
HINN30.sept-
ember sl.birtist í
Morgunblaðinugrein
eftir tvo ágæta kollega
mína,BenediktJó-
hannessonogBjarna
Guðmundsson,um
hugsanlegan skatt á
iðgjaldagreiðslurtil líf-
eyrissjóða.Við þær erf-
iðuaðstæður sem þjóð-
inbýr núvið
fjárhagslega ermjögmikilvægt að
skoðaallar hugsanlegar leiðir til að
létta stjórnvöldumogfyrst og fremst
landsmönnumþann þunga róður,já
það má segja lífróður,semnúblasir
við.Pessi skattheimtaer ein leiðsem
unnt er aðgrípatilogsjálfsagt erað
skoðagaumgæfilega. Ég gagnrýndi
fyrir nokkrummánuðum hugmyndir
þessar, aðég taldi á hlutlægum for-
sendum,en fékk bágt fyrir frá
TryggvaÞór Herbertssyni, alþing-
ismanni ogháskólaprófessoríhag-
fræði. Iþeirri gagnrýnisgrein sinni
varpaðihannmeira segjafram þeirri

hugmynd aðríkiðyf-
irtæki þann hlutaeigna
sjóðannasem svaraðitil
skattaaf
lífeyrisskuldbindingun-
um.Eðaeins og
TryggviPór skrifaði:
„Önnur leið væri aðvið
tilfærslu ínýtt kerfi
myndi ríkiðeinfaldlega
takatil sínallar fram-
tíðarskattgreiðslurog
frá fyrstadegi yrðuall-
arútgreiðslurskatt-
frjálsar. Ríkiðá þessar

framtiðarskattgreiðsluroger þvi
ekkiaðganga á hlutneins.Það
myndi þá straxleysatil sínalltað600
milljarðapeningalegar eignir -ríkið
yrði skuldlaustá ný efhorft væri til
nettóskulda."Einfaltmál fyrir
hagfræðiprófessor eðahvað?
Úr sjóðsöfnunígegnumstreymi

Eggagnrýndi á sínumtímaaðmeð
þessari aðferðviðsköttuniðgjald-
annaværi veriðað flytjaskattgreiðsl-
urnarmillikynslóða.Þessu svaraði
hagfræðiprófessorinn svo:„Þvíer aí-
arhæpið aðhækka þurfi skatta um-

talsvertíframtíðinniogþvístenst
staðhæfing fjögur tæpast." (Let-
urbreytingar mínar.)Erþetta dæmi-
gert fyrir sönnunarfærslu íhagfræði
eðahvað?Málið er einfaltútfrá heil-
brigðri,almennriskynsemi:Efein-
hver hópursleppuríframtíðinnivið
sköttuná hlutateknasinna þarf að
dreifa þeirri skattalækkun á aðra
skattþegna. Þetta fyrirkomulagsem
hér er til skoðunarfeluríraunísér
umbreytingu á fjármögnun lífeyris-
sparnaðarúrsjóðsöfnunígegnum-
streymi aðþvímarkisem sköttunið-
gjaldanna nemurogþað erengin
smátilfærsla þegar viðræðum um
þriðjung af iðgjaldatekjumsjóðanna.

Það erhiðbeztamál að færa tilí
tímanotkun fjármagns ogíraun
snýst fjármálafræðin umþetta atriði.

Sparnaðurílífeyrissjóðumum
margraáratugi á starfsævinni til að
notasíðanaðstarfiloknuer einmitt
mjöggott dæmi umþetta. Viðhöfum
boriðgæfu tilþess aðbyggja upp
sterktlífeyriskerfisembyggist á sjóð-
söfnunoghugaþarf mjögvelaðhvers
kyns aðgerðumsemdragaúrupp-
söfnuninnisem slíkriogauka vægi
gegnumstreymis fjár. Hvernig væri
staðalífeyriskerfisokkaref ákveðið
hefðiveriðfyrir fjórum áratugum að
byggjaá gegnumstreymi? Margar
þjóðir hafaátt viðmjögvaxandivanda
aðglímavegnaþess að miklu stærri
hluti lífeyriskerfisþeirra hefur byggst
á gegnumstreymi en hjá okkur.

TryggviÞór bentiréttilega á það að
um2035 munuþríríslendingará
vinnualdriverafyrir hverneftirlauna-
þega ennúeruþeir sexsemstanda að
bakihverjumeftirlaunaþega. Þessi
staðreynd segiralltsemsegjaþarf
umáhrif þess á skattahinna vinnandi
þegar aldursskipting þjóðarinnar
breytist jafnmikiðogfyrirsjáanlegt er
á næstu áratugum. Við notum þessar
krónursem innheimtastíiðgjalda-
skattaðeinseinusinni ogþeir sem
verðavirkir skattgreiðendureftir20-

40 ár munu finna fyrir sársaukanum
sem viðsleppumvið á næstu árum.
Viðgetumekkivísaðþessum reikn-
ingi á t.d.erlenda skattgreiðendur
eins ogætlunin var íIcesaveeðaá
kröfuhafafallinnabankaeins ogílán-
tökumvegnahlutabréfakaupa.

Hlutverk trygginga-
stærðfræðinga

Það er verðugtverkefni fyrir okk-
ur tryggingastærðfræðinga aðfram-
reiknaþá tekju-oggjaldastrauma
semhér erum aðræða, þ.e. að rann-
saka áhrifin á skatta framtíðarsem
og lífeyrisgreiðsluralmannatrygg-
inga.

Tek undirmeðþeim Benediktog
Bjarna aðþað ernauðsynlegtað
skoðaallakostiístöðunni.Síðanþarf
að gera þeim sem takaákvörðun sem
gleggsta grein fyrir áhrifunum af svo
róttækri aðgerðsem hér er tilum-
ræðu núsemog til framtíðar.Sú
skyldahvílirá okkur semsérfræð-
ingum viðalla ráðgjöf tiljafnteinka-
aðilasem opinberra.

Höfundur er
tryggingastærðfræðingur.

Iðgjaldaskattur,sársaukalaus ídagen ...
y^Hvernigværi staða

lífeyriskerfisokkar
efákveðið hefðiverið
fyrir fjórumáratugum að
byggja á gegnumstreymi
en ekki sjóðsöfnun?
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Þórðarson
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