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Jeg vil gi følgende høringsuttalelse:

Egil Spangen

Oslo, den 30.04.10

4. SAMLET SETT La det likevel være sagt; det er mange positive
elementer som gjelder alle pensjonister: God G-regulering fra 2003.
Rabatt på all statstøttet transport, kino, teater mm Det er imidlertid
ekstremt få pensjonister med pensjon lik gjennomsnitts lønn

vh Egil Spangen

1. OMFORDELING MELLOM PENSONISTENE; Pensjonsopptjening er tvungen
sparing med innbetaling som yrkesaktiv og utbetaling som pensjonist.
Innbetalingen er altid prosentuell, for tjenestepensjon og den nye
folketrygden er den i tillegg aktuarielt beregnet; man får igjen det
man har innbetalt. Folketrygden fra 1967 -2011 er ikke slik, derfor
kunne man nesten hvert år tildele mer til minstepensjonistene betalt
av de øvrige pensjonistene. I 2008 ble dette gjordt i drøftelser
med enkelte foreninger. Denne omfordeling er ikke lenger mulig i den
nye folketrygden fra 2011. Det er derfor ganske uhørt at det allerede i
2011 er foreslått en skattemessig omfordeling innen en begrenset gruppe;
pensjonistene.Skatt skal gjelde alle og fordeles etter evne blandt alle!

2.SAMMENLIGNING MELLOM YRKESAKTIVE OG PENSJONISTER - SKATT: Den
foretatte sammenligning er skjev; det er ikke tatt hensyn til at
yrkesaktive sparer til pensjon mens pensjonistene lever av sine
allerede innbetalte pensjonsinnskudd. Det dreier seg om store tall;
I den nye folketrygden går det inn 18,1% på konto, i tillegg kommer
det fra avdøde jevngamle 2,2-3% (arvegevinst) samt fra redusert
regulering bortimot 1%. Dagens innbetaling er 14,1 + 7,8 = 21,9% som
altså i sin helhet går til alderspensjon. Å øke folketrygdavgiften for
pensjonister fra 3% til 4,7% som ikke sparer til pensjon og derfor bare
skal dekke sykedelen i folketrygden(1.8%)
er derfor helt urimelig. Med samme minstefradrag og personfradrag
betaler da pensjonistene 4,7 % mer skatt en yrkesaktive.

3. ARBEIDSSTIMULERING:Å likestille minstefradrag for lønn og pensjon
kan vel ikke kalles arbeidsstimulerende. Jeg har hatt en jobb til
kr. 30.000,- og fikk dermed minstefradrag som lønn, mens jeg beholdt
særfradraget. I 2011 blir denne ekstra stimulansen borte.Da er jeg 80.


