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Høring - forslag til endringer i reglene for skattlegging av 
pensjonsinntekt 

 

Vi viser til departementets brev av 3. mars 2010 om ovennevnte. 

 

HSH er fornøyd med at pensjonssystemet i større grad enn tidligere legger opp til at det 

skal lønne seg for den enkelte å stå lengre i arbeid og at det skal bli større muligheter til 

å kombinere arbeid og pensjon.  Vi ser at en slik omlegging til et mer fleksibelt 

pensjonssystem gjør det nødvendig å gjøre endringer i de særskilte skattereglene for 

pensjonsinntekter.  

 

For HSH er det viktig at skattereglene støtter oppunder hovedmålene i pensjonsreformen.  

Norge trenger god tilgang på arbeidskraft framover, og både pensjons- og skattesystemet 

må derfor gi incentiver til høyere yrkesdeltakelse.  Dette vil også være viktig for å 

begrense veksten i de framtidige økonomiske forpliktelsene knyttet til at det blir en større 

andel eldre i befolkningen.   

 

I tillegg er vi opptatt av å ha et skattesystem som er treffsikkert, enkelt å forstå for 

skatteyteren og enkelt å administrere for myndighetene.  Vi mener at departementets 

forslag til skatteendringer er godt tilpasset disse hensynene.  Både lavere marginalskatt og 

høyere minstefradrag vil gi stimulans til å arbeide, mens f eks individualisering av 

skattefradrag fjerner behovet for komplisert samordning.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

DOK-2008-02649  2 

Særfradraget for alder synes å være et lite treffsikkert virkemiddel for å redusere eldres 

utgifter til legebesøk, medisiner etc., og vi har derfor forståelse for departementets 

forslag om å fjerne det.       

 

 

 

Vennlig hilsen 

HSH 
 

 
HSH 
Henrik Ibsens gate. 90 
P.O. Box 2900 Solli 
NO-0230 Oslo 
Tel +47 22 54 17 00 
Fax +47 22 56 17 00 
e-post 
info@hsh-org.no 
Bankgiro 
6030.05.18543 
Org nr. 
970 134 646 MVA 
 
www.hsh-org.no  

Harald Jachwitz Andersen 

Direktør 
      Sissel Monsvold 

      Leder  

      Utredning og næringspolitisk analyse 

mailto:info@hsh-org.no
http://www.hsh-org.no/

	Høring - forslag til endringer i reglene for skattlegging av pensjonsinntekt

