
NOKKURumræða
hefurorðiðífjölmiðlum
umþingsályktunar-
tillöguþingmanna
Sjálf stæðisflokksins
sem lögðvar fram 11.
júnísl.umnauðsyn-
legaraðgerðirvegna
alvarlegs ástands efna-
hagsmála. Einkum hef-
ur umræðan snúistum
þann þátt sem varðar
skattlagningu lífeyrissjóðsgreiðslna.
Þar er lagt til aðskoðaðverðiísam-
vinnuvið aðilavinnumarkaðarins,að
gerakerfisbreytingu á skattlagningu
lífeyrissjóðsgreiðslnatil aðafla rík-
issjóðifrekari tekna.Þannig verði
inngreiðslurílífeyrissjóðskattlagðar
ístaðútgreiðslnaeins ognúer.Þessi
aðgerðer sögðgetaaflaðríkissjóði
alltað40 milljarðakr. viðbótartekna
á ári, án þess aðskerðaráðstöf-
unartekjur launþega ogeft-
irlaunaþega. ístöðugleikasáttmála
nær allra aðila á vinnumarkaðiog
stjórnvaldasem lokiðvar við25. júní
sl. er ekki tekiðundir þau sjónarmiðí
tillögunniaðskattleggjalífeyris-
sjóðsiðgjöldinístaðútgreiðslna.
Igreinargerðmeðtillögunnikem-

ur m.a. framaðmismunandiháttur er
hafðurá skattlagningulífeyrissjóðaí
nágrannalöndunum. Þannig séu fjár-
magnstekjur ogútgreiðslurskatt-
lagðaríDanmörku,Finnlandi ogSví-
þjóð eneingönguútgreiðsluríNoregi
oghér á landi. Meðþvíaðskattleggja
inngreiðslurístaðútgreiðslnamegi
auka tekjur ríkissjóðsmikið.Fullyrt
erígreinargerðinni aðráðstöf-
unartekjur launþega ogeft-
irlaunaþega skerðistekkiá nokkurn
hátt viðþessa kerfísbreytingu.

Hvaðframkvæmdina varðarer
vikiðaðþvíaðlífeyrissjóðirnirmyndu
t.d.stofna tvær deildir. Iannarri yrðu
inngreiðslur skattlagðarenhinniút-
greiðslur.Gömlu deildinniyrðilokað
viðbreytinguna -húntæki ekki við
frekariinngreiðslum. Nýja deildin
myndi síðantakayfírþá gömlumeð
tímanum.

Gert er ráð fyrir þvíaðviðkerfis-
breytinguna muni tekjustreymirík-
issjóðssamstundisaukastum40
milljarða.

Landssamtöklífeyr-
issjóðahafa fariðyfír
þessar tillögurþing-
manna Sjálfstæð-
isflokksins. Umræða
um málið fer núfram á
Alþingi, enLL settu
fram eftirfarandiskoð-
aniríumsögnsinni til
efnahags-og skatta-
nefndar Alþingis ísíð-
ustu viku:" Megineinkenni og

styrkur núverandi
íslenskalífeyris-

sjóðakerfísinser aðhverkynslóð
stendur undir sínumlífeyrimeð
sparnaðienveltirekkikostn-
aðinumyfir á næstu kynslóðireins
og flestar þjóðir geraímjögríkum
mæli." íslenskalífeyriskerfiðsembygg-
ist á sjóðsöfnunmun,efþað fær að
búaviðviðunandistarfsskilyrði,
leiða tilsamkeppnishæfara at-
vinnulífsíframtíðinni,ogþar með
betri lífskjara.Það byggist m.a. á
þvíaðíslenskfyrirtæki muni ekki
þurfa aðaflaverðmæta til að
standaundir tröllvöxnumkostnaði
vegnastóraukinnar lífeyrisbyrðar
semmunóhjákvæmilega fylgja
öldrunþjóðaá Vesturlöndum,
þ.m.t. á íslandi.Þar sem það tekur
áratugi aðbyggja upp sjóðs-
myndað lífeyriskerfíerbrýnt að
hafa íhugaaðhverskynsbreyt-
ingar á grundvallarforsendum
þess, jafnvelþó þær séu hugsaðar
til fárra ára, getahaft veruleg
áhrif yfírmunlengri tíma." Tilfærslur oghverskyns róttækar
breytingar á lífeyrissjóðakerfínu
erumjögtil þess fallnar aðveikja
tiltrúalmennings." Ef skattfrelsismörk iðgjalda mið-
uðustviðsömulaunogskattfrels-
ismörkerunú, gætu greiðslur til
lífeyrisþegaeftir skattþurft að
skerðastumalltað15%. Til að
halda greiðslum til lífeyrisþega
óbreyttumþyrftu skattfrels-
ismörkiðgjaldaaðmiðast viðtölu-
verthærri laun,þar sem lífeyris-
greiðslur eruyfirleitt um 50-60%
af þeim launagreiðslum sem ið-
gjöldhafa veriðgreidd af,miðað
við40 ára inngreiðslutíma.Er því
stórhluti lífeyrisþegaundirskatt-
frelsismörkumínúverandikerfí.

Þetta þýðir íframkvæmd aðríkið
þarf aðgreiðasjóðfélagaútþann
ónýtta persónuafslátt semhann
hefði annarsnýtt hefðiskattur
veriðdreginn af lífeyrisgreiðsl-
unumviðútgreiðslu." Ráðstöfunartekjur lífeyrissjóða
munuminnka.Þeir verðaþvíekki
jafnvelístakkbúnir til að fjár-
magna nýsköpun íatvinnulífínu,
mæta fjárþörf ríkisog sveitarfé-
laga sem og aðtaka þátt íend-
urreisn fjármálamarkaða þegar
framlíðastundir." Meginreglanumskattlagningu
Evrópusambandsins eraðenginn
skattur er á iðgjöldumog fjár-
magnstekjum lífeyrissjóðaenlíf-
eyrir erhins vegarskattskyldur.
Framkvæmdastjórn ESB hefur
mælt eindregiðmeðaðsúleið
verðialmennt viðhöfðíaðild-
arríkjunumogm.a. sett þá skoðun
frammeðítarlegumrökstuðningií
svokölluðum„Communicationpa-
per":(COM-2001-214). Meg-
inkostur varðandisamræmda
beitingu skattareglnaá þessu sviði
innanESB er sá aðhún auðveldar
flutning launþega milli landainn-
anEES-svæðisins, þar semhún
kemur íveg fyrir tvískattlagningu
lífeyrisgreiðslnaeðaaðlífeyrirsé
greiddur útóskattlagður.
Meðhliðsjónafofanrituðu telja

Landssamtök lífeyrissjóðaþessar til-
lögurþingmanna Sjálfstæðisflokks-
ins umskattlagningu lífeyrisiðgjalda
sísttilbóta,sem þátt íendurreisn at-
vinnulífsins.

Höfundurer formaður stjórnar
Landssamtaka lífeyrissjóða.
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traustumgrunni
Eftir Arnar
Sigurmundsson y^Meginkostur varð-

andi samræmda
beitingu skattareglna á
þessu sviði innanESB
er sá aðhúnauðveldar
flutning launþega milli
landainnanEES-
svæðisins, þar semhún
kemur íveg fyrir tví-
skattlagningu lífeyr-
isgreiðslna...
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