. gr. og ráðstöfunarfé skv. 48. og 56. gr.

2. gr.
Í stað orðanna „3. mgr.“ í 2. málsl. 8. mgr. 48. gr. laganna kemur: 4. mgr.

3. gr.
Lög þessi öðlast þegar gildi og gilda um þá sem höfðu öðlast rétt til ellilífeyris, sbr. 17.

gr., eða ráðstöfunarfjár, sbr. 8. mgr. 48. gr. og 1. mgr. 56. gr. laga um almannatryggingar, 1.
janúar 2017 og síðar.

G r e i n a r g e r ð .
Með lögum nr. 116/2016, um breytingu á lögum um almannatryggingar, nr. 100/2007, lög-

um um félagslega aðstoð, nr. 99/2007, og lögum um málefni aldraðra, nr. 125/1999, sem öðl-
uðust gildi 1. janúar 2017, voru gerðar umfangsmiklar breytingar á ellilífeyri almanna-
trygginga. Bótaflokkarnir ellilífeyrir, tekjutrygging og uppbót vegna framfærslu samkvæmt
lögum um félagslega aðstoð voru sameinaðir í einn nýjan bótaflokk, ellilífeyri, og var tekju-
trygging ellilífeyrisþega þannig felld brott, sem og framfærsluuppbót samkvæmt lögum um
félagslega aðstoð. Einnig var sett ný reikniregla með einu frítekjumarki og lækkaði lífeyrir
þá um 45% vegna tekna án tillits til tegundar teknanna. Áður voru frítekjumörkin hins vegar
mishá eftir bótaflokkum og tegund tekna. Bótakerfi vegna örorku var aftur á móti ekki breytt
þrátt fyrir upphafleg áform um slíkt og fá örorkulífeyrisþegar áfram greiddan örorkulífeyri
og tekjutryggingu, sbr. 18. og 22. gr. laganna, ásamt framfærsluuppbót ef við á. Frumvarp
það sem varð að framangreindum lögum byggðist á skýrslu og tillögum nefndar um endur-
skoðun laga um almannatryggingar, en meginmarkmið og tilgangur breytinganna var að ein-
falda lífeyristryggingakerfi almannatrygginga, m.a. með sameiningu bótaflokka og samræm-
ingu reglna um útreikning bóta.

Samkvæmt lögum um almannatryggingar er meginreglan sú að allar skattskyldar tekjur
hafi áhrif á útreikning bóta, sbr. 2. mgr. 16. gr. laganna, en í 3. og 4. mgr. eru taldar upp
ívilnandi undanþágur frá þeirri meginreglu þar sem tilgreint er hvaða tekjur skuli ekki teljast
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til tekna lífeyrisþega þrátt fyrir 2. mgr. Eiga þær reglur einnig við um greiðslur samkvæmt
lögum um félagslega aðstoð, þar með talið heimilisuppbót, sbr. 8. gr. þeirra laga.

Með 1. gr. laga nr. 116/2016 voru gerðar breytingar á 16. gr. laga um almannatryggingar
í tengslum við upptöku nýs bótaflokks, ellilífeyris. Við vinnslu frumvarpsins áttu sér stað þau
mistök að tilvísun í bótaflokkana ellilífeyri skv. 17. gr. og ráðstöfunarfé skv. 48. og 56. gr.,
sem vera átti í 4. mgr. 16. gr., færðist í 3. mgr. Ætlun löggjafans var aftur á móti sú að 4. mgr.
16. gr. laganna skyldi eiga við um útreikning á hinum nýja sameinaða bótaflokki ellilífeyri
ásamt tekjutryggingu örorkulífeyrisþega og ráðstöfunarfé. Hins vegar átti 3. mgr. 16. gr. lag-
anna, sem undanskilur m.a. greiðslur úr lífeyrissjóðum við útreikning bóta, að einskorðast
við útreikning örorkulífeyris, enda voru engar breytingar gerðar á bótakerfi almannatrygg-
inga vegna örorku með lögunum.

Sú ætlun löggjafans, að allar tekjur skyldu hafa sama vægi við útreikning hins nýja sam-
einaða bótaflokks ellilífeyris, sem og ráðstöfunarfjár, með örfáum ívilnandi undantekningum,
kemur glögglega fram í lögskýringargögnunum, m.a. í almennum athugasemdum og athuga-
semdum við einstakar greinar frumvarpsins. Þá kemur það skýrt fram í töflum sem sýna rétt-
indi einstaklinga með lífeyrissjóðstekjur fyrir og eftir lagabreytingarnar, í mati á áhrifum
frumvarpsins, í tillögum nefndarinnar um endurskoðun laga um almannatryggingar sem frum-
varpið byggðist á, sem og í lýsingu á tilgangi og markmiðum frumvarpsins, að vilji löggjaf-
ans stóð til að allar tekjur ellilífeyrisþega skyldu hafa sama vægi við útreikninga á fjárhæð
ellilífeyris, þar með talið greiðslur úr lífeyrissjóðum, að frátöldum þeim ívilnandi undantekn-
ingum sem taldar eru upp í 4. mgr. 16. gr. Gildir hið sama um heimilisuppbót til ellilífeyris-
þega skv. 8. gr. laga um félagslega aðstoð. Umsagnir við frumvarpið eru á sama veg.

Gert er ráð fyrir að leiðréttingin gildi um þá einstaklinga sem höfðu öðlast rétt til elli-
lífeyris skv. 17. gr. eða ráðstöfunarfjár skv. 8. mgr. 48. gr. og 1. mgr. 56. gr. laga um al-
mannatryggingar frá sama tímaþegar og lög nr. 116/2016 öðluðust gildi, þ.e. 1. janúar 2017,
og þá sem öðlast hafa rétt til ellilífeyris eða ráðstöfunarfjár eftir þann tíma. Gildir það einnig
um þá einstaklinga sem öðlast hafa rétt til ellilífeyris eða ráðstöfunarfjár á framangreindum
tíma en kunna að sækja síðar um greiðslur frá Tryggingastofnun ríkisins.

 


