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IlØRING - FORSLAG TIL ENDRINGER I REGLENE FOR
SKATTELEGGING AV PENSJONSINNTEKT

Landsorganisasjonen i Norge visert til departementets brev av 03.03.10
angående ovennevnte.

LO er positive til endringene skattereglene som finansdepartementet har
foreslått. Endringene er god fordelingspolitikk, og belønning av arbeid som
også ligger inne i forslaget er i tråd med ønskene om et inkluderende arbeidsliv.

Beregningene viser at forslaget vil føre til lavere skatt for pensjonister med
lavere og midlere pensjon, og høyere skatt for de med høy pensjon.

LO er generelt positiv til prinsippet om individuell beregning av skatt,
uavhengig av sivilstatus. Skatt bør beregnes etter egen inntekt og formue, i
tillegg til at det er en fordel at reglene forenkles. LO er også positive til
avvikling av den høye marginalskatten på arbeid ved siden av pensjon, som
gjennomføres med høringsforslaget.

Opplegget er også gunstig for AFP-mottakere (etter ny mode11) i privat sektor
med restarbeidsmulighet. Disse har i all hovedsak en pensjonsinntekt som vil få
skattelette med forslaget, i tillegg vil de få klart mer igjen for å arbeide ved
siden av. Dette styrker bærekraften til systemet.

Fordelen for AFP-pensjonister fra offentlig sektor er ikke like stor, fordi APF
avkortes fra inntekt over 15.000, noe som gjør verdien av skatteletten mindre.
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En med AFP fra offentlig sektor vil likevel få lavere skatt på inntekten under
15.000 kroner.

Det forhold at alderpensjonister fra offentlig sektor ikke har samme mulighet til
å benytte seg av den reduserte margina1skatten på arbeid på grunn av
samordningsreglene for tjenestepensjon, taler for at skjæringspunktet for hvem
som får skattelette, henholdsvis økning, bør settes høyere.
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