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Efni:

Umsögn um drög að frumvarpi til laga um breytingu á ýmsum lögum um framlag
í lífeyrissjóði (hækkun á mótframlagi Atvinnuleysistryggingasjóðs,
Fæðingarorlofssjóðs og ríkissjóðs til lífeyrissjóða sem og greiðslum
Ábyrgðasjóðs launa til lífeyrissjóða), 300. mál á 149. löggjafarþingi.

Frumvarpinu er ætlað að samræma lífeyrisframlag tilgreindra sjóða og ríkissjóðs við það
hlutfall sem atvinnurekendum er skylt að greiða sem mótframlag í lífeyrissjóði samkvæmt
kjarasamningi Samtaka atvinnulífsins, Alþýðusambands Íslands og aðildarsamtaka ASÍ
frá 21. janúar 2016 og kom að fullu til framkvæmda 1. júlí 2018.
Samningur SA, ASÍ og aðildarsamtaka ASÍ frá 21. janúar 2016 tekur til þeirra launamanna
sem falla undir almenna kjarasamninga SA og hlutaðeigandi aðildarsamtaka ASÍ. Þannig
eru t.d. sjálfstætt starfandi einstaklingar óbundnir af því að skila 15,5% iðgjaldi til
lífeyrissjóðs. Sama á við um stjórnendur fyrirtækja og aðra þá sem falla utan gildissviðs
kjarasamninga SA og aðildarfélaga ASÍ. Til að tryggja lágmarkssamræmi í iðgjöldum hefur
staðið til að lágmarksiðgjald skv. lögum nr. 129/1997 verði hækkað úr 12 í 15,5%. Það
hefur ekki verið gert.
SA telja ótímabært að breyta ákvæðum ýmissa sérlaga um iðgjald til lífeyrissjóða á meðan
ekki hafa verið gerðar breytingar á almennum lögum um lífeyrissjóði og frumvarp þess
efnis liggur ekki fyrir. Með því er byrjað á röngum enda. Forsenda hækkunar í þessum
tilgreindu lögum er að lögbundið lágmarksiðgjald til sjóðanna sé komið í 15,5%.
SA hafa þegar á fyrri stigum andmælt frumvarpi þessu. Sama á við um fjármála- og
efnahagsráðuneytið og Samband íslenskra sveitarfélaga. ASÍ hefur stutt frumvarpið en í
því sambandi má benda á að stór aðildarfélög ASÍ hafa sett fram þá kröfu að hluta 3,5%
viðbótariðgjaldsins verði í komandi kjarasamningum ráðstafað með öðrum hætti en til
aukningar lífeyrisréttinda.
SA leggja áherslu á að fyrir liggur ákvörðun um lækkun tryggingagjalds. Tillögur um
hækkun útgjalda sjóða sem fjármagnaðir eru af atvinnulífinu mega ekki raska þeirri
ákvörðun eða koma í veg fyrir frekari lækkun tryggingagjalds sem SA telja nauðsynlega.
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