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N0KKRAR um
ræður hafa spunnist
um tillögu sjálfstæð-
ismanna um að skatt
leggja innborganir til
lífeyrissjóða,ístað
þess að skattleggja
greiddan lífeyri.Hafa
sumir talið að tillagan
komi úr smiðju gull-
gerðarmanna (alkem-
ista) þar sem búin séu
til verðmæti úr engu og tillagan
eða öllu heldur framsetninghenn-
ar ber nokkurn keim af þeim
hugsunarhætti. Einn flutnings-
manna tillögunnar,Tryggvi Þór
Herbertsson, hefur kallað gagn-
rýnendur úrtölumenn.Vert er að
fara um þessa tillögunokkrum
orðum.

Skattlagninglífeyrissparn-
aðar

Lífeyrissparnaðurer skatt-
lagðurmeð ýmsum hætti íheim-
inum, en almennt er viðurkennt að
tvær aðferðir séu hagkvæmastar
að þessu leyti og hafa þær verið
kallaðar EET og TEE (E=ex-
empt, T=taxed). Sú fyrri er notuð
hér á landi ogbyggist á þvíað
undanþiggja iðgjöld og fjármagns-
tekjur, en skattleggja útborganir.
Hin seinni byggist á þvíað skatt-
leggja iðgjöld,en undanskilja fjár-
magnstekjur og útborganir.Að-
ferðirnar eru það sem kallaðer
hlutlausar, þ.e. þær gera ekki upp
á milli neyslu núogíframtíðinni.
Aðrar skattlagningaraðferðireru
yfirleitt taldar letja til sparnaðar,
þ.e. gera neyslu núhagkvæmari
en neyslu íframtíðinni.Af þessu
leiðir að einu gildir hvort skattur
er tekinn við inngreiðslu eða út-
greiðslu, niðurstaðaner sú sama,
enda miðaðvið að greiðsla og
skatthlutföllséu óbreytt.

Hagkvæmni skattfrestunar
Hagkvæmni skattfrestunar felst

ekki íávöxtun á skatthluta ið-
gjaldsins heldur íjöfnunaráhrifum
skattkerfisins. Flest skattkerfi
hafa innibyggð jöfnunaráhrif
þannig að virkt skatthlutfall er
lægra eftir þvísem tekjur lækka.
Iíslenskaskattkerfinu er það per-
sónuafslátturinn. Yfirleitt eru líf-
eyristekjur talsvert lægri en

launatekjur ogþví
hagkvæmara að
greiða skattinn af út-
borgun úr kerfinu
fremur en inngreiðslu.
Fyrir meðalmanninn á
íslandiídag (með
350.000 á mánuði) þá
myndi skatthlutfallið
lækka um ríflega5%
mv. að lífeyristekjur
næðu 70% af launa-
tekjum. Þá minnkar
eftirágreiðsla einnig
svokallaða stjórn-

málaáhættu (policy risk), þ.e. að
skattareglum eða samspililífeyr-
issjóðaogalmannatrygginga sé
breytt eftir á. Sagan sýnir að þessi
áhætta er nokkur (tillaga sjálf-
stæðismanna er reyndar ágæt
áminning íþvíefni).

Er veriðað talaum skattlagn-
ingu á inngreiðslur?

Tillögur sjálfstæðismanna hafa
ekki verið útfærðar nákvæmlega,
en af umræðunni má álykta aðí
raun sé ekki veriðað tala um að
skattleggja innborganir. Ef krón-
unum á ekki að fækka íumslagi
launamanns er fremur veriðað
skattleggja væntalega útgreiðslu
(sem getur verið meira en 40 árum
seinna). Þetta gerir tillöguna sér-
staka. Ef þetta er rétt skilið þá er
virk skattprósenta á iðgjaldið
24,8% sem þýðir að skattar aukast
á þeim sem eru með 387 þús kr.
laun og lægri enminnka á þeim
sem eru með hærri tekjur. Varla
er hugmyndin að breyta skattlagn-
ingu tekjuhærri hópunum ívil?

Raunar væri auðveldara að út-
færa tillöguna þannig að iðgjaldið
væri skattlagt og lækkað í2,5% og
mótframlagiðværi lækkað í5%,
en tryggingagjald þess ístað
hækkað um 3%. Slíkbreyting sýn-
ir betur hvaðverið er að leggja til
oggæfi ríkissjóðisvipaðartekjur.

Islenskakerfið er trygg-
ingakerfi

Almenna lífeyrissjóðakerfiðá ís-
landi er að mestu leyti trygg-
ingakerfi. Einstaklingar ávinna sér
rétt til tryggingabóta úr kerfinu
en ekki inneign.Islíkukerfi safn-
ar hver einstaklingur fyrir sínum
lífeyri„að meðaltali" - en mikill
munur getur þó verið á inn- og út-
borgunum. Þannig standa þeir
sem eru skammlífirundirhluta af

lífeyriþeirra sem eru langlífir,
þeir sem ekki verða öryrkjarund-
ir lífeyriöryrkjao.s.frv. Þetta ger-
ir það að verkum að kerfi með
skattlagningu inngreiðslna er
ósanngjarnt. Sanngjarnara er að
leggja skattinn á þann sem hefur
tekjurnar en þann sem borgar ið-
gjaldið.

Samspil lífeyrissjdðaog al-
mannatryggingakerfis

Einn mesti ljóður á lífeyriskerf-
inu á íslandiídag er flókið sam-
spil milli lífeyrissjóðaog almanna-
trygginga. Þrátt fyrir þrálát loforð
stjórnvaldaum að taka á þessu
erfiða máli ogeinfalda kerfið þá er
ólíklegtað úr rætist íbráð. Þetta
þýðir að tekjur frá lífeyrissjóði
hafa áhrif á bætur almannatrygg-
inga. Ef tekin væri upp skattlagn-
ing á innborgunum þá myndu líf-
eyrisþegar framtíðarinnarverða
með blönduaf skattlögðumog
óskattlögðumlífeyri.Þetta hlutfall
yrði einstaklingsbundið. Til að ná
jafnræði gangvart almannatrygg-
ingakerfinuþyrftu aðvera reglur
bæði um skattlagðanog óskatt-
lagðanlífeyri.Ekkiveit ég hvort á
núverandi flækjustig er bætandi
en þessi breyting mun auka það til
mikilla muna.

Ekki góð tillaga
Eins og ég hef rakiðhér að

framan eru margir gallar við
þessa tillögu og þeir eru ekki allir
tæknilegs eðlis. Þá er íraun eng-
inn stór munur á skattahækkun
með þessari aðferðog öðrum
skattahækkunum. Áhrifin eru
svipuð.Jafnframt verður að teljast
ólíklegtað skattahækkun sem
væntanlega leiðir til lækkunar á
þjóðhagslegum sparnaði,ogþar
með fjárfestingum, örvihagvöxt
og flýti fyrir bata ííslenskuefna-
hagslífi.Tillagan er þvíekki góð
og viðfangsefnialkemíunnareru
enn óleyst.

Höfundurerhagfræðingur.

)^ Þá er íraun enginn
stórmunur á skatta-

hækkun með þessari að-
ferðog öðrumskatta-
hækkunum. Ahrifineru
svipuð.
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