Júní 2017
Breytingar á samþykktum
Eftirfarandi er útdráttur úr samþykktum lífeyrissjóðsins með þeim breytingum sem
samþykktar voru á stjórnarfundi 30. maí 2017. Yfirstrikaður texti fellur út en undirstrikaður
texti er nýmæli.

Með réttindatöflum sem kynntar voru á ársfundi 17. maí 2010.
SAMÞYKKTIR
FYRIR
LÍFEYRISSJÓÐ VERZLUNARMANNA

3. gr.
Deildaskipting
3.1.

Við sjóðinn eru starfandi tvær þrjár deildir:
A-deild, sem er sameignardeild. Í A-deild greiðast lögboðin eða samningsbundin iðgjöld, sbr.
gr. 10.1. og 10.2.
B-deild, sem er séreignardeild. Í B-deild greiðast viðbótariðgjöld, sbr. gr. 10.3.
C-deild, sem tekur við lífeyrissparnaði í séreign skv. lögum nr. 129/1997, í samþykktum þessum
nefnd tilgreind séreign.

3.2.

Eftirtaldar greinar samþykktanna eiga aðeins við um A-deild: 8. gr., 11.-18. gr. og gr. 254.2.
19. gr. samþykktanna á aðeins við um B-deild og 20. grein á aðeins við um C-deild..
4. gr.
Aðild

…
4.8.

Sjóðfélagar og aðrir launamenn og þeir sem stunda atvinnurekstur eða sjálfstæða starfsemi
geta greitt til B-deildar sjóðsins iðgjald til séreignarsparnaðar samkvæmt lögum nr. 129/1997
og til C-deildar iðgjald til tilgreindrar séreignar.

7. gr.
Reikningar, endurskoðun og eftirlit
…
7.4.

Iðgjöld sem greidd eru í B-deild og C-deild skulu vera séreign þess rétthafa er greiðir og tilgreind
á sérstökum reikningi hans.
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7.5.

Rekstur B- og C-deildar skal vera fjárhagslega aðskilinn rekstri A-deildar. Sameiginlegum
kostnaði skal skipt með eðlilegum og ótvíræðum hætti milli rekstrarþátta deildanna.

7.6.

Reikna skal vexti þá, sem færast skulu á einstaka sérreikninga B- og C-deildar í árslok þannig,
að vextir hvers sérreiknings séu reiknaðir af eign í ársbyrjun og af inn- og útborgunum á árinu
í samræmi við ávöxtun deildarinnar.

10. gr.
Iðgjöld
10.1.

Lágmarksiðgjald sjóðfélaga til A-deildar skal vera 12% af heildarlaunum og endurgjaldi fyrir
hvers konar vinnu, starf eða þjónustu, hverju nafni sem nefnist og skattskyld eru samkv. 1. mgr.
1. tölulið A-liðar 7. gr. l.nr. 90/2003 um tekjuskatt. Til iðgjaldsstofns teljast þó ekki hlunnindi,
sem greidd eru í fríðu, eða greiðslur, sem eru endurgreiðsla á útlögðum kostnaði sbr. 1. mgr.
3.gr. l.nr. 129/1997. Ef um launþega er að ræða skiptist iðgjaldið þannig, að launþegi greiðir
4% en launagreiðandi 8%.

…
10.3.

Fjárhæð iðgjalds í B-deild, séreignardeild, er frjáls. Hlutfall iðgjalds af iðgjaldsstofni í tilgreinda
séreign í C-deild fer eftir ákvörðun sjóðfélaga innan þeirra marka sem lög og samþykktir þessar
heimila.

10.4.

Iðgjöld, sem greidd eru í B-deild eða C-deild, gefa ekki rétt til lífeyris úr A-deild eða fyrirfram
ákveðins lífeyris. Útborgun inneignar í B-deild greiðist út samkvæmt ákvæðum gr. 19.3 og
inneign í C-deild greiðist út samkvæmt ákvæðum gr. 20.

…
13. gr.
Örorkulífeyrir
13.1.

Sjóðfélagi, sem ekki er orðinn 67 ára og verður fyrir varanlegu orkutapi, sbr. gr. 13.2., á rétt á
örorkulífeyri úr sjóðnum í samræmi við áunnin réttindi skv. 11. gr. fram að orkutapi, enda hafi
hann greitt í lífeyrissjóð í samtals 24 mánuði og sannanlega orðið fyrir tekjuskerðingu af
völdum orkutapsins.

13.2.

Örorkulífeyrir er greiddur ef sjóðfélagi er metinn a.m.k. 50% varanlegur öryrki af trúnaðarlækni
sjóðsins. Hundraðshluta orkutaps og tímasetningu þess skal ákvarða að fengnum upplýsingum
um heilsufarssögu og starfsorku sjóðfélagans aftur í tímann. Örorku skal meta á þriggja ára
fresti eða eftir mati trúnaðarlæknis.

...
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19. gr.
B-deild - séreignardeild
Samningur - endurgreiðsla
…
19.3.3. Rétthafi, sem vegna varanlegrar heilsubilunar verður að hætta störfum áður en hann nær 60
ára aldri, á rétt á að fá inneign sína í B-deild greidda með jöfnum mánaðarlegum greiðslum á
eigi skemmri tíma en 7 árum. Verði rétthafi öryrki og orkutapið sem hann verður fyrir er metið
100% af trúnaðarlækni sjóðsins á hann rétt á að fá inneign sína í B deild greidda út með jöfnum
árlegum greiðslum á sjö árum. Nú er örorkuprósentan lægri en 100% og lækkar þá árleg
útborgun í hlutfalli við lækkun örorkuprósentunnar og úttektartíminn lengist samsvarandi.
Óski rétthafi þess er heimilt að víkja frá fyrrgreindum endurgreiðslutíma ef innstæðan er undir
500.000 kr. Viðmiðunarfjárhæð þessi breytist árlega í hlutfalli við breytingu á vísitölu
neysluverðs miðað við grunnvísitölu 173,5 stig.
...
19.4

Stjórn sjóðsins er heimilt að bjóða upp á fleiri en eina ávöxtunarleið í B-deild og C-deild og móta
sérstaka fjárfestingarstefnu fyrir hverja einstaka ávöxtunarleið í samræmi við ákvæði 36. gr.
laga nr. 129/1997, sem rétthafi getur valið um í samningi sínum við sjóðinn. Bjóði sjóðurinn
upp á fleiri en eina ávöxtunarleið fyrir séreignardeild getur sjóðfélagi óskað eftir flutningi á milli
ávöxtunarleiða eftir þeim reglum sem stjórn sjóðsins setur.
C-deild – tilgreind séreign
Samningur - endurgreiðsla

20.1. Sjóðfélaga er heimilt að ráðstafa allt að 3,5% iðgjaldi af iðgjaldsstofni umfram 12% af
iðgjaldsstofni í tilgreinda séreign sem vistað skal í C-deild, enda sé gert ráð fyrir slíku í
kjarasamningi eða ráðningarsamningi. Fram til 1. júlí 2018 skal 3,5% viðmiðið í 1. málslið
þessarar greinar vera 2%.
20.2. Þeir, sem óska eftir aðild að C-deild, sbr. gr. 4.8., skulu tilkynna það til sjóðsins með
sannanlegum hætti eftir þeim reglum sem sjóðurinn setur í samræmi við ákvæði gildandi laga
og reglugerða. Sjóðfélagar geta með sama hætti tilkynnt um að þeir óski þess að láta af
greiðslum til tilgreindrar séreignar að hluta eða fullu og rennur iðgjaldið þá eftirleiðis til
samtryggingardeildar.
20.3.

Lífeyrissjóðuirinn skal gera breytingar á ráðstöfun iðgjalds til samræmis við tilkynnta ákvörðun
sjóðsfélaga, eins fljótt og kostur er og eigi síðar en innan tveggja almanaksmánaða frá því að
tilkynning berst með sannanlegum hætti. Ákvörðun um breytingu á ráðstöfun iðgjalds til
framtíðar hefur ekki áhrif á þegar ráðstafað iðgjald.

20.4.

Inneign rétthafa í C-deild greiðist út samkvæmt eftirfarandi reglum.

20.4.1 Sjóðfélaga er heimilt að hefja úttekt úr C-deild frá 62ja ára aldri og skulu greiðslur þá dreifast
að lágmarki á þann tíma sem hann á eftir fram að 67 ára aldri. Óski rétthafi þess er heimilt að
víkja frá fyrrgreindum endurgreiðslutíma ef innstæðan er undir 500.000 kr.
Viðmiðunarfjárhæð þessi breytist árlega í hlutfalli við breytingu á vísitölu neysluverðs miðað
við grunnvísitölu 173,5 stig.
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20.4.2. Verði rétthafi öryrki og orkutapið sem hann verður fyrir er metið 100% af trúnaðarlækni
sjóðsins á hann rétt á að fá inneign sína í C-deild greidda út með jöfnum árlegum greiðslum á
sjö árum. Nú er örorkuprósentan lægri en 100% og lækkar þá árleg útborgun í hlutfalli við
lækkun örorkuprósentunnar og úttektartíminn lengist samsvarandi. Óski rétthafi þess er
heimilt að víkja frá fyrrgreindum endurgreiðslutíma ef innstæðan er undir 500.000 kr.
Viðmiðunarfjárhæð þessi breytist árlega í hlutfalli við breytingu á vísitölu neysluverðs miðað
við grunnvísitölu 173,5 stig.
20.4.3. Við andlát rétthafa, sem á inneign á séreignarreikningi í C-deild, greiðist inneign hans til erfingja
hans og skiptist milli þeirra eftir reglum erfðalaga um lögerfðir.

20.5. Stjórn sjóðsins er heimilt að bjóða upp á eina eða fleiri ávöxtunarleiðir í C-deild. Móta skal
sérstaka fjárfestingarstefnu fyrir hverja einstaka ávöxtunarleið í samræmi við ákvæði 36. gr.
laga nr. 129/1997, með síðari breytingum. Ef boðið er upp á fleiri en eina ávöxtunarleið
tilkynnir sjóðfélagi um val milli leiða með tilkynningu til sjóðsins á formi sem sjóðurinn ákveður.
Bjóði sjóðurinn upp á fleiri en eina ávöxtunarleið fyrir C-deild getur sjóðfélagi óskað eftir
flutningi á milli ávöxtunarleiða eftir þeim reglum sem stjórn sjóðsins setur.

…
221. gr.
Framsal, veðsetning og aðför lífeyris
…
221.3. Inneignir í B-deild og C-deild verða hvorki framseldar né veðsettar, hvort heldur sem heild eða
hluti þeirra, né ráðstafað á annan hátt en heimilt er samkvæmt samþykktum þessum eða
ákvæðum laga nr. 129/1997, með síðari breytingum.
…
254. gr.
Gildistaka
254.1. Samþykktir þessar gilda frá og með 1. júlí 2017janúar 2015, að fenginni staðfestingu
fjármálaráðherra og koma í stað eldri samþykkta frá 1. janúar 20151. júlí 2006, með áorðnum
breytingum. Hafi ráðherra ekki staðfest samþykktabreytingarnar fyrir 11. júlí janúar 20175
öðlast breytingarnar gildi 1. dag næsta almanaksmánaðar eftir staðfestingu ráðherra. Ákvæði
samþykkta þessara gilda frá 1. janúar 2015, sbr. fyrri staðfestingingu ráðherra, að frátöldum 2.
málslið gr. 11.17 sem tekur gildi frá næstliðnum mánaðarmótum eftir staðfestingu ráðherra.
254.2. Lífeyrisþegar, sem áttu betri rétt samkvæmt eldri samþykktum, skulu halda þeim rétti.

Reykjavík 30. maí 2017
Stjórn
Lífeyrissjóðs verzlunarmanna

Framkvæmdastjóri
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