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Høring-forslag til endringer i reglene for skattlegging av pensjonsinntekt.

OSLO, 03.05.2010

Vi viser til departementets høringsbrev av 3.3.2010 med frist 3.mai 2010.ref10/1089 SL. HEG/KR.
Svarebrev sendes også til ostmottak fin.de .no

Vår uttalelse er på vegne av Norsk Pensjonistforbund og de samarbeidende organisasjonene
Telepensjonistenes Landsforbund, Jernbanepensjonistenes Forbund, Politiets Pensjonistforbund,
Statens Vegvesens Pensjonistforbund, Postens Pensjonistforbund, Fagforbundet og LO-Stats
pensjonistutvalg.

Generelle merknader:
Utgangspunktet er at skattereglene må tilpasses de nye regler etter vedtak om uttak av pensjon fra
62 år og nye regler for regulering av pensjon og tilpassing av pensjonsreformen samt rette opp
enkelte skjevheter i dagens pensjonsregler. Vi gjør oppmerksom på at regler som gjelder framtidige
pensjonister ikke uten videre kan gjøres gjeldende for de nåværende pensjonister, da disse ikke har
mulighet til å tilpasse seg de nye regler, for eksempel kombinasjon av arbeid og pensjon. Mens
pensjonsreformen ble innført gradvis for de framtidige pensjonister, blir skattereformen innført med
full effekt for de som allerede er pensjonister ved at pensjonene reguleres med lønnsutvikling -
0,75 %. Videre må det være et hovedprinsipp at inntekt først skal beskattes når inntekten disponeres
av skatteyter. Norsk Pensjonistforbund kan ikke akseptere at pensjonsinntekt beskattes sterkere enn
lønnsinntekt.
Vi er enige i forslaget om at skattefradraget skal fastsettes individuelt for den enkelte skatteyter,
uavhengig av eventuell ektefelles inntekt og den foreslåtte håndtering av Skattebegrensningsregelen.
Videre er vi enige i den omfordeling av beskatningen som er foreslått, men er uenig i den foreslåtte
finansieringen at dette skal skje innenfor skatteprovenyet fra pensjonistbeskatningen.
Til de enkelte forslag har vi følgende kommentarer:

Norsk Pensjonistforbund
Lilletorget 1
0184 Oslo

Telefon: 22 34 87 70
Telefax: 22 34 87 83
E-post: npf@pensjonistforbundet.no
Web side: http://www.pensjonistforbundet.no

Bankgiro: 9001.05.50202
Org. nr.: 970 323 910



Særfradrag for alder:
Departementet foreslår særfradrag for alder som ble innført i 1969 tatt bort som en del av
finansieringen av omleggingen. Begrunnelsen er at alder er et lite treffsikkert virkemiddel.
Vi er uenige i argumentasjonen og viser til vårt handlingsprogram hvor det står:
"Særfradraget for alders - og uførepensjonister er det eneste generelle fradraget pensjonistene har
ved skatteligningen. Forbundet krever at særfradraget opprettholdes og indeksreguleres."
Dersom det foreslås mer treffsikre virkemiddel, vil vi kunne vurdere en endring.

Minstefradraget for pensjonsinntekt:
Vi ser fornuften i og er enige i at beregningen av minstefradraget for pensjonsinntekt og
lønnsinntekt bør skje på samme måte.
Det er således ulogisk at Departementet foreslår en løsning som skiller mellom minstefradragene for
de to inntektstypene. Vi er ikke enige at det er andre argumenter for minstefradrag for pensjonister
enn for lønnstakere.
Vi ser således ingen grunn til at det foreslås noen annen løsning enn for lønnstakere etter nåværende
regler med 36 % inntil 72800 og et minstenivå på 31800.

Trygdeavgiften.
Norsk Pensjonistforbund er uenige i at Trygdeavgiften skal benyttes til finansiering av de foreslåtte
skattelettelser for enkelte. Finansieringen må skje innen det totale skatteproveny, og en endring av 3
% ftygdeavgift må gis en annen begrunnelse og basert på utfyllende beregninger på at det er
grunnlag for å endre denne f eks at det er skjedd endringer som tilsier andre enn 3 % satser for
pensjonsinntekt, 7,8 lønnsinntekt og primærnæringene og 11 % for annen næringsirmtekt.
Trygdeavgiften skal dekke de ytelsene som pensjonistene nyter godt av. Trygdeavgiften utlignes
med hjemmeI i folketrygden, for lønnsinntekt på grunnlag av pensjonsgivende inntekt, og den bør
ikke brukes som en del av beskatningen.

På de øvrige pkt. som er omtalt i notatet har vi ikke på det nåværende stadium særlige synspunkter,
men vil kunne komme tilbake til det når det endelige forslag foreligger.

Konklusjon:
Med de angitte merknader er vi i hovedtrekk enige i det foreliggende forslag, men er uenige i at de
foreslåtte skattereduksjoner skal finansieres innenfor de særlige regler for pensjonister.

Dersom de foreslåtte endringer må finansieres ved skatteendringer, må dette skje innenfor det totale
skattesystem.
Våre medlemmer er opptatt av diskrimineringen i beskatningen. Vi trenger derfor en faglig
utredning av lønnsinntekter og pensjonsinntekter herunder dobbelbeskatning og vi foreslår at
departementet foretar en slik utredning.

Med vennlig hilsen
NORS NS.TiONISTFORBUND

For undsleder
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Harald Olimb Norman
Generalsekretær


