
Túlkun á ákvæði 7. mgr. 36. gr. laga nr. 129/1997 um skyldutryggingu lífeyrisréttinda og 

starfsemi lífeyrissjóða, um viðmiðun við hreina eign lífeyrissjóða 

Í 36. gr. laga nr. 129/1997 um skyldutryggingu lífeyrisréttinda og starfsemi lífeyrissjóða er að 

finna ákvæði sem lúta að fjárfestingarstefnu lífeyrissjóða. Í 3. – 6. mgr. er sérstaklega tekið 

fram hversu hátt hlutfall tilteknar fjárfestingar megi vera af hreinni eign sjóðanna.  

Í upphafi var ákvæðið orðað svo, að þegar rætt væri um hreina eign í 3. – 6. mgr., væri miðað 

við hreina eign samkvæmt síðasta ársuppgjöri lífeyrissjóða. Þessu var breytt með lögum nr. 

28/2006, þannig að tilvísun til síðasta ársuppgjörs var felld niður, en sett inn svohljóðandi 

orðalag í 7. mgr. 36. gr.. „Með hreinni eign í 3.–6. mgr. er átt við hreina eign lífeyrissjóðs til 

greiðslu lífeyris samkvæmt síðasta uppgjöri sem hefur verið kannað eða endurskoðað af 

endurskoðanda. Takmarkanir í 3.–6. mgr. skulu halda á hverjum tíma.“ 

Í frumvarpi að framangreindri breytingu á lögunum er þetta rökstutt með þeim hætti að 

breytingar á gengi verðbréfa geti leitt til verulegra breytinga á hreinni eign lífeyrissjóða frá 

síðasta endurskoðaða ársuppgjöri og sé því talið eðlilegt að lífeyrissjóðum verði heimilt að 

meta hreina eign sína við endurskoðað uppgjör innan ársins, í stað þess að vera bundnir við 

síðasta ársuppgjör við slíkt mat. 

Fjármálaeftirlitið telur að orðalagið „síðasta uppgjör“ í 7. mgr. 36. gr. laganna beri að skilja 

þannig að um sé að ræða síðasta ársfjórðungsuppgjör lífeyrissjóðs sem hefur verið kannað eða 

endurskoðað af endurskoðanda áður en umræddar fjárfestingar eiga sér stað og hefur verið 

skilað til Fjármálaeftirlitsins. Ef ekki liggur fyrir árshlutauppgjör, þá gildir ársreikningur. 

Þannig verði til að mynda fjárfestingar á 2. ársfjórðungi að taka mið af hreinni eign 

samkvæmt endurskoðuðu eða könnuðu uppgjöri 1. ársfjórðungs. Fjármálaeftirlitið telur að 

ekki sé unnt að skilja orðalag ákvæðisins um „síðasta uppgjör“ framvirkt, þannig að 

fjárfestingar á 2. ársfjórðungi taki mið af hreinni eign samkvæmt uppgjöri 2. ársfjórðungs, 

sem ekki liggur fyrir kannað eða endurskoðað þegar fjárfestingin er gerð. Sá skilningur er 

ekki í samræmi við þá varúðarkröfu 7. mgr. 36. gr., að takmarkanir í 3. - 6. mgr. skulu halda á 

hverjum tíma.  

 


