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ALMENNINGURhefur orðið
fyrir ýmsum áföllum ogmá sístvið
hækkuðum sköttumenríkiðþarfn-
ast sárlega meiri tekna. Meðalnýrra
hugmynda er skattlagninglífeyris-
iðgjaldaþegar þau eru greidd,en
þau erunúundanþegin skatti.Þess í
staðyrðilífeyririnnekkiskattlagður.
Þessar tillögureruróttæk breyting
á lífeyriskerfinu.Tilgangurinn erað
finna skattstofnsemhægt er að
nýta, án þess aðhannleggist af of-
urþunga á almenning eða fyrirtæki.
Ætla má að fást myndu alltað30 til
35 milljarðarkrónaíríkissjóðá ári.
Hugmyndirnar voru fyrstnefndar
síðastliðinnvetur af ríkisstjórninni,
en þingflokkur sjálfstæðismanna tók
þær upp núísumar. Umræðan leidd-
ist fljótlegaá villigötur oghljóðnað
hefurumhugmyndina. Það ermiður,
þvíhugsanlega erþetta ein besta
lausnin tilaðleysa brýna þörf á
skatttekjum,án þess aðvaldaheim-
ilumbúsifjumíhækkuðum álögum.

Hvaðaafleiðingarhefur þessi
kerfisbreyting fyrirþá semkomavið
sögu,það er almenning, ríkissjóðog
lífeyrissjóðina?Meðbreytingunni
yrði aðskiptalífeyrissjóðunumí
tvennt. Núverandikerfiverður lokað
fyrir iðgjöldumum leiðognýja kerf-
ið ertekiðupp,segjum umáramót.
Gerter ráð fyrirþvíaðlífeyrissjóð-
irnir stæðu skil á skattinumaf öllum
iðgjöldum,hvortsem talaðerum
hluta lífeyrisþegaeðaatvinnuveit-
enda.

Sársaukalaust fyrir almenning
Öll iðgjöldsem greidderu ílífeyr-

issjóðerunúundanþegin skatti.
Fjármagnstekjur eruekki skatt-
lagðarhjá lífeyrissjóðunum.Þessi
tegund sparnaðarnýtur aðþessu
leytisérstakra forréttinda. Laun-
þegar fá þannig hærri lífeyris-
greiðslurenella.Þegar lífeyrirkem-
ur til greiðsluer hannskattlagður
eins oghverjar aðrar tekjur.

Aðalkosturinnerað skattheimtan
er sársaukalaus núna.Þegar lífeyr-
irinn verðurgreiddur verðurhann
skattlaus.Ráðstöfunartekjur verða
þvíþær sömufyrir almenning.Eins
ognúhorfir fer skattprósentavænt-
anlegaekki lækkandi á næstunni.
Fremur að tekjuskatturmunihækka
meðanþjóðin vinnur sigútúrvand-
anum.Einnigþyrfti aðhuga að

áhrifum persónuafsláttar, einfaldast
virðistaðnota flata skattprósentuá
lífeyrisiðgjöldinoghafahanaheldur
lægri enalmenna skattprósentu.Hjá
þeim sem minnst réttindi hafahjá
lífeyrissjóðummyndipersónu-
afsláttur nýtast á ellilífeyrisárum
vegna lífeyrisgreiðslnafrá Trygg-
ingastofnunográðstöfunartekjur
þvíverðaóbreyttarþegar litiðværi
tilheildartekna lífeyrisþegans.Þetta
þyrfti aðskoðaísmáatriðum, ení
fljótubragðivirðastáhrifin á ein-

staklingana lítil.
ÞórarinnV Þór-
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2009:„40milljarða
skerðingá iðgjalds-
greiðslumverðurekki
ávöxtuð ísjóðunumog
réttindin munuóhjá-
kvæmilega skerðastað
sama skapi.Það hefur
þvíúrslitaáhrif hvort
skattur er greiddur við
inngreiðsluiðgjaldsí
sjóðinaeðaviðút-
greiðslulífeyrismörg-

umáratugum síðar.Lífeyrisgreiðsl-
urnarmunuþvíóhjákvæmilega
skerðastsem svararávöxtunþessara
40 milljarðaá hverju ári ímarga ára-
tugi."Þetta er rétt, enráðstöfunar-
tekjurnar skerðastþó ekki, aðþví
gefnu aðskattprósentasé óbreytt.
Astæðan erístuttumáli sú aðef
skattprósentaner 36% allan tímann
skiptir ekkimáli hvorthúner tekin á
undan eðaeftir.Fyrir stærðfræðinga
má segja aðhér sé víxlreglanað
verki,

0,36 xHeild =Heildx 0,36
svo dæmið sé einfaldaðmikið.

Ríkiðogsveitarfélög
fá miklarskatttekjur
Itillögumsjálfstæðismanna ergert

ráð fyrir aðum40 milljarðar króna
komiinnískatttekjur afiðgjöldumí
lífeyrissjóð.Líklegter aðskattarnir
af iðgjöldunumverðilægri eðanær 35
milljörðumkróna,jafnvelheldur
lægri ef miðaðerviðlægri skattpró-
sentu. Samt sem áður er talan tæp-
lega fjórðungurþess sem þarf til þess
aðloka fjárlagagatinu. Þetta er því
mjöghá fjárhæð semhvorkiþrengir
aðheimilunum né fyrirtækjunum.

Valiðhér ermilli þess aðríkiðtaki
annaðhvortmeiri lán nú,sem þá
verðagreiddaf skattborgurum í

íramtið,eðanýti ser þennan skatt-
stofn

-

sem gæti þýtt betralánshæf-
ismat oglægri vaxtabyrðiríkisins
þegar upp er staðið.

Lífeyrissjóðirnir
Breytingin hefurmargvíslegáhrif

á lífeyrissjóðina.Núverandikerfi
yrði lokaðogþvíværu þeir sjóðir
semekkieiga fyrir skuldbindingum
sínumneyddir til þess aðskerða
réttindi ístað þess að ýta vandanum
á undan sér.

Flestir sjóðirnirreikna árlega eða
oftarhvernig greiðsluflæði þeirra
verðiá komandi árum og takaþá til-
lit tilinnstreymis iðgjalda, greiðslu
lífeyris,ávöxtunaroggreiðslu af
verðbréfumíeigu sjóðanna.Skatt-
fjárhæðin, 30-35milljarðar króna,er
líklegaliðlega20% af tekjumsjóð-
anna, oghefur þvíáhrif á rekstur
þeirra. Ekkierþó ástæða til þess að
ætla aðþeir lendiísérstökum vand-
ræðum írekstrivegnaþessa.
Iþriðja lagiminnkar fjárfestinga-

geta lífeyrissjóðannaogþar með
endurnýjuð þátttaka þeirra íat-
vinnulífinu.Hlutverk sjóðannaer
fyrst ogfremst aðávaxta iðgjöldsem
best, enekki aðkomainnsem ein-
hvers konarbjargráðasjóður, jafnvel
þó aðbrýn þörf sé á fjármagni núna.
Stórhluti aflausu fé lífeyrissjóðanna
mun aðóbreytturenna til kaupaá
skuldabréfum ríkissjóðs.Meðminni
þörf ríkisinsfyrir fjármögnun með
lánsfé gæti niðurstaðanorðiðsúað
ráðstöfun fjár sjóðannatilannarra
fjárfestinga yrðióbreytt.

Þá er ljóstaðrekstur sjóðanna
yrðinokkuðflóknarimeðslíkri
skiptingu, ensá vandierþó auðleyst-
ur meðnútímaupplýsingatækni.

Einföldlausná erfiðumvanda
Meðskattlagningunni vinnsteft-

irfarandi:
1.Ríkiðogsveitarfélögþurfa ekki að

taka jafnmikil lán ogella
2.Ekkiþarf aðhækka skattbyrði á

almenning
3.Séð er fyrir fjórðungihalla fjár-

laga
4.Ráðstöfunartekjur almennings

skerðastekki
5. Neysladregst ekkimeira saman

ogkreppandýpkar þvíekki
6. Skatturinn fer ekki útíverðlag

Hugmyndin umbreyttaskattlagn-
ingu lífeyrishefur bæði kostiog
gallaoghefur ekki veriðaðfulluút-
færð. Hinsvegarhlýtur kreppu-
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ástandið aðleiðatil þess aðskapandi
hugmyndiraf þessu tagiséu grand-
skoðaðar.Inúverandiharðindum
hafaíslendingarekkiefni á þeim
lúxusaðhæðast aðnýjum hug-
myndum eðahafna þeim án þess að
hugsamálin íbotn. Kostirnir hljóta
aðleiðatil þess aðskoðaberi þessa
leiðmeðyfirvegun ogvönduðufag-
legumati.

Höfundareru trygginga-
stærðfræðingar.

y^ Meðalnýrra hug-
mynda er skattlagn-

ing lífeyrisiðgjaldaþeg-
ar þau erugreidd, en
þau eru núundanþegin
skatti. Þess ístaðyrði
lífeyririnnekki skatt-
lagður.


