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TVEIRtrygg
ingastærðfræðingar,
Benedikt Jóhannesson
ogBjarniGuðmunds-
son,ritaíMorgunblaðið
þann 30. septembersl.
umþá tillögu sjálfstæð-
ismanna aðskattleggja
iðgjöldtillífeyrissjóðaí
staðþess að skattleggja
útgreiðslur.Þvíerhald-
iðfram aðþessi skatt-
lagning bæti hagrík-
issjóðsogsé jafnframt
„sársaukalaus" fyrir almenning.
Hver getur veriðandvígursvo
snjallri tillögu?Þeir félagar kvarta
yfir þvíaðumræðan um tillöguna
hafilent á villigötumsem þeir
hyggjast bæta úr.Þeir kjósa þó að
horfaalgerlega framhjá þeirri
gagnrýni sem komiðhefur fram á
tillöguna.

Hineinfalda formúla
Hugmyndin byggist á þvíað

skattlagning á iðgjöldogskattlagn-
ingútgreiðslnabreytiengu fyrir
ráðstöfunartekjur launamannsins,
hvortheldur núeðaþegar hann
kemstá lífeyri.Þetta er rétt haldist
skatthlutfölloggreiðslur óbreyttar.
Eins ogþeir félagar segja þá gildir
víxlreglanístærðfræðinni aðskatt-
hlutfallxheild=heildxskatthlut-
fall „Snilld" tillögunnarbyggist á
þessari einföldu forsendu. Vandinn
er bara sá aðhúngildir íbáðar áttir!
Istaðnúverandifyrirkomulags þar
sem iðgjöldogvaxtatekjureru
skattfrjáls, enlífeyrirskattlagðurer
lagt til aðiðgjöldverðiskattlögðen
vextiroglífeyrirundanþegnir. Not-
umeinfalt dæmi. Segjum að greidd-
ar séu 100kr. íiðgjald,vextirséu
10% ogskatthlutfallið40% ogeitt ár
líðiþar til iðgjaldiðkemur tilút-
greiðslu. Sé iðgjaldiðskattfrjálst
safnar það á sig 10% vöxtumog
verður110kr.Með40% skatti verða
tekjur ríkissjóðs44kr. Sé iðgjaldið
skattaðþá fær ríkiðstrax40 krónur
ískatt ogsparar sér 4kr.ívaxta-
kostnaðvegnaminni lántöku, þ.e.
hagurupp á 44 kr.Nákvæmlega sá
sami ogífyrradæminu. Víxlreglan
gildir ogríkiðer jafnsett.Dæmið

breytist ekki þótt
vextirbreytist eða
skoðuðséu lengri
tímabil.Bæði dæmin
erujafn„sárs-
aukalaus" fyrir al-
menning oghafa
hvorkiáhrif á hag né
neyslu. Aðþetta bæti
hagríkisinsán þess að
valdaalmenningi
„sársauka" erþvíí
besta fallimeinloka.
Dæmið erekki
svonaeinfalt

Hugmyndin er einfölden veru-
leikinn flóknari.Eigi tillagan ekkiað
skerðaútgreidd launþarf iðgjaldið
áfram aðvera skattfrjálst hjá launa-
manni, enfullur skattur er síðantek-
innhjá lífeyrissjóðunum.Þetta þýðir
aðvirktskatthlutfall á iðgjaldið
verður24,8% m.v.núverandiskatt-
kerfi, semaftur þýðir aðskattar
hækka á þeim semhafa lægri tekjur
en387.000 kr.á mánuði, enlækka á
þá semhafahærri tekjur. Tillagan
hækkar þvískatta á tekjulága en
lækkar þá á tekjuháa!

Hagkvæmni skattfrestunar felst
ekkiíávöxtunskattahluta iðgjalds-
ins,heldur íjöfnunaráhrifum skatt-
kerfisins. Lífeyristekjureruyfirleitt
lægri en launatekjur ogskatthlut-
falliðþvílægra. Meðallaunamaðurá
íslandiídag hefurum350.000 á
mánuði. Ef viðgefum okkar aðlíf-
eyristekjurhans verði2/3 af launum
verðurskatthlutfallið á lífeyrinn
17,7%ístað 24,8%m.v. tillöguna.
Þetta erumtalsverðskattahækkun!
Lífeyrissjóðakerfið
er tryggingakerfi

íslenskalífeyrissjóðakerfiðer að
mestu tryggingakerfi, sem þýðir að
nokkurmunur getur verið á þvísem
menngreiðainn tilkerfisins ogþví
sem þeir fá út,m.a.vegnaþess að
sumir verðaöryrkjarog ævilengd
mannaermisjöfn.Tekjur úrkerfinu
eruþvímisjafnar ogskatthlutföll
einnig. Þvíerósanngjarntaðskatt-
leggjaþann semgreiðiriðgjaldið
fremurenþann sem fær tekjurnar.

Samskiptin við
almannatryggingakerfíð

Flókiðsamspil erá milli tekna frá

lífeyrissjóðumogalmannatrygg-
ingakerfi. Nái þessi tillaga fram að
gangamunu lífeyrisþegarframtíð-
arinnar fá bæði óskattlagðanog
skattlagðanlífeyri.Hlutfalliðmun
verðaeinstaklingsbundið. Til að
gæta jafnræðis þarf að hafasér-
reglur gagnvart skattlögðumog
óskattlögðumlífeyri.Flækjustigið
munstóraukastbæði hjá almanna-
tryggingum oglífeyrissjóðum.

Pólitískaáhættan
Pólitískáhætta er fólginíþvíað

stjórnvöldbreytileikreglumeftir á.
Tillagan er tilvitnis umaðþessi
áhætta er raunveruleg. íslenska
þjóðin erað eldastogaukinnkostn-
aður vegnaþessa mun leggjast á hið
opinberaá komandi árum þannig að
næg tilefni eru til skattlagningar.
Hvernig eiga iðgjaldagreiðendurnú
aðgeta treyst þvíað þegar takahins
óskattlagðalífeyrishefst,þá verði
reglumekki breytt á nýjan leik?

Meinlokaeðalýðskrum?
Undanfarinár hefuríslenskahag-

kerfiðþjáðst af skuldafjármagnaðri
ofneyslu.Við höfumlifað á sparnaði
útlendinga.Það stendur ekkilengur
tilboða.Núverðumvið sjálf að
spara ogsparnaðinumþarf aðverjaí
fjárfestingar oghagvaxtarhvetjandi
verkefni.Aðeinsmeð auknumhag-
vextiverðurskuldabyrðiíslendinga
viðráðanleg. Tillaga sem dregur úr
sparnaðierekki tilbótaoger alls
ekki „einföldlausn á erfiðum
vanda".Húnhefurmargháttuð
vandamál íförmeðsér sem ekkieru
„auðleystmeðnútímaupplýs-
ingatækni". íljósiþessa veit ég ekki
hvort tillagan er meinloka eðaáróð-
ursbragðá tímumþar sem mikil eft-
irspurner eftir töfralausnum.Eins
og flestar töfralausnirer húnaðeins
sjónhverfing, semhefur fáa kostien
margagalla.

Höfundurer hagfræðingur.

yy Að þetta bæti hag
ríkisinsán þess að

valda almenningi „sárs-
auka" er þvííbesta falli
meinloka.
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