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KYNNING Á SAMÞYKKTABREYTINGUM 
VEGNA „TILGREINDRAR SÉREIGNAR“

TÓMAS N. MÖLLER



INNTAK SAMÞYKKTABREYTINGA- REGLUR FYRIR TILGREINDA SÉREIGN

1. Grundvallast á kjarasamningum SA og ASÍ frá janúar 2016

2. Sjóðfélagi tilkynnir til sjóðsins en ekki launagreiðandi – Á formi frá sjóðnum

3. Heimilt að ráðstafa allt að 3,5% af iðgjaldsstofni (launum) frá 1. júlí 2018
(2,0% frá 1. júlí 2017 til 1. júlí 2018)

4. Val um ávöxtunarleiðir

5. Útgreiðsla

• Aldur, frá 62 ára á þeim tíma sem vantar upp á 67 ár

• Örorka og andlát, sömu reglur og gilda um almenna séreign

6. Annað: 

• Bann við veðsetningu, framsali o.fl. eins og almenn séreign

• Ekki ætluð til afborgunar á fasteignaveðlánum

• Gæti skert bætur frá TR í framtíðinni, eins og greiðslur úr 
samtryggingardeildum

7. EF sjóðfélagi velur ekki tilgreinda séreign rennur iðgjaldið óskipt í samtryggingu



SKIPTING IÐGJALDS Í LÁGMARKS- OG VIÐBÓTARIÐGJALD
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BREYTINGAR: NÝ DEILD

Lífeyrissjóðurinn er nú í tveimur deildum, A-deild sem er 
samtryggingardeild og B-deild sem er séreignardeild. 

Stofnuð verður ný deild, C-deild, fyrir „tilgreinda séreign“. 

» Í grein 3.1 er bætt við tilvísun til C-deildar fyrir „tilgreinda 
séreign“.



BREYTINGAR: TILVÍSUN TIL C-DEILDAR

» Í grein 3.2 í samþykktum, sem fjallar um deildaskiptingu 
sjóðsins, er bætt við tilvísun til C-deildar.

» Í grein 4.8 í samþykktum, sem fjallar um aðild að sjóðnum, 
er bætt við tilvísun til C-deildar. 

» Í grein 7.4, 7.5 og 7.6 í samþykktum, sem fjallar um 
reikninga, endurskoðun og eftirlit, er bætt við tilvísun til C-
deildar. 

» Í grein 10.4, sem fjallar um iðgjöld, er bætt við tilvísun til C-
deildar. 



BREYTINGAR: RÁÐSTÖFUN IÐGJALDS Í TILGREINDA SÉREIGN

» Í gr. 10.1 er bætt við tilvísun til A-deildar. Breytingin er til 
áréttingar en ekki er um efnisbreytingu að ræða. 

» Í grein 10.3 kemur fram að hlutfall iðgjalds í tilgreinda 
séreign sé ákvörðun sjóðfélaga innan þeirra marka sem lög 
og samþykktir sjóðsins heimili. Sjá nánar í grein 20.1.



BREYTINGAR: 12% + 3,5% IÐGJALD

» Í grein 20.1 er vísað til þess að heimilt sé, til viðbótar við 12% 
iðgjald að ráðstafa allt að 3,5% af iðgjaldsstofni umfram 12% 
í tilgreinda séreign enda sé gert ráð fyrir því í kjarasamningi 
eða ráðningarsamningi. 

» [2% frá 1. júlí 2017 til 1. júlí 2018]



BREYTINGAR: TILGREINING OG FRAMKVÆMD

» Í grein 20.2 er gert ráð fyrir því að sjóðfélagi tilkynni um það 
til sjóðsins ef hann vill láta hluta af lágmarksiðgjaldi sínu skv. 
kjarasamningi (þ.e. umfram 12%) renna í tilgreinda séreign. 
Sjóðurinn ákveður á hvaða formi það er gert. Boðið verður 
upp á skriflega tilkynningu á pappír sem og á rafrænu formi. 

» Í gr. 20.3 er mælt fyrir um að lífeyrissjóði séu ætlaðir að 
hámarki tveir almanaksmánuðir til að framkvæma breytingu 
á fyrri tilkynningu. Það getur varðað hlutfall til C-deildar til 
framtíðar eða breytingu á ávöxtunarleið. 



BREYTINGAR: GREIÐSLA ÚR C-DEILD

»Varðandi útgreiðslu réttinda kemur fram í gr. 20.4:

» Að vegna örorku eða fráfalls gildi sömu reglur og fyrir 
almenna séreign í B-deild, sbr. ákvæði laga nr. 129/1997. 

» Um útgreiðslu vegna aldurs gildi hins vegar sú regla að 
eign sé laus til úttektar á 5 árum frá 62ja ára aldri og skuli 
greiðslur dreifast að lágmarki á þann árafjölda sem 
sjóðfélaga vantar upp á 67 ára aldur. Þá er gert ráð fyrir því 
að þegar 62ja ára aldri sé náð sé heimilt að greiða 
tilgreinda séreign út í eingreiðslu ef fjárhæð er undir 
tiltekinn fjárhæð (u.þ.b. 1,3 milljónir sem er sama viðmið 
og almennt gildir um útgreiðslur vegna örorku í 
eingreiðslu).



BREYTINGAR: ÁVÖXTUN - FJÁRFESTINGARLEIÐIR

Í gr. 20.5 er fjallað um ávöxtun tilgreindrar séreignar. Mælt er 
fyrir um að stjórn samþykki fjárfestingarstefnu fyrir tilgreinda 
séreign, eina eða fleiri, í samræmi við 36. gr. laga nr. 
129/1997, með síðari breytingum.  



BREYTINGAR – FRAMSAL

Framsal: Í grein 22.3 er til áréttingar, til viðbótar við bann við 
framsali eða veðsetningu, bætt við tilvísun til laga nr. 
129/1997 þess efnis að einnig sé óheimilt að ráðstafa 
tilgreindri séreign á annan hátt en heimilt er samkvæmt 
samþykktunum eða ákvæðum laga nr. 129/1997.



BREYTINGAR: GR. 13.1, 13.2 OG 19.3.3 – SKILYRÐI VARÐANDI ÖRORKU
VARÐA EKKI TILGREINDA SÉREIGN

• Breytingarnar eru gerðar með vísan til tilmæla fjármála- og 
efnahagsráðuneytisins. Með þeim er fellt út það skilyrði fyrir 
örorkulífeyri að örorka skuli vera varanleg. Er það til samræmis við 
ákvæði í samþykktum annarra lífeyrissjóða. 

• Breyting varðandi varanlega örorku í greinum 13.1, 13.2 og 19.3.3 
eru til samræmis við samþykktabreytingu sem samþykktar voru af 
stjórn 27. apríl 2017. 

• Það er mat tryggingastærðfræðings sjóðsins að áhrif breytinganna 
á getu sjóðsins almennt til að greiða lífeyri verði óveruleg. Leitað 
hefur verið eftir staðfestingu ráðherra á nefndum 
samþykktabreytingum m.v.t. gr. 23.4 í samþykktum sjóðsins. 



BREYTINGAR – GILDISTAKA

Gildistaka. Gert er ráð fyrir því að samþykktabreytingarnar 
taki gildi 1. júlí 2017.



FERLIÐ

1. Stjórn hefur samþykkt breytingar á samþykktum sjóðsins
• Leitað hefur verið eftir umsögn aðildarsamtaka sjóðsins

• Verið er að leita staðfestingar ráðuneytisins og umsagnar FME

2. Aukaársfundur boðaður 21. júní, kl. 9
• Vonir standa til að ráðherra staðfesti breytingar fyrir 1. júlí

3. Verið er að leggja lokahönd á: 
• texta fyrir vef sjóðsins

• texta fyrir tilkynningu sjóðfélaga til sjóðsins vegna vals um 
ráðstöfun á tilgreindri séreign

• umsóknaferli á sjóðfélagavef og pappír

• reiknivél sem verður á ytri vef sjóðsins

4. Unnið að fræðslu og upplýsingamiðlun til starfsmanna LV









SPURNINGAR VARÐANDI 
TILGREINDA SÉREIGN
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