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Fjármála- og efnahagsráðuneytiõ
Samráõsgátt, mál nr. 29tl2OL9
Reykjavík, 9. desember 2019

Umsögn Frjálsa lífeyrissjóõsins (Frjálsa| viõ drög að frumvarpi til laga um breytingar á'fmsum
lögum vegna breytinga á lögum um skyldutryggingu Iífeyrisréttinda og starfsemi lífeyrissjóõa nr.
L291L997.

Með frumvarpinu eru gerðar stærstu breytingar

á

réttindaákvæðum laga

um skyldutryggingu

lífeyrisréttinda og starfsemilífeyrissjóða frá árinu 1997 sem hefurgríöarleg áhrif á uppbyggingu og rekstur
lífeyrissjóða og þá valkosti sem sjóðfélagar hafa á samsetningu lífeyrissparnaðar síns. Helstu breytingarnar
eru eftirfarandi:

o
.
r
.
o
¡

lágmarksiögjald hækkar úr L2% i I5,5%
lögfesta á tilgreinda séreign

lágmarkstryggingavernd hækkar nema sjóðfélagar velji tilgreinda séreign
iðgjald ítilgreinda séreign til valins vörsluaðila skal fyrst greiða til samtryggingarsjóðs
séreign af lágmarksiðgjaldi nema tilgreind séreign á aö skerõa lífeyri almannatrygginga
lÍfeyrissjóðum verður heimilt aõ senda sjóðfélögum yfirlit meõ rafrænum hætti

Meõ frumvarpinu er uppfyllt loforð stjórnvalda í tengslum viö viõræður þeirra við ASíog SA ítengslum við
lífskjarasamninginn. Svo virõist sem ekki hafi veriõ hugaö að því hvaôa áhrif frumvarpiõ hafi á uppbyggingu
og rekstur þeirra lífeyrissjóöa sem standa utan samningssviös ASí og SA en hrein eign þeirra sjóôa eru yfir
50o/o af eignum lífeyrissjóõa m.v. stöðu þeirra 30. september 2019 og fjöldi þeirra er L4 af2L.Hér á eftir
veröur gerð grein fyrir athugasemdum Frjálsa á þeim fumvarpsdrögum sem liggja fyrir. Þá er aô finna
samantekt á helstu athugasemdum í lok umsagnarinnar.

Lögfesting á tilgreindri séreign
U pphaf

tilg reÍnd ra r sé rei g nø

r

Ákvæði frumvarpsins um lögfestingu á tilgreindri séreign hefur þaö markmiö aô sjóõfélagar allra
lífeyrissjóõa eigi kost á þvíað ráõstafa allt aõ 3,5% iõgjaldi í séreignarsjóõ. Tilgreind séreign, sem er laus til
útborgunar frét 62-67 ára aldurs skv. samþykktum lífeyrissjóöa, á rót sína að rekja til kjarasamninga á
almennum vinnumarkaði og er nú þegar í boôi hjá fjölda lífeyrissjóöa. Meginástæöa þess að ákveöiõ var að
hafa aörar og þrengri útborgungarreglur en á viöbótarsparnaði er aö tilgreinda séreignin átti aõ skerõa
lífeyri almannatrygginga. Koma átti íveg fyrir aö sjóðfélagar gætu tekiö út alla séreignina eftir 60 ára aldur,
eins og mögulegt er meõ viöbótarsparnaõ, áöur en kæmi að lífeyrisgreiðslum frá almannatryggingum. Nú
hafa forsendur breyst. Samkvæmt frumvarpinu eiga útgreiðslur tilgreindrar séreignar ekki aô skerõa lífeyri
almannatrygginga en þaõ sama gildir um útgreiôslur viöbótarsparnaôar.
MíkÍlvægi þess oö lífeyriskerfìö sé einfølt
Eitt af því sem hefur þótt ámælisvert viõ lífeyriskerfið er flækjustig þess. Aukiô flækjustig gerir fólki erfiðara
um vik að skilja lífeyriskerfiõ. Óþarfa flækjustig gerir ákvarõanatöku flóknari, skaðar ímynd lífeyriskerfisins
og dregur almennt úr áhuga á lÍfeyrissparnaöi og tiltrú á lifeyriskerfiõ. Launþegum b'iöst nú þegar ínokkrum
lífeyrissjóöum að ráõstafa hluta af lágmarksiögjaldi í bundna séreign og frjálsa séreign en hin síðarnefnda
hefur sömu útgreiöslureglur og eiginleika og viðbótarlÍfeyrissparnaöur. Lögfesting tilgreindrar séreignar
með öðrum útborgunarreglum en viðbótarlífeyrissparnaõur felur í sér aõ lífeyriskerfiõ verður flóknara að
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óþörfu. Engin veigamikil rök eru fyrir því aö lögfesta aõrar útborgunarreglur fyrir tilgreinda séreign því fallið
hefur verið frá þvíaõ hún komí til skerðingar á lífeyri almannatrygginga. Tilgreinda séreign er jafnframt hægt
aö n'ita í húsnæõisúrræði skv. frumvarpinu líkt og gildir um viôbótarsparnaõ og hefur þvíöll einkenni hans.
3,5% iõgjald verõi heimilt aö greiõa í viõbótørspørnøõ
Til aõ komast hjá þvíað auka flækjustig en ná þó þvímarkmiði að tryggja að sjóõfélögum allra lífeyrissjóõa
verõi heimilað að öôlast réttind¡ í séreign af L5,5% lágmarskiðgjaldi, væri skynsamlegra aö lögfesta aõ þeir
getivaliõ aö3,5To iðgjald verði ráöstafaô íviöbótarlífeyrissparnaõ (oft kallað frjáls séreign) hjá vörsluaõila
að eigin vali í stað tilgreindrar séreignar. Val um aõ greiða hluta af lágmarksiögjaldi í viõbótarsparnað er nú

þegar

í

boði hjá Lífeyrissjóöi bankamanna, V-deild Brúar lífeyrissjóðs, Eftirlaunasjóõi FÍ4,

Frjálsa

lífeyrissjóðnum, Almenna lÍfeyrissjóðnum, íslenska lífeyrissjóðnum, Lífeyrissjóõi tannlækna og Lifsverk. Þeir

þrír fyrstnefndu reka ekki séreignadeildir svo sjóöfélagar þeirra geta greitt hluta
viðbótarsparnað hjá öðrum vörsluaðila að eigin vali.

af lágmarksiögjaldi

í

Val um aô ráöstafa 3,5% iðgjaldi í samtryggingu eõa viõbótarsparnaõ myndi jafnframt ríma vel viõ áform
stjórnvalda um aukinn stuðning viõ öflun íbúöarhúsnæöis þar sem einstaklingum b'iöst nú þegar aõ nfta

viôbótarlífeyrissparnað sinn til slíks. Ennfremur og einmitt vegna úrræöa stjórnvalda um nftingu
viôbótarlífeyrissparnaöar til aõ afla húsnæöis hefur þekking almennings á viõbótarlífeyrissparnaõi og þeim
úrræöum sem standa til boöa aukist talsvert. Umrætt fyrirkomulag sem hér er lagt til eykur því ekki
flækjustig eôa veldur sjóõfélögum óþarfa óþægindum. Jafnframt er ljóst aö þaö fylgja því kostir fyrir
sjóðfélaga aõ1á3,5% iögjaldiö íviðbótarlífeyrissparnaõ frekaren tilgreinda séreign þarsem sjóðfélagar hafa
frjálst val um útgreiðslufyrirkomulag viðbótarlífeyrissparnaðar eftir 60 ára aldur ístað þess aõ vera bundnir
viõ aõ fá sparnaõinn greiddan út með reglubundnum greiõslum á milli 62-67 ára aldurs eins og gildir um
tilgreinda séreign. Greiðslur úrtilgreindriséreign á fimm árum mun einnig þ'iða að fjöldisjóöfélaga mun fá
mjög lágar greiðslur í hverjum mánuöi sem n'itist þeim illa. í mörgum tilvikum gæti hentaö sjóöfélögum
betur að taka hana út á styttri tíma. Heimildir til að taka út eingreiõslu ef um lágar fjárhæöir er aö ræöa
breyta engu þar um.
Fyrir sjóðfélaga er best aõ þeir hafi val um meõ hvaða hætti þeir taka út séreignina því aðstæõur hvers og
eins eru mismunand¡. Rétt er að minna á aõ viöbótarlÍfeyrissparnaður var fyrst um sinn laus til útgreiðslu
frá 60-67 ára eða á lengri tíma en falliö var frá þvímeô breytingu á lögum nr.17LI2OO8 einmitt meö þeim
rökum aö greiõslur voru mjög lágar og nfttust sjóðfélögum illa. Voru útgreiõslur þá gerðar frjálsar frá og
meô 60 ára aldri.

Lífeyrissjóöum veröÍ ekkí gert skylt oö innleiöo tilgreindo séreign
Sjóõfélagar lífeyrissjóõa á samningssviöi ASí og SA geta valiô um aõ greiöa í tilgreinda séreign og hefur
fjármálaráõuneytiô staõfest samþykktir sjóõanna hvaö þennan valkost varõar. Þaõ þ'iöir að í raun þarf ekki
aö lögfesta tilgreinda séreign til aö umræddir sjóõir geti boðið upp á hana fyrir sína sjóöfélaga. Þaö vekur
furðu aõ tilgreindu séreignina eigi aõ lögfesta og gera öörum lífeyrissjóöum skylt að innleiöa hana fyrir
tugþúsundir sjóöfélaga sem fremur myndu vilja fá 3,5% iögjaldiö greitt í viðbótarsparnaö. Til viõbótar mun
innleiöing tilgreindrar séreignar auka flækjustig í rekstri lífeyrissjóöanna og hækka rekstrarkostnaö þeirra
sem hefur neikvæð áhrif á lifeyrisréttindi sjóðfélaga.
Eins og umsagnir lífeyrissjóõa utan samningssviõ ASíog SA og eins sjóðs innan þess leiõa í ljós, þá er mikil
andstaõa hjá þeim viõ aõ flækja uppbyggingu og rekstur sjóöanna með innleiõingu á tilgreindri séreign.
Lögfesting tilgreindrar séreignar myndi raska verulega uppbyggingu sjóðanna með mismunandi hætti eftir
því hvort þeir reka séreignardeildir í dag eða ekki. Sem dæmi má nefna aö fyrir sjóôfélaga Frjálsa sem vildi
hámarka séreignarhluta lífeyrissparnaðar síns þá þyrfti hann m.v. drög frumvarpsins aô skipta 1,5,5%

lágmarksiõgjaldi

í

samtryggingu, bundna séreign, frjálsa séreign og tilgreinda séreign, þ.e.
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mismunandi tegundir séreignar. Viõbótariðgjöld sjóðfélaga rynnu svo í viõbótarsparnað, þ.e. í fjórðu
tegundina. Útgreiðslur úr samtryggingu, bundinni séreign og frjálsri séreign myndu skerða lífeyri TR en
útgreiðslur úr tilgreindri séreign og viõbótarsparnaði myndu ekki skerôa. öllum ætti að vera ljóst
flækjustigið sem ofangreint hefur í för með sér, sérstaklega gagnvart sjóðfélaga að skilja uppbyggingu á
lífeyrissparnaði sínum og þegar kemur að því aô sjóðfélagi þarf aô ákveõa með hvaõa hætti hann tekur út
lífeyrissparnaõinn.
Tilldgø øõ ldusn til aö sdmræmø sjónarmiõ hdgsmunoöilo
- líÍeyrissjóõir hdfi vol um aõ ráõstala 3,5% iögjaldí í tilgreinda séreign eõa viõbótdrspornaö
Eins og áõur hefur veriô vikið aõ er vandséõ þörfin á að lögfesta tilgreinda séreign því hún hefur nú þegar
veriõ innleidd hjá fjölda lífeyrissjóõa innan núverandi löggjafar. Auk þess flækir hún lífeyriskerfið aõ óþörfu
og hækkar rekstarkostnað lífeyrissjóõa. Ef ákveðiõ verður aö lögfesta tilgreinda séreign samt sem áöur þá
er mikilvægt að lögin gefi þeim 1-2 lífeyrissjóðum utan samningssviõ ASíog SA, sem ekki eru meö bakábyrgõ
ríkisins eõa sveitarfélaga, val um aö bjóõa sjóöfélögum aõ ráôstafa allt aô 3,5%iögjaldi íviðbótarsparnað, í
staö tilgreindrar séreignar. Meö þvíværu umræddir sjóðir ekki þvingaöir til að stofna tilgreinda séreign og
uppbyggingu á lífeyrissparnaõi þeirra sjóõfélaga væri ekki raskaö. Jafnframt þyrftu aõ vera sk'ir ákvæði um
aõ 3,5% iðgjald í tilgreinda séreign eða viõbótarsparnað væru meðhöndluõ meö sama hætt¡ gagnvart
ákvæðum laganna um stuðning til kaupa á fyrstu íbúð, lágmarkstryggingavernd og lífeyri almannatrygginga
til aö ná núverandi markmiõum draga frumvarpsins um tekjutengingar.
Loks er æskilegt aö lögin kveõi á um að lífeyrissjóöum verõi gert skylt að aõgreina 3,5% iôgjaldið íséreign

frá annarri tegund séreignar í upplfsingarkerfum sínum þannig aö ávallt liggi ljóst fyrir hvaða hluti
lágmarksiõgjalds sem ráðstafað er í séreign eigi rætur aö rekja til3,5% iðgjaldsins.

Løunogreiöandí greiõì 3,5% íögjald beint til onndrs vörsluaöild
Samkvæmt gildandi lögum er sjóõfélaga heimilt aõ ráðstafa 3,5% iðgjaldinu til annars vörsluaöila eöa
lífeyrissjóðs en þess sem tekur við samtryggingarhluta iðgjalds. Samkvæmt drögum frumvarpsins ber
launagreiðanda aö greiõa iðgjaldiô fyrst til þess sjóðs sem tekur við samtryggingarhluta iðgjaldsins áöur en
ráðstöfun til annars vörsluaõila getur átt sér stað. Lífeyrissjóði veröur heimilt aö taka gjald af sjóðfélaga sem
hl'ist af kostnaði viõ flutning á tilgreindri séreign til annars vörsluaðila.
Aö mati Frjálsa er þetta ákvæði óþarft og felur í sér að sjóõfélagar fá lægri ávöxtun á lífeyrissparnaô sinn.
Rök sem hafa komið fram fyrir því aõ iðgjaldið eigi fyrst að greiða til samtryggingarsjóðs og þaôan greitt
áfram til vörsluaðila sem sjóðfélagi hefur valið eru að tryggja að ábyrgö á innheimtu iðgjaldins sé sk'i r og að
koma í veg fyrir fyrir aõ vangreidd iögjöld launafólks tapist. Rétt er að hafa í huga að fyrir sjóðfélaga er
hagstæôast að launagreiöandi greiði 3,5% iõgjaldi beint til vörsluaõila sem sjóôfélagi hefur valiö. Þannig
sleppur hann viö kostnað sem samtryggingarsjóõur hefôi ella heimildir til aõ taka við flutninginn á iõgjaldinu
og hann fengi iögjaldíö strax í ávöxtun. Hin aôferõin, sem frumvarpiõ gerir ráõ fyrir, leiöir til þess aõ
uppsafnaöur sparnaõur sjóöfélaga verður lægri en ella vegna meiri kostnaöar og þar meö lægri ávöxtunar.
Einnig er rétt aö benda á aõ tillagan er íandstöõu viõ 2. mgr. 5. gr. laga nr.129/1997 og4. mgr.7. gr.
reglugerðar nr.39L/L998 þar sem er tekiö fram aö launagreiõanda eöa lífeyrissjóði ber aõ færa greiðslu
samkvæmt ákvöröun sjóöfélaga til annars aðila án sérstaks kostnaðarauka fyrir sjóõfélagann.
Hér á eftir verða hrakin innheimturökin fyrir því að allt iõgjaldið skuli greiða fyrst

til samtryggingarsjóös

og

innheimtuferlinu I'ist sem myndi eiga sér staõ ef launagreiõandi greiði iðgjaldiö beint til vörsluaôila án
milligöngu samtryggingarsjóðs.

Með hækkun lágmarksiõgjalds tir 12% í 15,5o/o mun vörsluaðili séreignarsparnaöar sem tekur viõ 3,5%o
iðgjaldi bera skyldu til aö innheimta vangreidd iõgjöld hafi hann vitneskju um vanskilin. í dag hefur
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Ríkisskattstjóri (RSK) árlegt eftirlit með því að sjóðfélagar greiõi I2o/o lágmarksiðgjald í lífeyrissjóð. Verôi
lágmarksiðgjald til lífeyrissjóõs lögfest i 1,5,5% þá mun lögbundið eftirlit meõ greiöslum á t5,5yo
lágmarksiögjaldi, hvort heldur sem um er aõ ræõa greiðslur í samtryggingu eõa í séreign, vera í höndum
RSK. Samtryggingarsjóður og vörsluaðili sem sjóðfélagi hefur eftir atvikum valið fyrir 3,5% iðgjald myndu
einu sinniá árísenda RSK uppl'isingar um greidd lágmarksiögjöld sjóõfélaga fyrir liõiô almanaksár. RSK hefur
uppl'isingar um iögjaldsstofn sjóðfélaga skv. skattframtölum og mun ganga úr skugga um hvort sjóöfélagi
hafi greitt samtals 1.5,5% iôgjald af iõgjaldsstofni.

Ef í ljós kemur að iðgjaldiö er lægra en I5,5%o þá væri heppilegasta fyrirkomulagiô aõ RSK sendi
samtryggingarsjóônum uppl'isingar um vanskilin og sjóönum verõi falið aõ innheimta þau.
Samtryggingarsjóôur hefur uppl'isingar um hvort vangreidd iögjöld eru í samtryggingarsjóöinn eõa í
séreignarsjóõ hjá vörsluaõilanum og getur því skilaõ iögjaldinu sem hann innheimtir á réttan staõ. Ef
samtryggingarsjóður skilar iõgjaldinu til vörsluaôilans má færa rök fyrir því aô lögin ætti aö heimila
samtryggingarsjóônum aõ innheimta gjald fyrir innheimtuna til vörsluaöilans (ekki til sjóõfélagans) því
vörsluaõilinn þurfti ekki aõ inna af hendi kostnað viö innheimtuna. Fyrir samtryggingarsjóô er miklu minni
vinna að sinna innheimtu fyrir aðra vörsluaôila einu sinni á ári skv. uppl'isingum frá RSK heldur en að þurfa
að sinna henni meö reglubundnum hætti allt áriô um kring eft¡r þvísem upplfsingar um vanskilin koma í
ljós til viõbótar viö innheimtu skv. RSK lista einu sinni á ári eins og núverandi drög aö frumvarpinu leiða af
sér.

til

framangreinds er ljóst aô innheimturök fyrir því aô allt iðgjaldiö sé greitt fyrst í
samtryggingarsjóö standast ekki. Vörsluaôili mun bera lögbundna skyldu og ábyrgô til aõ innheimta
vangreidd 3,5% iðgjöld íséreign hafi hann vitneskju um vanskilin en auk þess mun RSK hafa eftirlit með því
að samtals t5,syo iôgjald sé greitt. Loks mun Ábyrgôarsjóôur launa ábyrgjast 15,5% iðgjald ef launagreiðandi
verður gjaldþrota svo lítil áhætta er á að vangreidd iõgjöld sjóöfélaga tapist. Greiðslur launagreiöenda beint
til valins vörsluaõila stuõlar að skilvirkum iõgjaldaskilum og aõ hámarka uppsafnaöan lífeyrissparnaõ

Meö vísan

sjóôfélaga.

Til viöbótar viõ ofangreint hafa komið fram spurningar um hvort að skylda til aõ greiöa iõgjalds fyrst í
samtryggingarsjóö rúmist innan reglna samkeppnisréttar sem heyra undir skuldbindingar íslands skv. EES
samningnum.

Óþørlo ákvæõì um útborgunarreglur tilgreìndrar séreignar ef greìdd til annors vörsluoöild
Meô frumvarpinu er áréttað að sjóðfélagar geta ráðstafaö séreignariõgjaldi til annars vörsluaðila en þess
sjóös sem tekur viö lágmarksiõgjaldi til samtryggingar. Skilyröi er aõ sömu reglur gildi um útborgun
tilgreindrar séreignar og gilda myndu í þeim lífeyrissjóõi sem sjóõfélaginn greiö¡r samtryggingarhluta
iõgjaldsins til. Þar sem vörsluaõilar þurfa að halda tilgreindri séreign aðskilinni í réttindakerfum og
útborgunartími hennar er skilgreindur í lögum er óþarft aõ hafa skilyrði um að útborgun þurfi að fylgja
reglum lífeyrissjóõs sem tekur viö iõgjöldum ísamtryggingu.

Uppsöfnuõ frjáls séreign skerõi ekki lífeyri almannatrygginga
Samkvæmt frumvarpinu á frjáls séreign sem myndast af lágmarksiôgjaldi aõ skerõa lífeyri almannatrygginga
en ekki séreign af viðbótarsparnaöi. Tilgangurinn er sá aõ jafna skerðingaráhrif lágmarksiðgjalds vegna
lífeyris almannatrygginga. Þar sem frjáls séreign af lágmarksiðgjaldi og séreign af viðbótariðgjaldi hefur veriö
blandaõ saman hjá lífeyrissjóõum og vörsluaðilum ífortíðinni er ekki unnt að gera greinarmun á þessum

sparnaði. Lífeyrissjóõir og vörsluaðilar lífeyrissparnaðar fóru aö lögum og aðgreindu ekki séreign sem
myndast af lágmarksiögjaldi og viõbótarlífeyrissparnaöi í réttindakerfum. íframkvæmd mun þetta leiða til
ójafnræöis og misréttis á milli sjóðfétaga. ífjolda tilvika er veruleg hætta á aõ útgreiõslur viðbótarsparnaõar
muni skerõa lífeyri almannatrygginga sem er andstætt núverandi lögum og ákvæõum frumvarpsins. Því er
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mikilvægt aö frjáls séreign af lágmarksiögjaldi sem eingöngu er greidd eftir gildistöku laganna skerði lÍfeyri
almannatrygginga til framtíöar enda veröi gerð krafa um að iögjöldin utan um slíka séreign verôi aõgreind í
kerfum lífeyrissjóõa og vörsluaõila lífeyrissparnaðar. Eldri frjáls séreign af lágmarksiôgjaldiverði aftur á móti
ekki látin skerõa lífeyri almannatrygginga.

Áhr¡f v¡ðbótarmótframlaga launagreiðenda umfram Ll'syo á lífeyri almannatrygginga
Samkvæmt drögum frumvarpsins eiga útgreiðslur úr tilgreindri séreign og séreignarsparnaði á grundvelli
viõbótariögjalds skv. lögum um skyldutryggingu lífeyrisréttinda og starfsemi lífeyrissjóöa ekki að skerõa
lífeyri almannatrygginga. ígreinargerô með frumvarpinu kemur eftirfarandi fram:
,, Með viõbótariðgjaldi er átt viö iögjald umfram lífeyrisiðgjald skv. 1-. mgr.2. gr. laganna. Viöbótariðgjald
takmarkast viõ 4o/o framlag rétthafa af iðgjaldsstofni, sbr. 4. og 5. tölul. A-liõar 30. gr. laga um tekjuskatt, og
2% môtframla g

la u

nagreiða nda af iðgja ldsstofn i."

Hér er um n'ija skilgreiningu að ræða á viõbótariðgjaldi. í reglugerð 698/L997 er viðbótariögjald skilgreint
sem "lögjald umfram lágmarksiõgjald". Mikilvægt er aõ eyða misræmi á milli skilgreiningar á viðbótariögjaldi

í greinagerðinni og reglugeröinni. Samkvæmt reglugerðinni falla undir skilgreininguna "viöbótariõgjald"
m.a. öllviðbótarmótframlög launagreiðanda íséreignarsjóð, umfram tt,s% mótframlag samkvæmt fjölda
kjarasamninga sem eru óháõ því hvort sjóðfélagi velji að greiða sjálfur 2-4Yo af launum í viõbótarsparnaõ.
Því er óljóst skv. drögum frumvarpsins og meô hliðsjón af greinagerðinni og reglugerðinni hvort aõ
útgreiõslur séreignar af fyrrnefndum viðbótarmótframlögum skeröi lÍfeyri almannatrygginga. Einnig er
óljóst hvernig fara á með útgreiõslur slíkra viðbótarmótframlaga gagnvart lífeyri almannatrygginga, sem
koma úr svokölluöum lífeyristryggingum þ'isku líftryggingafélaganna Allianz og Bayern sem tugþúsundir
sjóõfélaga hafa valiö aõ greiöa í.

einstaklinga er mikilvægt aõ lögin kveöi á um að útgreiöslur vegna
viõbótarmótframlaga launagreiöenda umfram L1.,5% hafi sömu skerðingaráhrif gagnvart lÍfeyri
almannatrygginga, hvort sem útgreiðslur koma úr lífeyristryggingu þ'isku félaganna eöa séreignarsparnaði

Til að tryggja jafnræöi
innlendra vörsluaðila.

Hækkun iðgjalds í L5,syo og hækkun lágmarkstryggingaverndar
Mikilvægt er aõ greint verði ítarlega hvort þörf sé á þvíaô lögfesta svo mikla hækkun lágmarksiðgjalds meõ
hliðsjón af þörfum einstaklinga á lífeyri eftir starfslok. Ekki liggur fyrir heildstæõ greining á því hvert sé
æskilegt lágmarksiõgjald fyrir starfandi einstaklinga. Rétt er aõ vekja sérstaka athygli á því að hækkun
lágmarksiõgjaldsins leiöir til þess aö sjálfstætt starfandi einstaklingar þurfa aö greiða sjálfum sér 29% hærra
iðgjald í lífeyrissjóð og þar með hærra tryggingagjald, því mótframlag launagreiðanda myndar stofn til
tryggingagjalds. í umsögn Samtaka starfsmanna fjármálafyrirtækja (SSF) viô áform um lagasetninguna
kemur fram aõ áformin munu hafa áhrif til hækkunar á iõgjöldum 50 þúsund einstaklinga sem ekki hafa
samiõ um hækkunina í kjarasamningi, þ.m.t. sjálfstæðra atvinnurekenda en skv. umsögn SA viö áformin eru
þeir 23.900 talsins.
Aõ sama skapi þarf aõ greina þörfina fyrir aõ hækka lágmarksréttindaávinnslu úr L,4/o á ári i'J.,8% en hún
hefur verið 1,4%frá árinu L997. Engin rök hafa veriõ gefin fyrir þessari hækkun sem felur ísér aõ hjá mörgum
lífeyrissjóõum mun hluti lágmarksiögjald ísamtryggingu hækka en íséreign lækka nema sjóõfélagi ráöstafar
iõgjaldi í tilgreinda séreign. í peim tilvikum er gefin ,,afsláttur" af lágmarkstryggingaverndinnni sem styður
þá skoðun aõ í raun er óþarfi aö hækka hana.
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Víõtækari fjá rfestingarhei mildi r gildi um tilgrei nda séreign
Samkvæmt frumvarpinu eiga fjárfestingarheimildir lágmarkstryggingaverndar að gilda um tilgreinda
séreign. Þær heimildir eru strangari en þær sem gilda um viõbótarsparnað og eru rökin þau að um
skylduiõgjald er aõ ræða en ekki valfrjálsan viôbótarsparnað. Rétt er aõ hafa í huga aõ íséreignarsjóõi geta
sjóõfélagar valið um misáhættumiklar fjárfestingarleiõir en slíkt val er ekki fyrir hendi í samtryggingarsjóöi.
Sjóöfélagar ráöa því sjálfir áhættustig¡nu í séreign en þar sem þeir ráõa þvíekki í samtryggingunni þá má
færa fyrir því rök að meiri þörf sé á aõ takmarka áhættu lífeyrissjóða til fjárfestinga ísamtryggingardeildum.
í peim tilvikum sem sjóðfélagar velja enga leiô þá er iögjöldum yfirleitt ráõstafaõ í leiõ sem er meõ áhættu
sem hæfir aldri sjóöfélaga.
Því er óþarfi aõ láta strangari fjárfestingarheimildir gilda um tilgreinda séreign en um viõbótarsparnað. Fyrir
sjóðfélaga og lífeyrissjóði væri til mikillar einföldunar aõ samræma fjárfestingarheimildir allra tegunda

séreignar.

Rafræn birting greiösluyfirlita
Frjálsi er sammála áformum stjórnvalda um aõ heimila lifeyrissjóõum að birta sjóõfélögum greiõsluyfirlit
meö rafrænum hætti ístað þess að senda þau meõ bréfpósti. Meõ þvíer tilhögun á birtingu yfirlita færõ í
nútímalegt horf og lífeyrissjóôir spara töluverõa fjármuni sem skilar sér í hærri ávöxtun til sjóöfélaga.

Gildistöku frumvarpsins verði frestað og samráö verði haft við hagsmunaðila
Samkvæmt frumvarpinu skulu breytingar á lögum taka gildi 1. janúar 2020. Verõi frumvarpiö samþykkt er
tímitil aölögunar alltof stuttur en lífeyrissjóôir þurfa tíma tilaõ boða til aukaársfunda, breyta samþykktum
og upplfsingatæknikerfum. Lagt er til að lagabreytingar sem snúa að útsendingu yfirlita til sjóöfélaga taki
gildi 1, janúar 2020 en að aõrar lagabreytingar taki gildi ífyrsta lagi L. janúa r 2O2L eftir ítarlega aökomu allra
hagsmunaõila en ljóst er skv. þeim umsögnum sem hafa veriö birtar aõ mikið hefur skort á samráõ við gerð

frumvarpsins.

Samantekt á athugasemdum

o

Lögfesting tilgreindrar séreignar eykur flækjustig lífeyriskerfisins að óþörfu. Fyrir sjóðfélaga er betra
aö þeir hafi val um aõ ráõstafa 3,5% iôgjaldi íviöbótarsparnað sem hefur ryimri útborgungarreglur
og fjárfestingarheimildir en tilgreind séreign. Ef ákveðið veröur samt sem áõur að lögfesta tilgreinda

séreign er mikilvægt aö lífeyrissjóöum utan samningssviðs ASíog SA verõi ekki gert skylt aõ stofna
tilgreinda séreign fyrir sína sjóõfélaga heldur hafi val um að bjóöa þeim aõ ráöstafa 3,5% iðgjaldi í
viöbóta rspa rnaõ.

o

Með hækkun lágmarksiðgjalds í 15,5% mun vörsluaðili séreignarsparnaðar sem tekur viõ 3,5%
iðgjaldi íséreign bera ábyrgõ á innheimtu vangreiddra iðgjalda. Jafnframt mun RSK hafa eftirlit meö
aõ 1.5,5% lágmarksiðgjald sé greitt fyrir hvern sjóõfélaga. Loks ber Ábyrgðarsjóôur launa ábyrgð á
vangreiddu L5,5% iðgjaldi í þeim tilvikum sem launagreiõendur verða gjaldþrota. Því er óþarft að
3,5% iõgjald íséreign sé fyrst greitt til samtryggingarsjóðs og þaðan flutt til vörsluaöila með heimild
til aõ taka kostnaõ af sjóöfélaga viõ flutninginn. Mikivægt er aõ lögin kveði á um aô launagreiðandi
greiöi 3,5% iögjaldiö beint til valins vörsluaðila til aô minnka kostnað sjóöfélaga og hámarka
uppsafnaõa n lífeyrisspa rnaõ ha ns.

o

Þar sem uppsöfnuô frjáls séreign hefur blandast viõbótarsparnaði í lífeyriskerfum lífeyrissjóða og

vörsluaõila séreignarsparnaöar er mikil hætta á þvíaö útgreiõsla viõbótarsparnaöar valdi skerðingu
á Ífeyri almannatrygginga sem er í andstöðu við ákvæôi laganna. Nauôsynlegt er að skerðing
útgreiõslna frjálsrar séreignar gildi eingöngu um iôgjöld sem eru greidd eftir g¡ld¡stöku laganna.
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a

Rétt er að fella niöur skilyrõi um aõ sömu reglur gildi um útborgun tilgreindrar séreignar og gilda
myndu í þeim lífeyrissjóöi sem sjóõfélaginn greiðir samtryggingarhluta iögjaldsins enda eru
útborgunarreglurna r skilgreindar í frumva rpinu.

o

Eyða þarf misræmi á skilgreiningu á viðbótariðgjaldi í reglurgerö og greinagerõ frumvarpsins. Sk'ira

þarf áhrif útgreiðslna á

viðbótarframlögum launagreiõenda umfram tt,s% á lífeyri
almannatrygginga og að jafnræðigildi um skeröingarreglurnar hvort sem iöejöld eru greidd íséreign
a

eõa lífeyristryggingar þrisku félaganna Allianz og Bayern.
Mikilvægt er aô gerö veröi ítarleg greining á þörfinni á að hækka lágmarksiõgjald úr 12% i L5,5%,
eõa 29/o, og að hækka lágmarksréttindaávinnslu úr 'J.,4% á ári í 1.,8% áôur en ákveðið verði aô

lögfesta hækkunina.
a

Þar sem sjóõfélagar geta valið um misáhættumiklar fjárfestingarleiõir fyrir séreignarsparnað er
óþarfi aö láta strangari fjárfestingarheimildir gilda um tilgreinda séreign. Það væri til mikillar
einföldunar fyrir lífeyrissjóöi og sjóõfélaga að samræma fjárfestingarheimildir fyrir allar tegundir
séreignar.

a

Tekiõ er undir aö heimila lífeyrissjóõum aö senda sjóöfélögum yfirlit meö rafrænum hætti og að slík

a

heimild taki gildi frá og meõ L. jantiar 2020.
Lagt er til aö gildistöku frumvarpsins verði að ööru leyti frestaõ
fyrr en aö undangenginni aõkomu allra hagsmunaõila.

til 1-. janúar

2O2I og ekki lagt fram

F.h. Frjálsa lífeyrissjóösins

(/¿U
Arnaldur
n,
framkvæmdastjóri
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