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Heringsuttalelse - endring i reglene for skattlegging av
pensjonsinntekter

Innledning
Finansdepartementet la den 3. mars ut et h0ringsnotat hvor de foreslar en rekke endringer i
reglene om pensjonsbeskatning. Nye regler viI tre i kraft med virkning fra 1. jan 2011.
H0ringsfristen er 3. mai 2010.
Seniorsaken, Landslaget for offentlige pensjonister (LOP) og Forsvarets pensjonistforbund
(FPF) er ikke adressert som h0ringsinnstanser. Vi velger likevel, som landsomfattende
pensjonistorganisasjoner, a gi til kjenne et omforent syn, i en for yare medlemmer meget
viktig sak.

Bakgrunn - Pensjonsreformen
Et mer fleksibelt pensjonssystem skal gj0re det mulig a velge og ta ut pensjon fra
folketrygden allerede nar man fyller 62 ar, 75 ar, eller pa et annet tidspunkt i nevnte
aldersspenn. En av hovedmillsettingene i nytt pensjonssystem er at det skal10nne seg a sta i
arbeid, og at det legges til rette for fleksibelt uttak av pensjon. Ved uttak av pensjon fra 62 ar
viI det vrere mulig a arbeide ved siden av, uten avkorting i alderspensjonen, men det er sterke
begrensninger i regelverket for inntekt ved siden av tjenestepensjon. Uttak av fleksibel
tidligpensjon viI imidlertid medf0re en arlig lavere pensjon pa grunn av levealderjustering.
En fleksibel overgang mellom arbeid og pensjon viI gi en bedre 0konomisk situasjon for den
enkelte, enn om hele pensjon ble tatt ut ved 62 ar.

Dagens arbeidsmilj0lov har hatt og har fortsatt en "aldersgrense" pa 70 ar. Reglene er
utformet slik at arbeidstakere som har passert 70 ar, ikke har noe tradisjonelt stillingsvem.

mailto:postmottak@fin.dep.no


Arbeidsgivere kan ensidig avslutte arbeidsforholdet fordi arbeidstakeren fyIler 70 ar. Denne
regelen i arbeidsmilj0loven er i strid med at pensjonssystemet na skallegge til rette for at
arbeidstakere skal kunne fa 0konomiske fordeler ved ajobbe fram til 75 ar. Et annet poeng
nar fleksibiliteten skal vurderes, er dagens sreraldersgrenser hvor det for mange i offentlig
sektor er et absolutt a fratre pa en gitt alder, for eksempel ved 60 ar. Her er det ingen rom for
videre arbeid i samme etat eller stilling.
I tillegg reduseres opparbeidede rettigheter gjennom levealdersjustering ved uttak for arskull
f0dt i 1943 og senere, og deretter en fast underregulering av arlige uttak for aIle pensjoner i
forhold til10nnsutviklingen for resten av pensjonstiden (l0nnsutvikling fratrukket 0,75 %).

Betraktninger vedr. eldreomsorgen
Det er et uttaIt mal innen eldreomsorgen at de eldre skal ha mulighet til a bli i sine hjem lengst
mulig. Samtidig ma de kunne stole pa at de kan fa 110dvendig hjeIp, ogsa i akutte situasjoner,
og at hjelpen er der nar de trenger den. I den politiske diskusjonen, om eldres levekar, har
mye av oppmerksomheten i den senere tid vrert rettet mot utbygging av det kommunale
tilbudet. Det har i mindre grad vrert fokus pa hvordan de eldre, og da srerlig de enslige, skal
kunne oppretthoide en akseptabeilivskvalitet i egen bolig. Vi viI hevde at det er en sterk
sammenheng mellom livskvalitet, leve- og bostandard og kj0pekraft.

Hjemmebaserte tjenester etter lov om sosiale tjenester, omfatter praktisk bistand og opplrering
og er en fellesbetegnelse for hjemmehjelp, vikartjeneste og annen hjelpevirksomhet for bl.a.
eldre som trenger slik hjelp. Hjemmehjelp kan omfatte hjelp til personlig stell, eldreomsorg
og tilsyn. Andre tjenester kan vrere matombringing, vaktmestertjeneste, alarmtjeneste, samt
hjelp med tilrettelegging og tilpasning av hjelpemidler i hjemmet. Det er i dag ulike regler om
brukerbetaling, trygdefinansiering av helsetjenester, muligheter for bost0tteordninger med
mer i og utenfor institusjon. Trekk i utviklingen synes a vrere konsentrasjon av den offentlige
innsatsen om de mest hjelpetrengende, og samtidig a palegge flertallet 0kte egenandeler, samt
stille strengere krav til egenomsorg og egenbetaling. Det viI etter var vurdering vrere gait i
denne sammenheng a redusere pensjonsinntekten uten a ta hensyn til hvilket innhold de
hjemmebaserte tjenester skal inneholde. Det synes a vrere en klar trend at, pa grunn av kutt i
de kommunale budsjetter, viI innholdet i de hjemmebaserte tjenester ikke tilfredsstille den
enkeltes behov, slik at kj0P av private hjemmetjenester viI vrere n0dvendig i fremtiden.

Loven tar ikke hensyn til det 0kende behov for bistand som enslige eldre har for hjelp til
praktiske gj0remal knyttet til egen bolig med omkringliggende eiendom. Det ma derfor
paregnes at tilrettelegging av pleie og omsorg i egen bolig, ogsa viI medf0re betydelige
private utgifter knyttet til eiendommen. Pris0kning pa livsn0dvendige kommunale tjenester
som reduseres, og 0kende omfang av private yarer og tjenester, skal i framtiden ogsa betaies
av den samme pensjonsinntekten. Denne utviklingen viI innebrere en betydelig 0kning i de
utgifter som oppstar ved at den hjemmebaserte omsorg ma legges til hjemmet (boligen), og
som viI vrere 110dvendige for a opprettholde en akseptabellivskvalitet ved tilrettelagt opphold
i egen bolig. Det ma paregnes at terskelen for institusjonsbasert omsorg viI 0ke og som f0lge
av dette, lenger botid i eget hjem.

Skatteskjerpelser for pensjonister
Nar departementer ser uheldige konsekvenser med dagens skatteregler i forhold til
hovedmalene i ny pensjonsordning, ma regeiverket gjennomgas og uheldige konsekvenser
ryddes av veien. Finansieringen av slike endringer ma breres av aIle skatteytere, ikke bare av
pensjonistene. En rimelig styrking av levekarene til de med liten eller ingen
pensjonsopptjening, er etter vart syn en viktig nasjonal oppgave, og ikke en srerskiIt oppgave



Den foreslatte skattemessige omfordelingen flater ut pensjonssystemene. Dette er i strid bl.a.
med en av Pensjonskommisjonens hovedkonklusjoner. Vi henviser til pkt. 1.2.1 i St.meld. m.
12 (2004-2005) der en modernisert folketrygd med en tydelig sammenheng mellom inntekt og
pensjon, forutsettes a stimulere til fortsatt arbeid. Omforde1ingen viI medf0re en svekkelse av
insitamenter til a opparbeide pensjon gjennom arbeid.

Finansdepartementets forslag til endrerede skatteregler for pensjonsinntekter innebrerer en
hoyere skatt for aIle som har pensjonsinntekter over 300 000 kr, og lavere skatt for aIle som
mottar mindre enn 300 000 kr. Dette skjer ved at man viI fjerne srerfradraget for alder og 0ke
trygdeavgiften for pensjon. En av tre pensjonister ma forberede seg pa 0kt skatt fra nyttar,
dersom departementet far gjennomslag for sine forslag til endringer i dagens skatteregler.

Vi mener at det bade privat- og samfunnS0konomisk er viktig at flest mulig motiveres til a
kombinere pensjon med 10nnet arbeid, men har liten tro pa at de foreslatte skatteendringene i
sa mate bidrar nevneverdig og fremholder f0lgende:

• Dagens pensjonister har ingen apen vei tilbake til arbeidslivet, og derfor sma
muligheter for a oppveie skatteskjerping med 10nnsinntekt

• AFP-pensjonister i offentlig sektor har fortsatt begrensede muligheter for a 0ke
inntekten med arbeidsl0nn, nar toleransebel0pet fortsatt er pa 15.000 kroner

Det ma presiseres at 10nnsvekst ikke gjenspeiler reaIl0nnsvekst og at det derfor knytter seg
stor usikkerhet til virkningen av ny regulering av de l0pende pensjoner i forhold til prisvekst.

Minstefradraget for pensjonsinntekt
Departementet foreslar at det settes samme 0vre grense for minstefradrag i pensjonsinntekt
som i 10nnsinntekt - i dag 72.800 kr, men de forskjellige prosentsatsene opprettholdes.
Pensjonisten viI ut fra dagens situasjon oppna maksimalt fradrag ved en pensjonsinntekt pa
280.000 kr, 10nnstakeren ved en 10nnsinntekt pa 202.222 kr. Her ma en merke seg at en enslig
pensjonist gis et fullt skattefradrag pa 28.000 kr for pensjon oppti1156.500 kr og redusert
fradrag opp til en pensjonsinntekt pa 321.200 kr. Det er stor motstand blant pensjonister mot
den diskrimineringen som dette innebrerer. Utgifter knyttet tillivssituasjon ved 0kt alder, ma
betraktes pa lik linje med utgifter for de yrkesaktive og som inngar i minstefradraget.

Srerfradrag for alder
Departementet foreslar ogsa at srerfradraget skal opph0re fra og med likningsaret 2011.
Konsekvensen for en enslig pensjonist som ikke har skattebegrensning, kan bli en
skatle0kning pa 19.368 x 0,28 = kr 5.423.- Samme skatte0kning far et pensjonistektepar i
samme inntektssituasjon. Beregningen av minstefradrag gj0r hele fradragsordningen Ull0dig
komplisert.

Trygdeavgift pa pensjonsinntekt
Departementet antyder at trygdeavgift pa pensjonsinntekten ma 0kes fra dagens 3 % til4,7 %.
Endelig beregning skal komme i forslaget til statsbudsjett 2011. Hvor mye trygdeavgiften ma
0kes viI avgj0res nar endelig forslag til satser og grenser fremmes for Stortinget. Gitt
skatteregler for 2010, anslas det at trygdeavgiften ma 0kes ti14,7 % for at forslaget skal
finansieres fullt ut over tid. For en relativt vanlig pensjon, eksempelvis pa ca 350.000 kr,
representerer departementets forslag en skatte0kning pa ca. 6.000 kr. 0kningen f0lger



pensjonens st0rrelse. Vi understreker igjen det uakseptable i at en forbedring av realverdi for
de med de laveste pensjonsinntekter skal finansieres av de med gjennomsnitt- og h0yere
pensj onsinntekter.

Konklusjon
De fleste som i dag er pensjonister, har sma muligheter for a hente inn ny arbeidsinntekt for a
kompensere for 0kt skatt. I forarbeidene til pensjonsreformen ble det lagt vekt pa at pensjon
skal knyttes tett til opptjeningsgrunnlaget (pensjonsgivende inntekt). De med liten eller ingen
opptjening skal av fellesskapet sikres en akseptabellevemate gjennom garantipensjonen. Det
ma ikke bli slik at dette fellesskapet bare skal utgj0res av pensjonistene. Forslaget til nye
skatteregler for pensjonsinntekt er ett skritt pa veien til et "flatt" pensjonssystem uten
forankring i pensjonsreformens grunnleggende forutsetninger.
I tillegg til utflating og 0kt skattlegging, skal pensjoner under utbetaling fra og med 2011
underreguleres med et fratrekk pa 0,75 % etter at arlig l0nnsvekt er tillagt.

Vi er uenig i departementets innretning i forslag til endringer i skattlegging av
pensjonsinntekt, og registrerer det som et av flere utspill som har som hensikt a redusere
verdien av opparbeidede pensjoner til en stor gruppe pensjonister.

Det er uakseptabelt at opparbeidede pensjonsrettigheter blir brukt som en salderingspost i
regjeringens utjevningspolitikk.
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