
.:æhl
111::-

FJÁRMÁLAEFTIRLITIÐ
THE FINANCIAL SUPERV1SORYAUTHORITY,ICELAND

Alþýðusamband íslands
b.t. Gylfa Arnbjörnssonar
Samtök Atvinnulífsins
b.t. Halldórs Benjamíns Þorbergssonar

21. júlí 2017
Tilvísun:2017010428

Efni: Um tilgreinda séreign og túlkunarágreining

Fjármálaeftirlitið vísar til sameiginlegs bréfs Samtaka atvinnulífsins (SA) og Alþýðusambands
íslands (ASí) hinn 19. júlí sl. þar sem SA og Así lýsa sig ósammála þeirri afstöðu sem fram
kemur í dreifibréfi Fjármálaeftirlitsins hinn 7. júlí sl.

í bréfi SA og Así er þess óskað að Fjármálaeftirlitið endurskoði dreifibréf sitt hinn 7. júlí sl.
þar sem SA og Así telja sér heimilt á grundvelli laga nr. 129/1997, um skyldutryggingu
lífeyrisréttinda og starfsemi lífeyrissjóða, að gera kjarasamning um tilgreinda séreign sem lúti
öðrum reglum en ákvæðum laganna um séreign varðandi vörsluaðila, ávöxtun og útgreiðslu.

Fjármálaeftirlitið hefur yfirfarið þau sjónarmið sem fram koma í bréfi SA og Así hinn 19. júlí
sl. og telur ekki tilefni til að FME breyti afstöðu sinni eins og hún kemur fram í dreifibréfi
stofnunarinnar hinn 7. júlí sl. ÞÓ lífeyrisréttindi séu viðfangsefni kjarasamninga er það mat
Fjármálaeftirlitsins að efni kjarasamninga um lífeyrisréttindi þurfi að rúmast innan ramma laga
nr. 129/1997. Telur Fjármálaeftirlitið þannig að aðilar vinnumarkaðarins geti ekki samið þá
launamenn, sem kjarasamningur tekur til, undan lögbundnum rétti sjóðfélaga til að velja sér
annan aðila til að taka við iðgjaldi sem renna skal til tilgreindrar séreignar skv. 3. mgr. 4. mgr.
laganna en þann lífeyrissjóð sem tekur við iðgjaldi renna skal til samtryggingar.

Með hliðsjón af efni bréfs SA og Así telur Fjármálaeftirlitið jafnframt rétt að koma á framfæri
að eftirfarandi ákvæði samkomulags SA og Así er að mati stofnunarinnar ekki í samræmi við
2. mgr. 5. gr. laga nr. 129/1997:

"Samningsaðilar eru sammála [um] að atvinnurekendur skuli undir öllum kringumstæðum
skila bæði sínu framlagi og framlagi launamanns til skyldutryggingarlífeyrissjóðs viðkomandi
launamanns á grundvelli gildandi kjarasamninga Así og SA frá 1969 og 1995, með síðari
breytingum. Réttur launamanns til þess að ráðstafa hluta eða allri hækkuninni í bundna
(aths.: nú tilgreinda) séreign er gagnvart viðkomandi lífeyrissjóði og er atvinnurekanda
óviðkomandi. "

í 2. mgr. 5. gr. laga nr. 129/1997 kemur skýrt fram að viðkomandi launagreiðanda eða
lífeyrissjóði ber að færa greiðslu skv. ákvörðun sjóðfélaga skv. 1. mgr. 5. gr. sömu laga til
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annars aðila án sérstaks kostnaðarauka fyrir sjóðfélagann. Að mati Fjármálaeftirlitsins er það
lögbundinn réttur sjóðfélaga að velja hvor aðilinn skuli færa greiðslu samkvæmt ákvörðun
sjóðfélagans sem verður ekki saminn frá sjóðfélaga með kjarasamningi.

Með hliðsjón af niðurlagi bréfs SA og Así telur Fjármálaeftirlitið jafnframt rétt að vekja athygli
á því að réttur sjóðfélaga til að ráðstafa iðgjaldi til tilgreindrar séreignar skv. 3. mgr. 4. gr.
laga nr. 129/1997 er ekki bundinn við vörsluaðila sem bjóða upp á tilgreinda séreignarleið
með sömu ákvæðum og gilda hjá lífeyrissjóðum á samningssviði SA og AsL Öllum
vörsluaðilum er heimilt að taka við iðgjöldum til tilgreindrar séreignar en það er hvers og eins
vörsluaðila að tryggja að skilyrði 2. mgr. 7. gr. reglugerðar 391/1998, um skyldutryggingu
lífeyrisréttinda og starfsemi lífeyrissjóða, séu uppfyllt, þ.e. að um útgreiðslu lífeyris vegna
séreignar skv. 3. mgr. 4. gr. laga nr. 129/1997 gildi sömu reglur og gilda myndu fyrir
séreignarhlutann í þeim lífeyrissjóði sem sjóðfélagi greiðir samtryggingarhluta iðgjaldsins til.

Virðingarfyllst,
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