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Vedr. forslag til endringer i reglene for
skattlegging av pensjonsinntekt- Høring
Funksjonshemmedes Fellesorganisasjon (FF0) viser til at det 3. mars 2010 ble sendt
ut høringsforslag fra Finansdepartementet (FIN) med forslag til endringer i reglene for
skattlegging av pensjonsinntekt. Høringsfristen ble satt til 3. mai.

FFOs SYNSPUNKTER
FFOs synspunkter på forslagene som fremkommer i høringsnotatet kan
oppsummeres i følgende punkter:

• FF0 er opptatt av konsekvensene av høringsforslagene for
uførepensjonsordningen

• FF0 mener det må vurderes endringer også i skattebegrensningsregelen
for uførepensjonister

• FF0 mener særfradraget for alder og uførhet må videreføres
• FF0 er positive til at minstefradraget igjen blir det samme for lønns- og

pensjonisinntekter
• FF0 er mot en økning av trygdeavgiften

GRUNNGIVELSE
Konsekvenser for uførepensjoneringsordningen
Lovforslagene som drøftes i høringsnotatet i første rekke rettet inn mot
alderspensjonister, og har slik sett ingen eller begrenset direkte relevans for
uførepensjonister. Flere av ordningene det foreslås endringer gjelder imidlertid både
for alders- og uførepensjonister. Uførepensjonsutvalgets innstilling vil bli fulgt opp i
form av en egen sak til Stortinget i løpet av høsten.
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Endringer som gjøres for alderspensjonister når det gjelder ordninger som også
omfatter uførepensjonister, vil med stor sannsynlighet tillegges vekt også når det
uførepensjonssystemet skal vedtas. Dette er derfor FFOs viktigste motivasjon for tfo
avgi uttalelse om enkelte av forslagene som nå er til høring.

Nytt fradrag til erstatning for
skattebegrensningsregelen
Det foreslås i høringsnotatet å fjerne dagens skattebegrensningsregel. Isteden
foreslås det innført et nytt skattefradrag, som vil sikre lavere skatt for alders- og AFP-
pensjonister.

FF0 har ved flere anledninger pekt på at skattebegrensningsregelen for enkelte
uførepensjonister har hatt utilsiktede konsekvenser, blant annet ved at høye
engangsutbetalinger knyttet til pensjoneringsårsak har blitt svært høyt beskattet.
Dette har blant annet berørt personer som har blitt tilkjent yrkesskadeerstatning, og
som følge av skattebegrensningsregelen har måtte betale en svært høy skatteandel
av erstatningsbeløpet.

På denne bakgrunn mener FF0 det også for uførepensjonister bør vurderes
endringer som både sikrer at de positive effektene ved dagens
skattebegrensingsregel beholdes, samtidig som de mer utilsiktede konsekvensene i
enkelttilfeller unngås.

Særfradraget for alder
Det foreslås i høringsnotatet å fjerne særfradraget for alder (dvs, det som normalt
kalles "særfradraget for alder og uførhet"), med henvisning til at dette er svakt
begrunnet. Det fremgår ikke utvetydig av høringsframlegget hvorvidt det er selve
fradraget som foreslås fjernet, eller om det kun foreslås fjernet for alderspensjonister
(dvs, at uførepensjonister fortsatt vil bli omfattet av særfradraget). FF0 legger
imidlertid til grunn at forslaget vil innebære at hele fradraget faller bort, og at denne
regelverksendringen med andre ord også vil omfatte uførepensjonister.

FF0 er som tidligere nevnt kjent med at det foreslås å erstatte
skattebegrensningsregelen med et nytt fradrag for alders- og AFP-pensjonister. Et
slikt fradrag vil imidlertid ikke innebære en ekstrakompensasjon for de ekstrautgiftene
mange uføre i dag har knyttet til helsesituasjon og utgifter i den forbindelse. I så måte
kan det argumenteres for at dette særfradraget er mer treffsikkert overfor
uførepensjonister enn alderspensjonister.

FF0 mener derfor særfradraget for alder og uførhet må videreføres. Alternativt
mener FF0 særfradragsordningen må videreføres for uførepensjonister.

Minstefradraget
Det foreslås i høringsnotatet å øke øvre grense i minstefradraget til tilsvarende nivå
som for lønnsinntekter, samtidig som selve satsen (kronebeløpet) for fradraget
fortsatt holdes ulik.
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Forskjellsbehandlingen mellom minstefradragene ble først innført fra 2005, og
innebærer at fradragsprosenten er vesentlig høyere for lønnsinntekt enn for
pensjonsinnstekt. Regelverksendringen ble den gangen begrunnet med at det skul
bli mer lønnsomt å delta i arbeid. FF0
Lønnsinntekter er naturligvis i gjennomsnitt høyere enn pensjonsinntekter, og av den
grunn kan det argumenteres for at høyere minstefradrag for lønnsinntekter i større
grad bidrar til progressiviteten i skattesystemet enn det høyere minstefradrag for
pensjonsinntekter gjør. Av samme årsak virker høyere minstefradrag for
lønnsinntekter isolert sett mer utjevnende for lønnsmottakere enn hva høyere
minstefradrag for pensjonsinntekter gjør.

For FF0 er det imidlertid den samlede levekårsutviklingen for landets uføre som er
det sentrale. Et lavere minstefradrag for pensjonsinntekter enn for lønnsinntekter er
slik FF0 vurderer det et bidrag til å øke forskjellene i inntektsnivå mellom en gruppe
som allerede er akterutseilt levekårsmessig, og befolkningen for øvrig.
Konsekvensen vil kunne bli en dypere levekårskløft mellom særlig uføre og personer
i inntektsgivende arbeid.

FF0 ser derfor svært positivt på at denne ulikebehandlingen nå foreslås fjernet, og at
fradragsprosenten for minstefradraget igjen blir lik for pensjonistgruppene som for
lønnsmottakere. FF0 går imidlertid inn for at likebehandlingen gjennomføres fullt ut,
og mener derfor også at fradragssatsen (det vil si kronebeløpet for hvor mye fradrag
som kan gis) også blir den samme for lønns- og pensjonsinntekter.

Endring i trygdeavgiften
Endringene i skattereglene for pensjonsmottakere som drøftes i høringsnotatet vil
samlet innebære lavere beskatning av denne gruppen. Det foreslås i høringsnotatet
at dette derfor skal oppveies av økt trygdeavgift for pensjonsinntekt.

FF0 er inneforstått med at målsetningen med endringene i skattereglene for
pensjonsmottakere fra politisk hold ikke er skattereduksjon for denne gruppen.
Særlig blant uførepensjonister er imidlertid dårlige levekår mer utbredt enn blant
befolkningen for øvrig. Siden trygdeavgiften betales av alle, også personer med
svært lav skatteevne, vil en økning av denne ramme personer med lavinntekt relativt
sett tyngre enn den vil ramme personer med midlere eller høyere inntekt.

FF0 går på denne bakgrunn mot at trygdeavgiften for pensjonsinntekt skal økes.

Vennlig hilsen
FUNKSJONSHEMMEDES FELLESORGANISASJON
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