
ÞEIR semhafa stutt
aðskattleggjaeigiinn-
greiðslurílífeyrissjóði
fremurenaðskatt-
leggja lífeyrisgreiðslur
hafa settuppeinfalt
reikningsdæmi og
fengiðútúrþvíaðþað
skiptilífeyrisþegaengu
hvortþeir greiði skatt
straxeðaþegar lífeyrir
sé tekinnútogmiða
þar viðað3,5% ávöxtun
náist í40 ár allan tímann.Þetta dæmi
ereinfaldað,hvortþað sé gertvísvit-
andi eðahvortviðkomandiþekki ekki
skattkerfiðskal ósagtlátið. Það blasir
þó viðþeim sem þekkja tilískatta-
málum aðinn ímáliðblandastper-
sónuafsláttur ogfjölmörgönnurflók-
inmál. Þetta ættu þingmenn að
þekkja útoginn vegnaþess aðþað
eruþeir sem sjá umað setja leik-
reglur skattamálanna.Hiðrétta er að
efskattfrelsismörkmiðast við sömu
launogskattfrelsismörkeins ogþau
erunú, gætu greiðslur til lífeyrisþega
(eftir skatt) lækkað um allt að15%.
Tilaðhaldagreiðslumtil lífeyrisþega
óbreyttumþyrftu skattfrelsismörk
iðgjaldaaðmiðastvið töluverthærri
laun,þar sem lífeyrisgreiðslureruyf-
irleitt um50-60%af þeim launa-
greiðslumsem iðgjöldhafaverið

greiddaf, miðaðvið 40
ára inngreiðslutíma.
Stórhluti lífeyrisþega
erundirskattfrels-
ismörkumínúverandi
kerfi.Þetta þýðir í
framkvæmd aðríkið
þarf aðgreiðasjóð-
félaga út þann ónýtta
persónuaflsátt sem
hannhefðiannars nýtt
hefðiskattur veriðdreg-
innaflífeyrisgreiðslum
viðútgreiðslu.Einnig
blasirvið aðef fara á
þessa leið verðuraðloka

núverandikerfi.Það gæti leitt til þess
að skerðaþyrfti réttindi sjóðsfélaga
um alltað 25%ísumumsjóðum, sem
er ekkertsmámál þar sem það fellur
ekki jafnt á allahópa.Meðþessu vex
mismunum milli þeirra sem eruírík-
istryggðu sjóðunumsem flutnings-
menn tillögunnareruí,ogsvoþeim
semeruíalmennu sjóðunum,er þó sú
mismunum ærin fyrir.Það blasirlíka
við aðráðstöfunartekjur lífeyrissjóða
munuminnka.Þeir verðaþvíekki
jafnvel ístakkbúnirað fjármagna
nýsköpun íatvinnulífinu,mæta fjár-
þörf ríkisogsveitarfélaga sem ogað
takaþátt íendurreisn fjármálamark-
aða þegar framlíðastundir.Meg-
inreglanum skattlagningu tillífeyr-
isþega innanESB er aðenginn
skattur erlagður á iðgjöldogfjár-
magnstekiur, enlífeyrirer skatt-

skyldur. Framkvæmdastjórn ESB
hefurmælt eindregiðmeðaðsúleið
verðialmenntviðhöfðíaðildarríkj-
unumoghefur sett fram þá skoðun
meðítarlegumrökstuðningísvoköll-
uðum„Communicationpaper"
(COM-2001-214). Meginkosturvarð-
andi samræmingu beitingar er súað
húnauðveldar flutninglaunamanna
milli landainnanEES-svæðisins, þar
semhúnkemuríveg fyrir tvískatt-
lagningu lífeyrisgreiðslnaeðaaðlíf-
eyrir sé greiddur útóskattaður.
Megineinkenniogstyrkur núverandi
lífeyrissjóðakerfiserað hverkynslóð
stendur undirsínumlífeyrimeð
sparnaðienveltirekkikostnaðinum
yfir á næstu kynslóðireins ogflestar
þjóðir gera.Lífeyriskerfisembygg-
istá sjóðssöfnunmunef það fær að
búaviðviðunandistarfsskilyrðileiða
tilsamkeppnishæfara atvinnulífsí
framtíðinniogþar meðbetri lífs-
kjara.Þaðbyggist m.a. á þvíað ís-
lensk fyrirtæki muni ekkiþurfa að
afla verðmæta til aðstandaundir
tröllvöxnumkostnaði vegnastórauk-
innar lífeyrisbyrðisem munóhjá-
kvæmilega fylgja öldrunþjóða á
Vesturlöndum.
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