
 

 

Afnám laga um skattlagningu á lífeyrisréttindi fólks á almennum markaði  

Í lok nóvember 2011 lagði þáverandi fjármálaráðherra fram frumvarp til laga, svokallaðan bandorm, um 

tekjulagabreytingar komandi árs vegna fjárlaganna. Í þessum bandormi voru m.a. álögur á lífeyrissjóðina 

til að fjármagna sérstakar vaxtaniðurgreiðslu til almennings. ASÍ studdi ákvörðunina um sérstakar 

vaxtabætur, en hafnaði skattlagningu á lífeyrissjóðina þar sem fyrirfram var vitað að hún myndi leiða til 

skerðingar lífeyrisréttinda launafólks á almennum vinnumarkaði en ekki réttinda launafólks sem aðild á 

að opinberu sjóðunum þar sem ríki og sveitarfélög ábyrgjast lífeyrisréttindi þeirra. Slíkt er brot á 

jafnræðisreglu stjórnarskrárinnar. Yfirlýsing lífeyrissjóðanna um aðkomu þeirra að fjármögnun þessara 

bóta var aldrei hugsuð sem skattlagning, fremur en yfirlýsing þeirra um að fjármagna byggingu nýs 

háskólasjúkrahúss eða jarðgangnagerð. Harkaleg deila varð milli formanna aðildarfélaga ASÍ og 

ríkisstjórnarinnar. Til lausnar deilunni sendu oddvitar ríkisstjórnarinnar aðilum vinnumarkaðarins 

sérstakt bréf, sem kynnt var í efnahags- og skattanefnd þar sem því var heitið að koma í veg fyrir áhrif 

þessa skatts á lífeyrisréttindin með inngreiðslum ríkisins til að jafna upp neikvæð áhrif þessarar 

skattlagningar. Í bréfinu segir: 

,,Færa má fyrir því veigamikil rök að lífeyrissjóðirnir, eins og aðrir, njóti verulega góðs af samlegðaráhrifum 

aðgerðanna í heild, eignasafn þeirra batni og greiðslugeta lántakendanna verði meiri. Engu að síður er ljóst að 

þátttaka lífeyrissjóða í aðgerðum af þessu tagi er viðkvæmt mál og hafa undirrituð á því fullan skilning. Með bréfi 

þessu viljum við lýsa vilja okkar til að þáttur almennu lífeyrissjóðanna í hinum tímabundnu og sérstöku 

vaxtaniðurgreiðslum áranna 2011 og 2012, verði metinn sem hluti af þeirri jöfnun áunninna lífeyrisréttinda  

almenna og opinbera vinnumarkaðarins sem fjallað er um í ákvæði VI í yfirlýsingu ríkisstjórnarinnar tengdri 

kjarasamningum, dagsettri 5. maí 2011. Stefnt verði að formlegum frágangi málsins, hvað vaxtaniðurgreiðslu -

þáttinn varðar, strax á fyrrihluta næsta árs þannig að áhrifin á stöðu lífeyrissjóðanna verði ljós. Jafnframt lýsum við 

eindregnum vilja til að hraða þeirri vinnu almennt sem um er fjallað í nefndu ákvæði yfirlýsingarinnar.‘‘ 

Bréf formanna ríkisstjórnarflokkanna til ASÍ og SA, 13. desember 2011 (leturbreyting ASÍ) 

Þegar forseti ASÍ innti embættismenn eftir efndum þessarar yfirlýsingar í janúar 2012 í aðdraganda 

endurskoðunar kjarasamninga, þá var upplýst að ekki stæði til að gera neitt í málinu. Viljinn til að hraða 

vinnu við jöfnun áunninna lífeyrisréttinda var ekki meiri.  

http://www.althingi.is/altext/140/s/pdf/0570.pdf


Við endurskoðun kjarasamninga í janúar 2012 var málið því enn og aftur deiluefni milli ASÍ og 

ríkisstjórnarinnar. Þá kom eftirfarandi fram í minnisblaði frá ríkisstjórninni 20. janúar 2012 um 

fjármögnun lífeyrissjóða á vaxtaniðurgreiðslu: 

,,Undanfarna daga hafa farið fram viðræður milli fulltrúa Landssambands lífeyrissjóða og stjórnvalda um 

fjármögnun á framlagi lífeyrissjóðanna á vaxtaniðurgreiðslu, sem ákveðnar voru með samkomulagi 

stjórnvalda, banka og lífeyrissjóða 3. desember 2010. Þess er vænst að aðilar muni ná saman um þau 

drög að samkomulagi sem tryggir fjármögnun sérstakra vaxtabóta sem nú liggur fyrir og stjórnvöld fyrir 

sitt leyti munu staðfesta. Gangi það eftir mun ríkisstjórnin beita sér fyrir því á komandi haustþingi að 

fella niður beina þátttöku lífeyrissjóðanna í fjármögnun á vaxtaniðurgreiðslu .‘‘ 

Minnisblað ríkisstjórnarinnar ti l samninganefndar ASÍ, 20. janúar 2012 

 

Skemmst er frá því að segja að aðilar náðu saman, undirritaðað var sérstakt samkomulag  við 

lífeyrissjóðina þann 8. febrúar um að þeir myndu taka þátt í útboðum Seðlabanka Íslands á 

aflandskrónum og fyrir liggur yfirlýsing Seðlabankans um að lífeyrissjóðirnir hafi lagt fram gild tilboð í 

samræmi við þetta samkomulag. Þrátt fyrir það stendur aðeins til að fella hluta af skattinum niður. Ljóst 

er að ASÍ mun krefjast þess að þessi skattlagningu verði dæmd ólögmæt á grundvelli jafnræðisreglu 

stjórnarskrárinnar. 
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