
sþ. 67.Tillaga til þingsályktunar [63. mál]
um skattfrelsi elli- og örorkulífeyris.

Fhn.: Bragi Sigurjónsson, Eggert G. Þorsteinsson, Jón Arm. Héðinsson.

Alþingi ályktar að skora á ríkisstjórnina að lögleiða þegar á þessum vetri, að
eigi skuli leggja tekjuskatt á elli- og örorkulífeyri almannatrygginga né heldur
eigin hluta lifeyrisþega i greiðslum þeim, sem þeir fá úr sérIifeyrissjóðum sinum.

Greinargerð.
Flestum landsmönnum mun hafa brugðið mjög í brún, er þeir sáu af tekjuskatti

á s. l. sumri samkv. skattalögunum nýju, hve aldraðir og öryrkjar urðu margir
hverjir illa úti. Er ekki tekið of djúpt i árinni, þótt sagt sé, að allviða var um hreina
skattáþján að ræða. Engum dettur þó i hug, að hér hafi kaldrifjaður ásetningur vald.
hafans verið að verki, heldur fljótræði og skortur á yfirsýn, enda var nokkuð reynt
úr að bæta, þegar mótmæli risu sem hæst. ÞÓ voru úrbæturnar hvergi nærri við-
hlitandi.

Hér er í stuttu máli lagt til, að lögtekið verði, að tekjuskattur sé alls ekki lagður
á elli- og örorkulifeyri þann, sem almannatryggingar greiða, né heldur á þann lif-
eyri frá öðrum lifeyrissjóðum, sem er framlagshluti Iifeyrisþegans sjálfs i sjóðinn,
skyldusparnaður undanfarinna ára til ellidaganna. M. ö. 0.: tekjuskattur verði að-
eins lagður á vinnutekjur lífeyrisþega, hluta atvinnuveitandans í lífeyri hans sem
og aðrar tekjur, er Iífeyrisþeginn kann að hafa og ekki eru skattfrjálsar samkv.
lögum nú.

Ekki ætti að þurfa að orðlengja um það, að fráleitt er að skattleggja skyldu-
sparnað manns i lifeyrissjóð fremur en sparifé hans eða annarra i banka, sem nú
er tekjuskattsfrjálst, né heldur að óeðlilegt er og raunar ósæmandi að taka með ann-
arri hendinni aftur hluta af þvi, sem rétt er með hinni, þar sem elli- og örorkuIif-
eyrir almannatrygginga er, og allir viðurkenna, að enn vantar drjúgan á, hann sé
svo hár, að lifa megi af honum einum.


