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Nefndasvið Alþingis
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Efni: Umsögn um frumvarp til laga um breytingu á lögum um skyldutryggingu 
lífeyrisréttinda og starfsemi lífeyrissjóða, nr. 129/1997 (gjaldmiðlaáhætta og 
upplýsingagjöf til sjóðfélaga), 326. mál.

Með tölvupósti, dags. 25. október sl., óskaði efnahags- og viðskiptanefnd Alþingis 
eftir umsögn Seðlabanka Íslands um frumvarp til laga um breytingu á lögum um 
skyldutryggingu lífeyrisréttinda og starfsemi lífeyrissjóða, nr. 129/1997 
(gjaldmiðlaáhætta og upplýsingagjöf til sjóðfélaga). Um er að ræða endurflutt 
frumvarp frá 152. löggjafarþingi sem Seðlabankinn hefur áður komið á framfæri 
athugasemdum við í umsögn sinni dags, 31. maí sl.

Í fyrirliggjandi frumvarpi virðist ekki að öllu leyti hafa verið brugðist við 
athugasemdum sem Seðlabankinn hefur áður komið á framfæri. Seðlabankinn telur 
rétt að árétta athugasemdirnar við efnahags- og viðskiptanefnd Alþingis.

2. gr. frumvarpsins
Seðlabankinn leggur til að a. liður 2. gr. frumvarpsins orðist svo:

a. 3. töluliður 1. mgr. 36. gr. b orðast svo: Eignir og skuldir skv. 6. tölul. skulu 
samanlagt vera innan við 10% heildareigna. 

Seðlabankinn telur rétt að í ákvæðinu verði vísað til eigna og skulda í stað 
neikvæðrar stöðu afleiðusamninga. Er það til samræmis við hugtakanotkun 
laganna. Þá er vakin athygli á því að ekki er um efnislega breytingu að ræða miðað 
við framkvæmd fjármálaeftirlits Seðlabanka Íslands við túlkun ákvæðisins.

3. gr. frumvarpsins
Með hliðsjón af þeim breytingum sem Seðlabankinn leggur til á a. lið 2. gr. 
frumvarpsins telur Seðlabankinn að 3. gr. frumvarpsins sé óþörf og að hún ætti að 
falla á brott.
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4. gr. frumvarpsins
Seðlabankinn ítrekar það sem bent var á í áðurnefndri umsögn vegna b. liðar 4. gr. 
frumvarpsins að það væri til bóta að skýrar kæmi fram í lagatexta eða greinargerð 
hvort núvirða ætti væntar lífeyrisgreiðslur eða ekki. Jafnframt bendir Seðlabankinn 
á innsláttarvillu í 2. mgr. 4. gr. þar sem orðinu „að“ er ofaukið. 

5. gr. frumvarpsins
Í fyrirliggjandi frumvarpi er lögð til ótímabundin undanþága frá því að gera 
ráðstafanir til úrbóta ef gjaldmiðlaáhætta lífeyrissjóðs fer fram úr leyfilegum 
mörkum sökum breytinga á gengi íslensku krónunnar eða verðhækkana á erlendum 
mörkuðum. Í samræmi við fyrri athugasemdir Seðlabankans er lagt til að 
undanþágan gildi til bráðabirgða og takmarkist við það hámark sem kveðið er á um 
í 1. mgr. 4. gr. frumvarpsins, enda verður ekki séð að það skipti sjóðfélaga máli út 
frá áhættusjónarmiði hvort lífeyrissjóðir fari yfir lögbundin hámörk vegna 
verðbreytinga eða viðskipta lífeyrissjóðsins. Slíkt væri jafnframt í samræmi við 
önnur ákvæði laganna sem kveða á um að lífeyrissjóðir grípi til ráðstafana til úrbóta 
fari fjárfesting fram úr leyfilegum mörkum. Jafnframt bendir Seðlabankinn á 
misræmi í umfjöllun um 5. gr. frumvarpsins varðandi heimildir lífeyrissjóðs til að 
eiga viðskipti með erlendar eignir í eignasafni sínu. Annars vegar er um að ræða 
orðalag 5. gr. og umfjöllun um greinina sem fram kemur í almennum 
athugasemdum um frumvarpið á bls. 5 og hins vegar umfjöllun sem fram kemur í 
athugasemdum um einstakar greinar frumvarpsins á bls. 9.  

Virðingarfyllst, 

SEÐLABANKI ÍSLANDS

Ásgeir Jónsson
seðlabankastjóri

Fylgiskjal: Umsögn Seðlabanka Íslands til fjármála- og efnahagsráðuneytisins (mál 568), dags. 31. 
maí 2022.


